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57-oji Sporto Šventė Adelaidėje

Praėjusių metų gruodžio pabaigoje Adelaidėje (vyko 57-oji Sporto Šventė. Plačiau apie 
Sporto Šventę skaitykite “M.H” psl.6.
Marijos Atkinson nuotraukoje-ALFAS Garbės nariai Sporto Šventės Atidarymo metu. 
Iš kairės: Antanas Laukaitis, Stasys Šutas, Jonas Petraitis, Don Atkinson, Algis Milvydas, 
Gediminas Sauka, Lueija Koszela, Aleksas Talanskas.

AIKH'^n^,aLietuvos įvykių apžvalga
Sausio 13-osios 

žudynės 
Vilniuje

Ištraukos iš prof. 
Vytauto Landsber
gio “In memoriam” 
Bernardinų tinkla- 
lapyjc:

“Prieš 17 metų 
mūsų visų sesuo Lo
reta žuvo po tanku

su raudonomis žvaigždėmis. Nepamirš
kime, jau paskelbtoje Nepriklausomoje 
Lietuvoje tuo tanku dar sykį buvo atvažia
vę “išvaduotojai”.

Kruvinos žvaigždės ir šiandien dega 
Kremliaus bokštuose, bet tai ne mūsų 
žvaigždės. Neverta jų saugoti bet kurio 
atgyvenusio tilto puošmenose ar įsisegus 
nešioti kaip komunizmo suvenyrą. Tegul 
visokie fakyrai, burtininkai ir smegenų 
plovėjai jas ryja kartu su tarybinėmis 
dešrelėmis.

Mums tūkstančius kartų brangesnė 
maža Kūčių vakaro žvaigždelė, kviečianti 
šeimas prie stalo. Nesvarbu, ar jis būtų 
užtiestas praturtėjusio, ar kukliai gyve
nančio žmogaus namuose, ar užeigoje, kur 
ne visiems būna vietos, ar kūtėje greta pra- 
kartėlės. Jei mūsų astronomai atrastų dar 
kokią skraidančią žvaigždele, galėtų ją 
pavadinti Loreta. Ir nepamirškime, ką tuo
met reiškė mūsų vienybės ir tvirtybės šū
kis: Lic-tu-va! Jis reiškė laisvę, garbe, oru
mą ir valią būti žmonėmis.

Jei apgintą laisvę po Sausio 13-osios 
išmainėm j girtuoklystę, o garbė liko tik 
senovinių, istorinių žodžių žodyne, jei 
orumas nusibaigia, kai parsiduodam už 
agurką ir plojam cinikams besityčiojan- 
tiems iš Lietuvos, tai esam nusipelnę gy
venti blogiau. Būkim kitokie.

Sausio 13-osios nugalėtojai, mirties ir 
pažeminimo nugalėtojai, žvelgia į mus -14 

porų akių žvelgia į mus, kad patys pažvelg
tume j save ir tartume:

Norim gyventi kitaip. Iš esmės kitaip.
Negalime jų išduoti, tų akių, paniekinę 

save ir savo tėvynę. Jie nebėgo, ir mes tu
rim nebėgti. Arba laikinai pasitraukę - su
grįžti į savo vietą. Mūsų vieta čia. ir jos 
vardas žinomas.”

Apie 1991-ųjų Sausio 13-ųjų
Lietuvoje dar yra laisvos spaudos. Ją 

skaito ir remia dori Lietuvos žmonės, 
neužmiršę tikrosios prasmės žodžių 
“Laisvė” ir “Nepriklausomybė”. Prie to
kios spaudos šias eilutes rašantysis pri
skiria laikraštį “Ūkininko patarėjas”. Sau
sio 11-tą laikraštis išspausdino ilgą straips
nį, teigiantį, kad Sausio 13-tąją Lietuvą 
išdavė “profesionalai”, omonininkai. 
Duodame kelias ištraukos iš to straipsnio 
“Mūsų Pastogės” skaitytojams:

“Šiandien atsisakyti savanorių ir šauk
tinių kariuomenės - tai tas pat, kaip anais 
laikais šauktis omonininkų parlamentui 
saugoti. Šiandien valdančiosios mažumos 
parlamentarai ir Vyriausybė negausią 
samdinių (profesinę) kariuomenę laiko 
pranašesne už šauktinių ar savanorių 
pajėgas. Prieš 17 metų Aukščiausiojoje 
Taryboje (AT) svarstant, kaip atremti 
Maskvos agresiją, pasigirsdavo nuomonių, 
kad Lietuvos parlamentą, jo vadovybę nuo 
SSRS teritorinio vientisumo sargybinių or
ganizacijos “Jedinstvo” smurtinių mitingų 
ir sovietų kariuomenės Pskovo divizijos 
bei KGB specialiojo dalinio “Alfa” smo
gikų galimo antpuolio geriau saugotų ne 
“žmonės iš gatvės” (niekieno, išskyrus sa
vo sąžinės balsą, neraginami pradėję bur
tis savanoriai patriotai), ne iš Sąjūdžio 
idealistų sudarytas Aukščiausiosios Tary
bos apsaugos skyrius, bet tuometinei 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijai pavaldūs “profesionalai” -

Nukelta į 2 psL

2008 - Sąjūdžio metai ?
(ELTA) Prasidėjusius 2008 metus, 

kurie jau paskelbti Blaivybės bei Skaity
mo metais, siūloma paskelbti ir Sąjūdžio 
metais. Tokį nutarimo projektą Seimui 
ketina pateikti Irena Šiaulienė. Nutarimo 
projekte pažymima, kad paskelbti 2008 
metus Sąjūdžio metais siūloma atsi
žvelgiant į tai, jog šiais metais birželio 3 
dieną sukanka 20 metų nuo Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio įkūrimo, ir pa
žymint Sąjūdžio reikšmę atkuriant Lie
tuvos nepriklausomybę.

Seimo narė paminėjo, kad parengti 
lokį projektą paskatino ir dienraščio 
“Respublika” iniciatyva paskelbti šiuos 
metus Sąjūdžio metais. Keldamas šią min
tį, dienraštis “Respublika” ragina visus 
Lietuvos piliečius prisiminti ne tik Są
jūdžio dvasią ir nuostabią tų dienų nuo
taiką, bet ir šiandien gyventi remiantis 
Sąjūdžio vertybėmis. Paskelbtame “Res

Kariuomenė bus profesinė?
(ELTA). Netrukus Seimas turės nu

spręsti, ar ateityje į Lietuvos kariuomenę 
nebebus kviečiami šauktiniai.

Kol kas Seimas pritarė krašto apsau
gos ministro Juozo Olekos pateiktam 
rezoliucijos “Dėl Lietuvos kariuomenės 
organizavimo principų” projektui, ku
riame siūloma pereiti prie profesinės ir 
savanorių karo tarnybos pagrindu orga
nizuotos Lietuvos kariuomenės. Už šį 
projektą balsavo 23 Seimo nariai.

Gruodžio pradžioje posėdžiavusi Prezi
dento Valdo Adamkaus vadovaujama 
Valstybės gynimo taryba jau parėmė 
Lietuvos kariuomenės transformaciją, 
kuria siekiama paruošti mobilius, dau
giafunkcinius ir greitai perdislokuojamus 
karinius pajėgumus. Tačiau galutinį žodį, 
ar kariuomenėje liks tik profesionalai, 
tars Seimas. Dokumento projekte nėra 
visiškai atsisakoma karo prievolės - 
privalomoji karo tarnyba numatoma mobi
lizacijos atveju. Tuo tarpu privalomosios 
pradinės karo tarnybos poreikį siūloma 
peržiūrėti kiekvienais metais Seimo spren
dimu tvirtinant ribinius karių skaičius.

Pasaulyje - Lietuva 43-oje vietoje
Remiantis Jungtinių Tautų sudaromu 

Žmogaus socialinės raidos indeksu, Lie
tuva yra 43-oje pasaulio šalių sąrašo vie
toje ir lenkia Estiją ir Latviją, kurios uži
ma atitinkamai 44-ąją ir 45-ąją vietas.

Žmogaus socialinės raidos indeksas - 
bendras indeksas, kuriuo matuojama visų 
pasatdio valstybių gyventojų vidutinė gy
venimo trukmė, raštingumo, švietimo, ir 
pragyvenimo lygis. Šis indeksas leidžia 
nustatyti socialines pragyvenimo sąlygas 
valstybėje.

Pagal šį indeksą sprendžiama apie 
socialinį žmogaus pragyvenimo lygį 
valstybėje. Indeksas naudojamas nustaty
ti, ar valstybė yra išsivysčiusi, ir matuoti 
ekonominės politikos įtaką gyvenimo ko
kybei. Žmogaus socialinės raidos indek
sas sudaromas nuo 1990-ųjų metų.

Pirmoje naujausio sąrašo vietoje at

publikos” manifeste iš Sąjūdžio kilęs 
dienraštis pabrėžia, kad tada mes tu
rėsime ne tik nepriklausomą, bet ir tei
sinę demokratinę Lietuvos valstybę, ku
rioje visi lietuviai norės gyventi, o išvyku- 
sieji sugrįžti.

* * *
Europarlamentaras prof. Vytautas 

Landsbergis siūlo, kad ir Europos Parla
mentas apsvarstytų galimybę rezoliucija 
ar kitokiu tinkamu būdu pažymėti Lie
tuvos Sąjūdžio 20-ies metų jubiliejų. Jis 
paragino Europos Parlamento narius 
atkreipti dėmesį j birželį artėjančias Lie
tuvos Sąjūdžio 20-ąsias metines bei šia 
proga Vilniuje rengiamą tarptautinę kon
ferenciją. Jo teigimu. Sąjūdis reikšmingai 
prisidėjo prie Vidurio Europos ir Baltijos 
šalių išsivadavimo iš SSRS valdžios, taip 
pat prie būsimos istorinės Europos Są
jungos plėtros 2004-2007 melais. □

Pasak Prezidentūros atstovi), pc rtvarka 
būtina tam, kad Lietuvos kariuomenė būtų 
pasirengusi atremti iššūkius ir grėsmes besi
keičiančioje saugumo situacijoje. Transfor
macijos procesas bus svarstomas ir kituose 
Valstybės gynimo tarybos posėdžiuose.

Tačiau Seimo narė konservatorė Rasa 
Juknevičienė pateikė kitokį Seimo rezoliu
cijos projektą, kuris prieštarauja apsaugos 
ministro mintims. Rasos Juknevičienės 
siūlyme pabrėžiama būtinybė išsaugoti 
karo prievolės institutą ir toliau jo pagrin
du rengti kariuomenės rezervą. Grėsmės 
valstybei atveju jis būtų tinkamai parengtas 
ir galėtų būti mobilizuotas visuotinei gink
luotai valstybės gynybai.

R. Juknevičienės projekte, Vyriausybei 
siūloma iki 2008 m. Seimo pavasario sesi
jos pabaigos parengti ir pateikti Seimui ša
lies gynybinės galios stiprinimo planą 2009- 
2012 m. ir perspektyvai iki 2016 m., kartu 
su detaliais karo tarnybos reformos, kariuo
menės reorganizavimo, efektyvesnio rezer
vo rengimo, pilietinio ir tautinio ugdymo 
bei Lietuvos šaulių sąjungos stiprinimo pla
nais, ir pasiūlymais dėl įstatymų pakeitimo.

sidūrė Islandija, kuri iš aukščiausios po
zicijos išstūmė šešerius melus čia kara
liavusią Norvegiją. Trečioji liko Australija. 
Mažiausiai išsivysčiusia valstybe laikoma 
Siera Leonė vakarų Afrikoje. Tokiose besi
vystančiose šalyse kaip Brazilija, Kinija ir 
Indija socialinės raidos lygis per pasta
ruosius 30 metų padidėjo, 16-oje valsty
bių - pablogėjo, palyginti su 1990-aisiais, 
o Zambijoje, Zimbabvėje ir Konge yra 
netgi blogesnis nei 1975 metais.

Anot ataskaitos, pirmą kartą visos 22' 
šalys, kurių Žmogaus socialinės raidos 
indeksas yra blogiausias, priklauso Juo
dajai Afrikai. Dešimtyje šių šalių du iš 
dešimties vaikų nesulaukia 40 metų, 
Zambijoje - netgi kas antras. Palygini
mui - 20-yjc. labiausiai išsivysčiusių ša
lių 60-ojo gimtadienio sulaukia devyni iš 
dešimties vaikų. LGITIC
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pffiiuass Trumpai iš visur Darbo jėgos siūloma ieškoti Rytuose !

♦ Sausio 14 d. 
keturiTaliban su
kilėliai įsiveržė i 
stipriai saugomų 
liuksusinį Serena 
viešbutį Afga
nistano sostinės 
Kabulo centre ir 
nužudė 7 žmones, 
jų tarpe norvegų 
žurnalistų ir ame

rikietį civilį, sužcisdami dar 6 asmenis. 
Vienas iš sukilėlių susisprogdino, kiti at
sišaudydami pabėgo, bet vėliau buvo 
suimti. Viešbutyje yra Australijos amba
sada, bet sukilėlių tikslas buvo nužudyti 
ten apsistojusį Norvegijos užsienio reikalų 
ministrų Jonas Gahr Stocre. Tiek minis
tras, tiek australų diplomatai nenukentėjo.
♦ Sausio 12 d. Greenpeace organizacijos 
laivas “Esperanza” surado japonų bangi
nių žūklės laivynų Antarktikos vandenyse 
ir seka jį. bandydamas taikiomis priemo
nėmis sutrukdyti banginių medžiokle. Vė
liau laivynų pasivijo “Sea Shepherd” or
ganizacijos laivas “Steve Irwin” ir trukdo 
žūklei drastiškesnėmis priemonėmis. Sau
sio 15 d. du aktyvistai iš “Steve Irwin” įlipo 
į japonų laivų “Yushin Maru 2” ir bandė 
įteikti japonams raštų pranešantį jiems, 
kad jie nusužengia Australijos Federali
nio teismo sprendimui, medžiodami ban
ginius Australijos paskelbtame banginių 
draustinyje. Japonai suėmė abu aktyvis
tus, britų Giles Lanc ir australų Benjamin 
Potts, kaip “piratus”.
♦ Sausio 16 d. Rusijos saugumo policija 
(FSB) apklausė Britų Tarybos įstaigos 
Sankt Peterburge tarnautojus rusus, gijų 
namuose buvo pravestos kratos. Rusijos 
pareigūnų pranešimu “FSB norinti ap
saugoti Britų Tarytos tarnautojus nisus nuo 
galimumo pasidaryti britų provokacinių

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
milicijos ypatingosios paskirties būrio 
OMON nariai. “Ūkininko patarėjas” pasi
domėjo 1991-ųjų sausio agresijos įžanga - 
kaip prie AT pagrindinio įėjimo priešais 
“darbininkų draugovininkų” minių, neva 
įnirtusių dėl brangstančių svarbiausių 
maisto produktų ir “blogėjančio liaudies 
gyvenimo”, 1991 m. sausio 8-ųjų buvo išri
kiuoti omonininkai su savo vadu Boles
lavu Makutinovičiumi ir kas iš to išėjo, 
kaip šie tariami Lietuvos parlamento “gy
nėjai“ netrukus virto Maskvos propagan
dinių filmų herojais ir mūsų pasienio pos
tų niokotojais.

Atsiuntė vilkus saugoti ėriukų
Lietuvos Nepriklausomos valstybės 

atkūrimo akto signataras Vidmantas Po
vilionis “Ūkininko patarėjui“ patvirtino - 
1991 m. pradžioje Lietuvoje kilus vidaus 
politinei krizei, kuria rengėsi pasinaudot i 
Kremlius, kad jėga pasmaugtų mūsų 
valstybės nepriklausomybę, tuometinis 
pirmosios Vyriausybės vidaus reikalų mi
nistras Marijonas Misiukonis sausio 8 d. 
pasiuntė omonininkus saugoti parlamen
tarų.“Ką tie milicininkai būtų veikę iš tie
sų, įvykiams kitaip susiklosčius, tegalima 
spėlioti. Juk didžioji dalis omonininkų po 
kelių dienų pasiskelbė esu pavaldūs tie
siogiai Maskvai ir Lietuvoje padarė ne vienų 
žiaurų nusikaltimų“, - teigia VPovilionis.

Į parlamento langus lėkė varžtai
Iš sausio 8-osios mitingo filmuotų vaiz

dų aiškiai matyti, kad omonininkai ne
įvykdė ministro M.Misiukonio įsakymo ir 
netgi sąmoningai leido jedinstvininkams 
prasmukti į parlamentų - neva neatlaikę 
minios spaudimo atidarė pagrindines
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žaidimų įrankiais”. Rusų policija pradėjo 
sekti britus diplomatus Sankt Peterburge 
ir rašyti jiems protokolus dėl tariamų eis
mo taisyklių pažeidimų. D. Britanija buvo 
priversta uždaryti šių kultūrinio bendra
darbiavimo įstaigų Sankt Peterburge.
♦ Sausio 18 d. Antarktikos vandenyse ja
ponų sulaikyti du “Sea Shepherd" akty
vistai buvo paleisti, Australijos vyriausy
bei susitarus su Japinijos vyriausybe, nors 
kurį laikų japonų žvejų laivyno vadovybė 
atsisakinėjo paklusti vyriausybės įsakymui 
ir statė savo sųlygas. Australijos muitinės 
laivas “Ocean Viking” atsiuntė savo greitų
jų valtį paimti aktyvistus iš japonų ir vė
liau gražinti juos į “Steve Irwin” laivų.
♦ Kenijoje tebesitęsia opozicijos protes
tai ir demonstracijos prieš prezidento 
Mwai Kibaki vyriausybę dėl įtariamo bal
sų skaičiavimo suklastojimo. Policija šau
do į demonstruojančius žmones. Pačios po
licijos pranešimu nušauti apie 14 demons
trantų. Sausio 16 ir 17 dienomis planuotos 
masinės taikingos demonstracijos neįvy
ko, nes policija su ašarinėmis dujomis ir 
šaunamaisiais ginklais privertė žmones 
neišeiti iš savo gyvenamųjų namų.
♦ Sausio 18 d. Islandijos sostinėje Reik
javike mirė Bobby Fisher. 64 metų amžiaus, 
buvęs pasaulio šachmatų čempionas 1972 
- 1975 metais.
Iškovojęs šachmatų didmeistrio titulų 
būdamas 15 metų amžiaus, jis buvo ypač 
populiarus “šaltojo karo” metais, vieninte
lis iš Vakarų pasaulio įveikęs Sovietų Su
jungęs šachmatų dominavimų. Nesilaikęs 
JAV paskelbtų sporto sankcijų prieš Ju- 
goslavijų jis neteko JAV pilietybės, kurį 
laikų net buvo kalinamas Japonijoje. 
Islandija jam suteikė savo pilietybę 2005 
metais, atsidėkodama, kad jis išgarsino 
Islandiją, 1972 metais Reikjavike įveikda
mas Boris Spasky. □ 

parlamento duris. “Jedinstvo“ demonstra
cijų stebėjau iš parlamento antrojo aukšto. 
Žiūrint iš tos vietos, be to, praėjus tiek 
metų, sunku pasakyti, kas konkrečiai ką 
darė, kas duris varstė. Įstrigo vaizdai, kaip į 
Aukščiausiosios Tarybos langus skrieja 
specialūs varžtai, o grupelės aktyvistų, 
greičiausiai, kagėbistų, bando įsiūbuoti 
minią, dar labiau sukurstyti jos įniršį. Keli 
langai buvo išdaužyti, parlamento priean
gyje telkšojo vandens klanai, tačiau šūvių 
nepasigirdo.“Molotovo kokteiliai“ nesu
liepsnojo“, - sako VPovilionis.

Tada “darbininkų draugovių” provoka
torius atvėsino ir jų kėslus sužlugdė galinga 
vandens čiurkšlė, paleista iš parlamento 
vidaus.“Tas puolimas buvo atmuštas vien 
tik parlamente buvusių mūsų savanorių 
jėgomis“, - prisimena buvęs AT Užsienio 
reikalų komisijos pirmininkas V.Povilio- 
nis, kaip pats sakosi, 1991 metų sausio 13 
d. prisiekęs eilinis savanoris.

“Ūkininko patarėjo" duomenimis, pla
nuota omonininkams patikėti ir ... tuome
tinio Lietuvos vadovo Vytauto 1 .andsbergio 
apsaugą. “Patriotinės parlamento frakcijos 
tikrai to nesiūlė, nebent prokomunistinės”, 
- pabrėžia VPovilionis. [...]

Atkurtą valstybę tada gynė visa tauta, 
svarbiausius objektus - savanorių būriai, 
busimosios Lietuvos kariuomenės užuo
mazgos. Ar dabar reikėtų šio principo 
atsisakyti- tcgulvalstybės likimu rūpina
si saujelė saugumo, vadovybės apsaugos 
departamentų specialistų, Lietuvos po
licijos antiteroristinių operacijų būrys 
“Aras” ir tūkstantis samdytų kareivių?
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS, LGn7Cir“Remardiiiai”.

Baltarusija, Ukraina, Moldova, Pietų 
Kaukazo valstybės - j šias šalis, Užsienio 
reikalų ministerijos (URM) manymu, 
turėtų krypti darbo jėgos stokojančių 
darbdavių ir darbo leidimus išduodančių 
valdininkų akys. Ministerija ragina dėl 
emigracijos ir konkurencijos su kitomis 
ES šalimis nedelsiant galvoti apie „selek
tyviai atvirą“ ekonominę politiką, kuri 
padėtų išlaikyti ūkio konkurencingumų.

„Mums ne tas pats, iš kokių regionų 
imigrantai. Taikomas selektyvus principas. 
Norime ne uždrausti atvykti žmonėms iš 
kitų regionų, bet skatinti imigracijų iš 
artimiausių šalių. Jų žmonės mentalitetu 
mums artimesni, moka rusų kalbų, taigi 
lengviau susikalbėti“, - aiškino URM 
pareigūnas Rimantas Kairelis.

Toks siūlymas išdėstytas URM, pade
dant Socialinės apsaugos ir darbo minis
terijos specialistų, parengtuose imigraci
jos iš trečiųjų šalių politikos principuo
se. URM sekretorius Laimonas Talat- 
Kclpša juos neseniai pristatė Ekonominės 
migracijos reikalų komisijos posėdyje.

Pastaruosius 15 metų gyventojų skai
čius Lietuvoje nuolat mažėja (nuo 
3,706,000 1992-aisiais iki 3,385,000 2007- 
aisiais). Nuo 1990 m. iš Lietuvos emigravo 
apie 447.000 gyventojų. Pastaraisiais metais 
Lietuvoje darbuotojų paklausa beveik du 
kartus viršija pasiūlą. Darbo ir socialinių 
tyrimų instituto tyrimo duomenimis, be
veik du trečdaliai darbdavių susiduria su 
darbuotojų stoka. Tai rodo ir Darbo biržos 
statistika - penkių apskričių didžiuosiuo
se miestuose užpernai buvo registruota 
daugiau laisvų darbo vietiĮ nei žmonių, 
galinčių jas užimti. Darbo jėgos, ypač kvali
fikuotos, trūkumas ir brangimas mažina 
įmonių konkurencingumą ir stabdo eks
porto plėtrą, kurią ir taip apsunkina ga

Vilniuje per daug automobilių
Susisiekimo ministerijos specialistas 

Vytautas Gūžys, kalbėdamas su DELFI 
žurnaliste Rasa Lukaityte, sako, kad šiuo 
metu Vilnius artėja prie “juodojo sce
narijaus”.

„Lietuva yra senų automobilių aktyvi 
pirkėja, didelė dalis mašinų perkama iš 
ketvirtų-penktų ranki). Mieste ateina anti- 
ckologinė banga, būdinga labai atsili
kusioms besivystančioms šalims. Miestas 
nebetinka normaliam gyvenimui. Oro 
teršimo, triukšmo normos viršijamos 
šimtus kartų. Tik turtingieji miestiečiai, 
gyvenantys užmiestyje, gali išauginti svei
kus vaikus, tačiau ir jiems atvykti į darbų 
beveik neįmanoma dėl kamščių“, — taip 
Vilnių apibūdina pesimistai.

Susisiekimo specialistas Vytautas Gū
žys pabrėžia, kad mieste vis dar nemo
dernizuotos gatvės. Jos esu likusios beveik 
nepakilusios nuo sovietmečio, kai 120 
automobilių tekdavo 1000gyventoji), nors 
šiuo metu, jo skaičiavimu. 1000 gyventojų 
tenka maždaug 560 automobilių. Pagal šį 
rodiklį lietuviai jau esą seniai pasiekė Eu
ropos Sąjungos vidurkį.

Kiemuose žaliosios erdvės užimamos 
automobilių. Tose vietose, kur buvo gal

Nesutaria dėl Šokių šventės programos
Likus mažiau nei pusmečiui iki kas 

ketverius metus vykstančios Lietuvių 
tautinių šokit) šventės pradžios, apie savo 
atsistatydinimų pranešė JAV LB Los 
Angeles skyriaus pirmininkas, buvęs 
„Laisvosios Europos” radijo žurnalistas 
Darius Udrys. Minėtoji šventė šią vasarą 
pirmą kartą turėtų įvykti Los Angeles 
mieste. Šventės rengimo komitetas atmetė 
jo pasiūlymą į šventę vienam šokiui arba 
vienai dainai pakviesti jidiš grupę. Komi
tetas argumentuoja, kad kviečiant žydus, 
tektų kviesti ir kitų tautybių atlikėjus, ir 
tokiu būdu šventė nebebūtų lietuviška. 

minių iš Azijos antplūdis, lito metu vidaus 
vartojimas, taigi ir importas, didėja.

Anot URM, darbuotojus reikia kvies
ti visų pirma iš Baltarusijos, Moldovos, 
Ukrainos, Rusijos, Pietų Kaukazo valsty
bių, kartu palengvinant jų įdarbinimą 
Lietuvoje. Faktinė imigrantų struktūra 
beveik atitinka pageidaujamą: per pirmus 
devynis 2007 m. mėnesius daugiausia 
leidimų dirbti išduota atvykėliams iš Bal
tarusijos, Ukrainos, Moldovos ir Rusijos. 
Svarbiausia esą plėtoti tuos ūkio sekto
rius, kurie gali auginti Lietuvos ekonomi
ką bei didinti jos konkurencingumų.

Pagal Ekonominės migracijos strate
giją, darbuotojai iš trečiųjų šalių turi būti 
pasitelkiami tik kai neužtenka vietos dar
bo jėgos. ir jos nepapildo grįžtantys iš emig
racijos, bei kitų ES šalių piliečiai. Atiot 
URM, darbo jėgos atsivežimas neturi 
skatinti Lietuvos piliečių išvykimo: :• 1'■ ‘

Kaip teigiama strategijo je, reikėtiĮStip- 
rinti Lietuvos visuomenės tolcrariciją, 
skatinti daugiakultūriškumą, o tuos imig
rantus, kurie negrįžta j savo gimtinę ir įgyja 
teisę Lietuvoje gyventi nuolat, integruoti į 
visuomenę bei mokyti lietuvių kalbos. 
I .ietuvos laukia užduotis pasirengtiūžtik- 
rinti socialines paslaugas imigrantams, 
iškaitant ir religines. i i

Komisijos teigimu, selektyvumą reikė
tų taikyti ne tik šalims, bet ir kvalifikacijai 
- pirmiausiai kviesti kvalifikuotus specia
listus, leisti jiems atsigabenti šejmas. Savo 
ruožtu profsąjungų atstovai paragino siek
ti, kad atvykėliai „nenufpųšjų“ bendro 
atlyginimo lygio. Ūkio ministeriją yra užsa
kiusi tyrimą, kuriuo siekiama įvertinti, kaip 
darbo jėgos imigracija pakeis pramonės 
struktūrą. Atsižvelgus į rezultatus, URM 
parengtų strategiją žadama pakoreguoti.

Eglė Digrytė (DELFI, sutrumpinta)

vojama, kad bus viešos aikštės, vaikų 
žaidimų aikštelės, dabar stovi automobi
liai, nes tikrai nėra kur juos dėti, - Vilniaus 
daugiabučių kiemų realybę iliustravo su
sisiekimo specialistas. - Gatvėse yra tiek 
automobilių, kad jie stovėdami dūmina, 
traiško žmones“. Jis peikia ir šiuolaiki
nius inžinierius, kurie esą po daugiabu
čiais neprojektuoja didesnių nei dviejų 
aukštų požeminių automobilių aikštelių. 
„Pavyzdžiui, Vokietijoje net nesimato auto
mobilių gatvėse, po namu stovi net ketu
rių aukštų garažiukai“, - dėstė jis.

Ką dar daryti? Specialistas siūlo mies
to centro prieigose ir kiek atokiau nuo jo 
įrengti požemines ir antžemines automo
bilių stovėjimo aikšteles, kuriuose mies
tiečiai galėtų palikti savo automobilius ir į 
darbą keliauti žiediniais autobusiukais, 
pavyzdžiui, varomais elektra. V. Gūžio 
teigimu, automobilių saugojimo aikšte
lėms įrengti ir specialiems autobusiukams 
nupirkti neprireiktų nė pusės metų. Tarp 
galimų sprendimo būdų jis įvardija ir 
dviračių transporto plėtrų.,.Tiems, kuriems 
iki darbo yra 5 km, siūloma važiuoti dvi
račiais, įrengiami dviračių takai, įrengia
mos jų saugojimo vietos“,- siūlo jis. □

D.Udrys sako norėjęs j lietuvišką šokių 
šventę pakviesti žydų grupę dėl to, kad 
„jie buvo didžiausia tarpukario Lietuvos 
tautinė mažuma“. „Žydų kultūra turėjo 
didelę reikšmę Lietuvai.”

Šiuo metu yra įtampa tarp žydų ir lie
tuvių. Bendradarbiavimas kultūros srityje 
galbūt padėtų geriau spręsti problemas ir 
kitose srityse. Aš nesakyčiau, kad tai yra 
šventės politizavimas, tai greičiau geros 
valios gestas“, - mano JAV LB pirmininko 
pareigas iki vasario 10 d. pažadėjęs eiti 
Darius Udrys

www.lietuviams.eom
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Bendruomenės baruose Bus atkurta mokyklėlė?
Dėl Pasaulio Jaunimo Dienų 2008 

piligrimų apgyvendinimo
Kalbama, kad melbourniškiai yra vieni 

svetingiausių pasaulyje. Dabar kaip tik 
yra puiki proga mums visiems parodyti, 
kad toks pasakymas atitinka tiesą.

Taigi, Sis rašinėlis tiems, kurie jau 
apsisprendė arba rimtai svarsto, kaip 
sakoma, parodyti širdį ir priimti porą 
“Pasaulio Jaunimo Dienų 2008” lietuviš
kos' jaunuomenės piligrimų, kurie šių 
metų liepos 10-14 dienomis dalyvaus Mel
bourne vyksiančiose Vyskupijos Dienose. 
, - .Šyarb'u žinoti, kad jūsų priimami sve
čiai gali atvykti keletu dienų anksčiau, o 
tas reiškia, kad svečių galime turėti ir 
vį^j,dešimt dienų. Jūsų patogumui svečių 
apgyvendinimo laiką galima dalinti į dvi 
dalis: liepos 5 - 9 ir liepos 9-14 d.d. Ži- 
nųpną, jeigu jūs esate pasiryžę visai savai
tei ąr kiek reikės, tai galime tik dėkoti jums 
ir džiaugtis.

ųPJD organizatoriai praneša, kad visų 
apsigyvenančių privačiuose namuose am- 
žiitk'iyra 18 metų ir daugiau. Minimalus 
svečių skaičius vienuose namuose yra 2.

uTaip pat PJD organizatoriai prašo 
būsimų šeimininkų įsipareigojimo kas
dien svečiams parūpinti pusryčius.

Yra ir keletas reikalavimų, tiktai ku
riuos įvykdžius galėsite tapti tais straips
nelio pradžioje minimais svetingiausiais 
pasaulyje mclbumiškiais.

1. Užpildyti“Sutikimo priimti pilig
rimus” ankęiąj kurią jums parūpins lie
tusių atsakingoji už nakvynę Rita 
Mąčįulaitiėhė.

' 2. Įvedę jūsų duomenis į bendrą 

--— - Kazimierą Barėną prisimins ir 
? Australijos lietuviai

j, Ne vienam Australijos lietuviui buvo 
gerai žinoma Anglijoje gyvenusio rašy- 
jpjp-ir. .visuomenės veikėjo Kazimiero 
Bąrėnopąyardė. Ne vienas jį buvo susi- 
tįkcs.ir; asmeniškai, ypač nuvykus į 
Anglijąir.ąpyįląnkiiis tuomet dar šau- 
rtiųpsęųii.pndpnghLįetuvių Namuose 
(ikurie dabar jau: priklauso kitiems šei- 
njininkamS) ;Ten Kazimierą Barėną bu- 
vo.galima-rasti beyeik kasdien. Ne vic- 
nas/.Australijos lietuvis užsisakydavo 
Barono-redaguojamą populiarų savait
raštį “Europos Lietuvis”, kurio redak- 
cijaiilgus metus kaip tik tame pastate ir 
buvot įsikūrusi.
->i®aug Australijos lietuvių prenume- 

raTOlar retkarčiais nusipirkdavo ir re
guliariai, kas kelintas mėnuo spausdi
namas lietuviškas knygas, kurias labai 
prieinama kaina leisdavo ten pat įsteigta 

Kazimieras Barėnas.

duomenų bazę PJD organizatoriai 
patikrins, ar nesate susiję su nusikaltėlių 
pasauliu (Police Records Check).

3. Bus atsiųstas PJD organizatorių 
žmogus patikrinti jūsų gyvenamų sąlygų 
(ar tinkamos priimti svečius).

4. Labai pageidautina, kad turėtumė
te “contents insurance”.

Nors iš pirmo žvilgsnio gali pasiro
dyti, kad reikalavimų sąrašas sudaro 
nepatogumų, bet, tiesą sakant, jis būtinas, 
kad ir svečiai, ir busimieji šeimininkai bū
tų maksimaliai apsaugoti tiek nuo avari
nių situacijų, tiek nuo kitokių rizikingų 
nesusipratimų.

* * *

Mieli tautiečiai ir parapijiečiai,
Laukiame atvykstant maždaug šim

tinės piligrimų iš Lietuvos, o šiuo metu 
nakvynei teturime 40 vietų. Tad laukda
mi jūsų pagalbos drįstame prašyti, kad iki 
vasario 16-osios ne tiktai apsispręstu- 
mėte, ar norite ir galite būti svetingaisiais 
mclbumiškiais, bet ir užpildytumėte “Su
tikimo priimti piligrimus” anketą.

Taip pat norėtume pasakyti, kad užteks 
savo svečiams parodyti artimiausią trau
kinio ar autobuso sustojimo vietą, ir kad 
niekur nieko vežioti nereikės. Visi rengi
niai baigsis iki 10 vai. vakaro, tad dėl 
naktinio baladojimosi irgi neturėtų kilti 
didelių rūpesčių.

Jeigu turite kokių klausimų ar šiaip 
neaiškumų, skambinkite, rašykite, 
kreipkitės sekmadienį po Mišių.

Jūsų kunigas Algirdas Šimkus

“Nidos” leidykla. Tų knygų leidimo 
sumanytoju - ir atrinkėju spaudai bei 
bendru redaktoriumi - taip pat buvo 
Kazimieras Barėnas.

Taigi, nors Barėnas beveik visą savo 
išeiviškąjį gyvenimą praleido Anglijoje, 
jo ryšiai su Australija visgi buvo stiprūs, 
neretai net asmeniški.

Kaip praneša dienraštis “Lietuvos 
žinios”, dabar visas rankraštinis Kazi
miero Barėno palikimas ir gausi jo bib
lioteka galutinai perduota Panevėžio 
apskrities bibliotekai. Šį pažymėtiną 
įvykį aprašydama Daiva Baronienė 
pabrėžia, kad tik pusantrų metų truko 
iki praeitų metų gruodžio 30-ąją rašy
tojui Kazimierui Balėnui būtų sukakę 
šimtas metų. Deja, rašytojas mirė 2006- 
ųjų kovą. Tačiau kūrėją dar ilgai primins 
gausus jo kūrybos palikimas, kurį 
rašytojo našlė Marija Barėnienė perdavė 
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai 
bibliotekai.

Penkių novelių knygų ir keturių ro
manų autorius Kazimieras Barėnas gimė 
keliolika kilometrų nuo Panevėžio, 
baigė šio miesto berniukų gimnaziją, 
vėliau lituanistikos studijas Kauno Vy
tauto Didžiojo universitete. Gimtinėje 
pasireikšti jam teko mažai - sovietinė 
okupacija jį privertė pasitraukti j Va
karus. Prieglobstį jis rado Manchcsteryje, 
vėliau - Londone.

Gyvendamas Anglijoje, rašytojas 
ėmėsi aprašinėti gimtinę, okupuotos 
Lietuvos gyvenimą.

Ypač vaizdžiai tai padaryta jo kny
goje „Meškos maurojimo metai“. Be to, 
kaip jau minėta, kai jis rašė savo knygas, 
jis Londone įkūrė ir knygų leidyklą, joje 
leido išeivijos lietuvių kūrinius, reda
gavo laikraštį „Europos 1 .ietuvis”.

Sydnėjuje daug melų, beveik nuo pat 
pokario ateivių atvykimo, veikė lietuviš
ka Savaitgalio mokykla. Senos nuotrau
kos rodo, kokia ji buvo gausi mokinių 
skaičiumi. Mokykloje buvo mokoma ne tik 
lietuviškai skaityti bei rašyti, bet ir lokių 
normalių mokyklinių dalykų kaip Lietu
vos istorija, geografija ir lt. O ką jau be
sakyti apie lietuviškas dainas ir šokius. 
Pagal mokinių amžių, mokykloje netgi 
veikė kelios klasės. Bet laikas darė savo, 
ir Savaitgalio mokykla, tvirta ir moki
niais, ir mokytojais, palengvėle sunyko. Iš 
mokyklos liko tik “mokyklėlė”-irši, ne
sant pakankamai vaikučių, galiausiai užsi
darė. Paskutinė mokytoja buvo Jadvyga 
Dambrauskienė.

Ir štai. Sydnėjuje atsirandant vis dau
giau jaunų, iš dabartinės Lietuvos atvy
kusių šeimų, lietuviškos Savaitgalio mo
kyklos ar mokyklėlės įvaizdis vėl at
gimsta. Apie tokio žiburėlio mažyliams 
atkūrimą pagalvojo ir Jadvyga Dambraus
kienė - ypač po linksmai pasisekusios 
Kalėdinės Eglutės popietės Sydnėjaus 
“Dainavoje”. Ponia Jadvyga sako taip:

“Stebint tą vaikų ir tėvų šventę ir 
bendravimą dar ir dar kartą kilo mintis, 
kad Sydnėjuje būtinai reikia atgaivinti, 
suburti, įkurti vaikų Savaitgalio mokyk
lėlę. Apie tai jau anksčiau kalbėjome su 
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pir
mininke Greta Savickaite - Fletcher. Pa
sitarėme ir su kai kuriomis mamytėmis, 
kurios pritaria tai minčiai ir todėl pla
nuojame netrukus susirinkti ir rimtai 
pasikalbėti.

Pradžioje į užsiėmimus - taip vadina
mas pamokėles - sukviesime kartą per 
mėnesį. O toliau žiūrėsime kaip seksis, 
kas atvažiuos. O žinodamos vaikų amžių 
lengviau galėsime planuoti ką daryti, kaip 
sudominti vaikus, kaip išjudinti tėvelius.

Yra Lietuvių Klubas, yra čia gimusių

Sydnėjaus lietuvių Savaitgalio mokyklos mokiniai prie Kalėdinės eglutės senajame Lie
tuvių Klube, 2(101 m.

Per ilgą savo gyvenimą Kazimieras 
Barėnas sukaupė turtingą biblioteką ir 
gausų archyvą, kuriuos artėjant gyveni
mo saulėlydžiui nutarė dovanoti gimti
nei. Pirmoji jo dovanotų kone dviejų 
tūkstančių knygų ir periodinių leidinių 
siunta Panevėžio apskrities biblioteką 
pasiekė prieš dvylika metų, antroji - 
prieš seplynerius metus. Ir štai trečioji 
siunta Panevėžį pasiekė pačioje 2007-ųjų 
pabaigoje.

Kazimiero Barėno palikimą įverti
nęs Kultūros ministerijos sekretorius 
Rolandas Kvietkauskas atkreipė dėme
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Buvusi Sydnėjaus Savaitgalio mokyklos 
mokytoja Jadvyga Dambrauskienė.

jaunų tėvų, yra nemažai iš Lietuvos atvy
kusiųjų jaunų tėvų, kurie noriai bendrauja 
tarpusavyje. Čia atvykę gyventi pastoviai, 
neseniai palikę tėvynę, jie pasiilgsta lie
tuviškos aplinkos, pasiilgsta lietuviško 
maisto, pasiilgsta mūsų tradicinių švenčių 
ir kartu nori išlaikyti lietuvybę savo vai
kuose.

Sakoma, nesvarbu kur ir kaip žmogus 
gyvena, svarbu kas šalia jo. Šitoje austra
liškos žemės platybėje, išiskirstę tokiame 
dideliame mieste, mes mažos, bet gyvos 
tautos nariai jausimės nors retkarčiais 
kaip namuose. To ir sieksime suburdamos 
Savaitgalio mokyklą.”

Poniai Jadvygai ir jos bendradarbėms 
bei visiems tokios šaunios minties rėmė
jams linkime visakeriopos sėkmės ir spar
taus planų išsipildymo.

“M.R” inf.

sį, kad rašytojo ir jo žmonos dovanos 
įpareigoja tyrinėti šį palikimą, pasinau
doti juo mokslinėms studijoms. Lietuvos 
ambasadorius Didžiojoje Britanijoje 
Vygandas t Jšackas pabrėžė, kad Londo
ne įkurta ir veikia Kazimiero Barėno 
šeštadieninė mokyklėlė lietuvių vai
kams. Ambasadorius palinkėjo, kad ir 
Lietuvoje būtų kuo gausiau įprasmina
mas garsaus Anglijos lietuvio palikimas.

Kazimierą Barėną su pagarba beišil- 
tu žodžiu prisimins ir Australijos 
lietuviai.

(Daiva Baronienė ir MP inf.)
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Naudinga viešnagė
Lietuvoje

Praėjusių metų lapkričio mėnesį 
Lietuvoje viešėjo Eglė Žižytė Garrick 
(sydnėjiškės Elenos Jonaitienės dukra). Ji 
yra viena iš Sydnėjaus Uosto Aplinkos 
Valdybos (Sydney Harbour Foreshore 
Authority) vadovų ir į Vilnių atvyko stu
dentams skaityti paskaitų apie tai, kaip 
saugomas Sydnėjaus senamiestis. Sydnė- 
jąus Uosto Aplinkos Valdyba yra NSW
Valstijos vyriausybinė institucija, atsakin
ga už valstybinio nekilnojamojo turto 
apsaugą, naudojimą ir plėtrą. Šios Valdy- 
bos žinioje yra ir reikšmingiausia Austra
lijos urbanistinio paveldo teritorija - Syd
nėjaus senamiestis.
t, Eglės Garrick viešnagei gan daug dė

mesio skyrė “Lietuvos rytas”, kurio kores
pondentė Aušra Pocienė ta proga vieš
nios žodžiais atpasakojo, kaip Australija 
elgiasi su istoriniu paveldu - juk ta prob
lemą opi ir Lietuvoje, kurios istorija žy
miai senesnė už Australijos.
‘Tarp Eglės pastabų buvo tai, kad 

„svarbu išsaugoti senamiesčio pastatų 
formas, originalias medžiagas, nuotaiką, o 
visa kita reikia pritaikyti naujam gyve
ninių!, dabartiniams visuomenės porei
kiams. Tokia politika vadovaujamės Aus
tralijoje, ir ji pateisino lūkesčius“. Kaip

Gintaras Radzivanas - ir Anglijoje
Australijos lietu

viškąjį jaunimą suju
dinęs Gintaras Radzi- 
vanas, apsilankęs ir 
Lietuvoje, su savo ga
bumais energingai 
veikia tarp Anglijos 
lietuvių jaunimo.

Tenykštis jaunimas 
neseniai susirinko tra
dicinėje Headley Park 
Lietuvių Sodyboje. 
Prieš tai ten įvyko an
trasis kasmetinis Jung
tinės Karalystės Lie
tuvių Jaunimo Sąjun
gos (JKIJS) suvažia
vimas.

Veiklos praneši
muose tarp kitko buvo 
paminėta, kad per trumpą laiką buvo 
suburtas šokių ratelis, vadovaujamas 
Gintaro Radzivano.

Suvažiavimo metu buvo pristatyta 
naujoji JKLJS konstitucija, sulaukusi 
nemažai komentarų ir diskusijų. Pasak 
pakeitimų ruošėjų Gintaro Radzivano, 
Gytės Mankutės ir Vytautės Geštautaitės, 
senasis įstatymų rinkinys bttvo pakeistas 
iš esmės ir tik keletas jo straipsnių buvo 
palikti kaip buvę. Bene svarbiausia ir

nū)i," Gavo premiją, bet neturi paso
-<b 'Amerikoje gyvenanti poetė Liūne 
Sutema, gavusi LR nacionalinę premiją, 
labai džiaugiasi sulaukusi tokio įvertini
mo Lietuvoje, tačiau jos atsiimti neatvyks. 
Išeivijos poetei Liūnei Sutemai nacio
nalinė kultūros ir meno premija paskirta 
už jos poeziją rinkinyje „Tebūnie...“ Pasak 
literatūros žinovų, šioje vienoje knygoje 
sutelkta visa poetės kūryba, praneša LTV 
„Panorama“.

Zinaida Nagytė Katiliškienė gimė 
Mažeikiuose prieš aštuoniasdešimt me
tų. Po karo gimnaziją ji baigė Vokietijoje. 
Paskatinta brolio poeto Hcnnriko Nagio 
pradėjo rašyti. Vokietijos universitetuose 
studijavo vokiečių literatūrą. 1949 m. įsi
kūrė Lemonte, JAV, kur gyvena iki šiol. 
Poeziją pradėjo kurti pasirinkusi Liūnės 
Sutemos slapyvardį, kurio sąskambį lite-

sakė Eglė, “vi
są laiką gal
vojame, kas 
žmonėms gali 
būti įdomu, 
kad į paveldą 
jie nežiūrėtų 
kaip į muzie
jaus ekspo-
natą. Svarbu išlaikyti išorės formą, nuo
taiką, o viduje galima įrengti modemų 
biurą, restoraną, parduotuvę. Paveldu 
turime naudotis, pritaikyti jį šiuolaiki
niamgyvenimui. Todėl nors Sydnėjausse- 
namiestyje griežtai saugomas paveldas, jis 
yra gyvo ir tebeaugančio miesto dalis.”

Eglė pridūrė, kad “mūsų Valdybai taip 
pat priklauso ir buvusi prieplauka Darling 
Harbour. 1988 metais Vyriausybė nutarė 
šią buvusią uosto pramoninę teritoriją 
padovanoti miestui ir žmonėms.Vietoj 
sandėlių iškilo pramogų centras su teat
ru, jūrų muziejum ir akvariumu, koncertų, 
parodų rūmais, parduotuvėmis, parku. 
Per metus šį pramogų rajoną aplanko 26 
milijonai žmonių. Dabar rengiame visiš
kai naujos teritorijos plėtros planą. 22 
hektarų uosto teritorijoje, kuriai gyven
tojai išrinko aborigenišką Barangor 

Gintaras Radzivanas.

daugiausia diskusijų sukėlusi konstitu
cijos pataisa buvo organizacijos vardo 
keitimas, argumentuotas ketinimais plės
tis bei nenoru atriboti Velse, Škotijoje ar 
Šiaurės Airijoje gyvenančių lietuvių nuo 
galimybės tapti Sąjungos nariais.

Po įnirtingų diskusijų vardas buvo 
pakeistas ir nuo šiol organizacija vadinasi 
Jungtinės Karalystės Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga.

“M.R”inf.

Liūnė Sutema.

ratūrologai įvardija kaip taikliai atitinkan
tį jos vidinę erdvę.

Į Lietuvą Liūne Sutema nebuvo nė kar
to sugrįžusi. Ir Nacionalinės premijos ji 
neatvyks atsiimti. „Aš niekur nepriklausau, 
nesu pilietė niekur, aš neturiu jokio paso, 

pavadinimą. Ten iškils dangoraižiai, biurai, 
parduotuvės, butai, bus sodinamas parkas.

“Lietuvos ryto” žurnalistė domėjosi ir 
projektų finansavimo padėtimi. Eglė 
paaiškino, kad “per metus mūsų Valdyba 
užsidirba apie 3 mln. Australijos dolerių 
(apie 6 mln. litų) pelno. Tai - iš nuomi
ninkų gauti pinigai. Jie padengia visas 
mūsų išlaidas paveldui prižiūrėti.Visi 
pastatai ir žemė senamiestyje ir Darling 
Harbour’e yra valstybės nuosavybė, o 
Valdyba yra to turto valdytoja ir neturi 
teisės nieko parduoti, tik nuomoti. Toks 
modelis, manau, iš tiesų yra labai geras. 
Dabar, kai statysime naują Barangor 
dangoraižių rajoną, bandysime savo 
nuosavybėje išlaikyti pirmuosius pastatų 
aukštus ir juos nuomoti. Galbūt ten pa
statysime ir nuomosime daugiaaukštę 
automobilių stovėjimo aikštelę. Šiuo me

Išeivijos lobiai - Maironio muziejui
Kauno Maironio lie

tuvių literatūros muzie
jus gali pasigirti pačia 
didžiausia su išeiviais 
rašytojais susijusia ko
lekcija Lietuvoje. Šie tur
tai muziejuje sukaupti 
daugiausia jo darbuotojos 
Virginijos Paplauskienės 
pastangomis. Praėjusių 
metų pabaigoje ši muzie
jininkė sugrįžo iš vė
liausios savo kelionės į 
JAV. Jos metu per du su 
puse mėnesio surinkta ir 
parvežta muziejui Kaune 
nemažai archyvinės me
džiagos, rašo “Amerikos 
Lietuvis”.

Iš Čikagos Virginija 
Paplauskienė buvo nu
vykusi į Kaliforniją, kur 
Santa Monica mieste 
tvarkė rašytojų palikimą, 
ruošdama jį parvežti į 
Lietuvą. Nemažai laiko ji 
praleido Bostone, Put- 
name, New Yorke ir kitur, 
ieškodama vertingos me
džiagos muziejui.

Šią Virginijos Paplaus
kienės kelionę parėmė
Lietuvos Kultūros ministerija, bet viešniai 
visokeriopai talkino ir tautiečių išeivių 
šeimos.

Tolima poeto Maironio giminaitė V. 
Paplauskienė yra gimusi tremtyje Vor
kutoje, ten praleidusi ir savo jaunystę. Jos 
močiutė buvo Maironio dukterėčia, su

niekad nepaėmiau pilietybės čia, kuri man 
atrodė nereikalinga. O Lietuvos pilietė, gal
vojau, kad esu, kadangi gimiau Lietuvoje. 
Bet paso neturiu“, - „Panoramai“ sakė ji. 
2007-ųjų nacionalinės kultūros ir meno 
premijos bus teikiamos Vasario 16-osios iš
vakarėse. Poetė sako neatvyksianti į Lietuvą 
dar ir todėl, kad nori prisiminti tokią tė
viškę, iš kokios ji išvažiavo. „Aš ją noriu 
pasilaikyti tokią, kokią ją išsivežiau. Tegu 
ji būna atsilikus, bet ji yra mano”, - paaiš
kino rašytoja. (www.lrt.lt) 

tu jau esame parengę šios teritorijos plėt
ros planą ir ieškome generalinio rangovo. 
Jam 99 metams parduosime teisę plėtoti 
tą teritoriją. Infrastruktūra bus įrengta 
Valdybos lėšomis, o statytojai finansuos 
pastatų, kurie bus jų nuosavybė, statybą. 
Mes bandysime išsiderėti pastatų pirmuo
sius aukštus, kurių nuoma valdybai nuolat 
duos pinigų. Be to, kvartale bus įrengtas 
parkas, kuriam išlaikyti per metus, mūsų 
skaičiavimais, reikės apie 15 milijonų 
Australijos dolerių (apie 30 mln. litų)”.

Kadangi Eglė Lietuvoje lankosi ne 
pirmą kartą, žurnalistei buvo įdomu, kokį 
įspūdį jai palieka Vilniaus senamiestis ir 
paveldo būklė? Eglės nuomone, “Vilnius 
kasmet gražėja. Šiais metais į akis krito 
subtiliai apšviesti Senamiesčio pastatai. 
Fotografavau tą apšvietimą, nes šiuo metu 
kaip tik rengiame Sydnėjaus senamiesčio 
apšvietimo projektą”. Eglė pridūrė, kad, 
“mano manymu, Lietuvoje paveldas yra 
garbinamas. Tik problema, kad jo yra tiek 
daug ir prižiūrėti jam reikia daug milijo
nų. Australijoje neturime tiek daug pavel
do, todėl kiekvieną pastatą iki smulkiau
sių detalių išnagrinėjame, išleidžiame tam 
daugybę pinigų.Vien į paveldo priežiūrą 
kasmet investuojame apie 10 mln. Aus
tralijos dolerių (20 mln. litų).”

Eglei taip pat krito akin, kad “Lietuvo
je yra daug puikių paveldo specialistų. 
Tokio lygio profesionalų Australijoje vargu 
ar rastume”. Pagal “Lietuvos rytą” 

visa šeima 1941 metais išvežta į Sibirą. 
Gavusi išsimokslinimą Vilniaus uni
versitete, Kauno fakultete studijavusi 
filologiją Virginija tapo muziejininke.

Pirmoji jos kelionė į Ameriką įvyko 
1989 m. ir buvo neoficiali. Iš šios kelio
nės muziejininkė parsivežė net apie 600 
eksponatų Maironio muziejui iš rašytojų 
Stasio Santvaro, Antano Gustaičio, Kazio 
Bradūno, Česlovo Grinccvieiaus, filosofo 
Juozo Girniaus ir kitų išeivijos kūrėjų as
meninių archyvų.

Vėliau Virginija Paplaukienė keliavo 
Amerikos Lietuvių Kultūros Archyvo 
(ALKA), Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centro Čikagoje ir kitų organizacijų ar 
asmenų kvietimu. Grįžusi iš savo vizitų 
po Ameriką Virginija Paplauskienė tvarko 
parsivežtą medžiagą, rengia parodas, skai
to paskaitas, rašo straipsnius, knygas.
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

57-oji Sporto Šventė
^Tęsinys iš “M.P” nr. 1-2.

Krepšinis
Po oficialaus atidarymo pirmosios 

įkrepšinio rungtynės vyko tarp Adelaidės 
ir Geelongo vyrų komandų. Komandos, 
maždaug vienodo lygio, žaidė labai kietai, 
tik metimai pradžioje buvo nelabai taik
lūs. Aukštesniems Adelaidės vyrams ge
riau sekėsi kova po krepšiais, todėl dau
giausia metimų padarė iš po krepšio.

Rungtynes baigėsi rezultatu 55:47 
Adelaidės lietuvių krepšininkų naudai. 
Daugiausiai taškų Adelaidės krepšinio 
komandai pelnė L. Hoban -24, P Hoban- 
9, Geelongui: S. Wiasak - 17, E. Obeliū
nas- 10.

ALFAS Garbės nariai. Iš kairės: Antanas Laukaitis, 
Marija Atkinson, Stasys Šutas.

Lituanistikos Centrui Čikagoje - 25
Lituanistikos Tyrimų ir Studijų Centras 

(toliau - LTSC), veikiantis Čikagos Jau
nimo Centre, šįmet švenčia reikšmingą 
ketvirčio amžiaus sukaktį. LTSC yra vi
suomeninė, pelno nesiekianti organiza
cija. Jo steigėjas ir ilgametis pirmininkas 
yra dr. Jonas Račkauskas, kuris ir dabar 
vadovauja LTSC Valdybai. Tarybos pirmi
ninkas yra dr. Vytautas Bieliauskas.

Steigiant šią įstaigą daug nuveikė is
torikas Jonas Damauskas, rašytojas Čes
lovas Grincevičius. knygų kolekcionie
rius, žurnalistas Bronius Kviklys ir kiti. 
LTSC tikslai ir siekiai buvo suformuluoti 
taip: rinkti ir kaupti, puoselėti lietuvių 
tautos palikimą, archyvus, tyrinėti esamą 
medžiagą, skelbti mokslinius straipsnius, 
leisti knygas, rengti parodas, kurių dėka 
visuomenė supažindinama su esančiais 
turtais, sukauptais LTSC.

Kalbant apie knygų leidybą, LTSCjau 
yra jų išleidęs daugiau nei pusšimtį. Vie
na iš jų - W. I Jrban’o darbas „Tannenberg 
and After" - susilaukė pasaulinio pripa
žinimo. Ji buvo įtraukta j 30-ies geriausių 
pasaulyje istorinių knygų, išleistų 2001 
šmotais, sąrašą.

Vienu iš svarbesniųjų šios įstaigos dar
bų reikia laikyti senų knygų siuntimą į 
Lietuvą. Iš viso į Lietuvos bibliotekas per 
LTSCyra iškeliavę daugiau negu pusan
tro milijono knygų, kurias daugiausia 
suaukojo Amerikos lietuviai ar mokslinės 
įstaigos.
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Sydnėjus - Mclbournas
Antrosios rungtynės vyko labai keist a i. 

Vienas iš pagrindinių Australijos lietuvių 
sporto klubų visą laiką buvo Melbourne 
“Varpas". Melbourne vyko ir pirmoji mū
sų Sporto Šventė. Ne tik Melbourne lie
tuvių, bet ir viso mūši) lietuviško sporto 
“tėvu” buvo laikomas I .eonas Baltrūnas. 
Nežinau, bet turbūt ir žymusis mūsų 
sportininkas, stebėdamas iš Anapilio tik 
du krepšininkus, atstovavusius Adelaidėje 
ši garsųjį Melbourne lietuvių sporto klu
bą, raudonavo iš gėdos. Nesuprantu ir 
nerandu žodžių “Varpo” vadovams ir 
sportininkams. Tik tie du krepšininkai 
nešė vėliavą, dalyvavo parade ir atstovavo 
“Varpui”. Gerai, kad draugai iš Sydnėjaus 
ir Adelaidės savo krepšininkais parėmė 
“vargšus” varpiečius ir sudarė su jais miš
rią komandą. Jeigu galėjo sportininkai 
atskristi iš daug toliau esančių miestų ir 
dalyvauti Šventėje, tai arčiausiai gyvenan
tys melbourniškiai neįstengė atsiųsti nei 
vyrų, nei merginų krepšininkų, nei anksčiau

garsėjusių golfininkų. Gal rei
kės prašyti ALFAS Valdybos, kad 
jiems kaip išmaldą duotų kelis 
dolerius jų kelionei paremti.

Rungtynes su mišria “Varpo” 
komanda laimėjo Sydnėjaus 
krepšininkai rezultatu 70:34.

Adelaidė - Brisbane
Adelaidiškiai krepšininkai, 

būdami daug aukštesni, gana 
nesunkiai palaužė brisbaniečių 
dengimą ir rungtynes laimėjo 
rezultatu 69:39. Adelaidei 
daugiausiai taškų pelnė: S. Boal 
-25 ir L. Noban -19. Brisbane!: 
D. Elicas -14. A. Dohadzi -11.

Sydnėjus - Gcelongas
Abi krepšinio komandos žai

dimą pradėjo labai kietai ir 
dengėsi taip pat gerai. Gal tik 
sydnėjiškiai buvo greitesni ir todėl 
pelnė daugiau taškų. Rungtynės 
baigėsi rezultatu 65:51 Sydnė
jaus naudai. Daugiausiai taškų

Kitu svarbiu reiškiniu laikytinas Lie
tuvos mokslo žmonių stažavimasis LTSC. 
Jie čia ne tik renka medžiagą moksliniams 
veikalams, bet ir padeda tvarkyti Įvairius 
archyvus. Ne paslaptis, kad mūsų tautiečių 
atvežta medžiaga dažnai užsigulėdavo 
dėžėse. Čia trumpiau ar ilgiau yra pabu
voję apie šimtas mokslinių darbuotojų iš 
tėvynės, kurių dalis buvo apgyvendinti 
prie Jaunimo Centro esančiame namelyje.

LTSC sieja 12 didesnių padalinių, ku
rie prisideda prie Lietuvos kultūrinių pa
minklų išsaugojimo ir lietuvybės platini
mo JAV ir už. jos ribų. Šalia J. Žilevi
čiaus - J. Kreivėno muzikologijos ar
chyvo dar veikia Pasaulio Lietuvių Ar
chyvas, Lietuvių medicinos muziejus ir 
archyvas. S. Budrio fotoarchyvas, vaiz
dinių - garsinių priemonių skyrius, J. 
Damausko biblioteka. Meno archyvas. 
Ramovėnų laisvės kovų muziejus, Lietu
vių muziejus ir kt.

Šalia jau minėtų asmenų - dr. J. Rač
kausko irdr. V Bieliausko-darreikia ne
pamiršti Archyvų vedėjos Skirmantės 
Miglinienės bei kitų nuolatinių Centro 
darbuotojų. Tai dr. Robertas Vitas. Danutė 
Petrulytė, Petras Petrulis, Kristina Barei
kienė ir Jonas Tamulaitis.

Oficialus LTSC minėjimas, taip pat ir 
proginė paroda ruošiami 2008 m. vasario 
8 d. Čiurlionio galerijos patalpose. Čia bus 
eksponuojami archyvuose sukaupti retes
nio pobūdžio eksponatai ir kili didesnio 
dėmesio sulaukė daiktai. “Am. Lietuvis” 

Sydnėjui pelnė D. 
Šepokas - 27, E. 
Datenis - 18, W. 
Lopez - 14. Geelon
gui: R. Liebich - 20. 
S. Wiasak - 10, M. 
Liebich-9.

Geelong - 
Brisbane

Šiose rungtynėse 
Geelongo krepšinin
kai pasirodė daug 
stipresnis ir rungty
nes laimėjo rezultatu: 
58:24. Geelongo 
komandai daugiau
siai taškų pelnė R. 
Liebich-21, M. Lie- ALFAS pirmininkas Jeronimas lielkus (kairėje) prisega sydtič-

jiškiui Gediminui Saukai Garbės ženkliuką.bich- 15, S. Wiasak

Sydnėjus-Adelaidė (2) 77:43, j 
Melbournas- Adelaidė(2) 41:40, 3 
Adelaidė - Adelaidė (2) 73;42, 2
Brisbane - Melbournas 38:36, '
Brisbane -Adelaidę (»2)„5Į..: |
Vyrų krepšinio-nugalėtojais -tapo 

Adelaidės komanda, antrą vietą užėmę 
Sydnėjaus komanda ir trečią - Geelongo 
komanda.

Tbsinys kitame MP nr. 
----------------------------------------------------r

Adelaidės lietuvių sporto klubo “Vytis” pir- 
m in in kė Aldona Bogušauskas. . u jį

.iširjn

Lituanistikos'lyrimo ir Studijų Centras. Jaunimo Centro Čikagoje pastatai.

- 10. Brisbane! - K. ------------------------
Milvydas - 7 ir B. Taylor - 6.

Adelaidė - Sydnėjus
Šios rungtynės buvo vienos iš įdo

miausių. nes Adelaidės krepšinio koman
doje žaidė aukštaūgiai, o tuo tarpu Sydnė
jaus krepšininkai žaidė greitą žaidimą. 
Rungtynės baigėsi adelaidiškių pergale 
rezultatu 55:47.

Nežinia, kaip būtų pasibaigusios 
rungtynės, jeigu pagrindinis “Kovo” grei
tasis puolėjas D. Šepokas pirmojo pus- 
laikio viduryje nebūtų patempęs kojos 
raumens ir toliau žaisti negalėjo. Tai labai 
atsiliepė tolesniam sydnėjiškių žaidimui.

Daugiausiai taškų Adelaidės krepši
ninkų komandai pelnė L. Hogan - 33, P. 
Hogan - 7. Sydnėjui: W. Lopez - 21, E. 
Datenis -13.

Sydnėjus - Brisbane
Sydnėjaus lietuvių krepšinio komanda 

šiose ningtynėse buvo daug stipresnė ir 
laimėjo rungtynes rezultatu 73: 48. 
Sydnėjaus komandai daugiausiai taškų 
pelnė W. Lopez - 31, M. Zegeris -13, D. 
Šepokas-11.

Kitos lietuvių vyrų krepšinio rungtynės 
baigėsi tokiais rezultatais:

Adelaidė - Mclbournas 42:16,
Geelongas - Adelaidė (2) 68:37,
Gcelongas - Mclbournas 58:32,

Aukos “Mūsų Pastogei”
Ms M.Tama.šauskas VIC $ 5.00 A.P Šurna VIC $ 215.00
Mrs O. Grosas NSW $ 50.00 Mrs S. Meiliūnas VIC $ 70.00
Mrs N. Kantvilas TAS $ 35.00 Mrs Z. Vičiulienė NSW $ 15.00
J. Babarskas WA $ 35.00 Ed. Juška NSW $ 35.00
J. Zaikauskas VIC $ 15.00 E. Šidlauskas VIC $ 5.00
F. Bonimas ACT $ 20.00 A. Liubinas VIC $ 10.00
Mrs. E. Judickas NSW $ 35.00 A. Malinauskas WA $ 35.00
J.Kirša VIC $ 135.00 H.Lenk VIC $ 35.00
A. Grikcpelis VIC $ 100.00 V. Vaitkus VIC $ 15.00
Mrs V. Koženiauskas VIC $ 35.00
J. Misevičius NSW $ 15.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
V. Kauncckas NSW $ 10.00 “Mūsų Pastogės”
Mrs V. Kutas NSW $ 10.00 Administracija
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Vyskupai pasisako dėl kremavimo
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pir

mininkas arkivyskupas Sigitas Tamkcvi- 
čius laišku kreipėsi į Seimo Sveikatos 
reikalų komiteto Pirmininką Antaną 
Matulą išreikšdamas Bažnyčios poziciją 
dėl kai kurių Seime šiuo metu svarstomų 
laidojimo ir kremavimo įstatymo projektų..

Arkivyskupo teigimu, vadovaudamasi 
Kanonų teise Katalikų Bažnyčia primyg
tinai pataria išlaikyti paprotį laidoti mi
rusiųjų kūnus, tačiau nedraudžia krema
vimo, nebent jis būtų pasirinktas dėl kata
likiškai doktrinai priešingų motyvų.

Svarbiausia, kad pagarba kremuotiems 
palaikams turi prilygti pagarbai, rodomai 
mirusiojo asmens kūnui. Kremuoti palai
kai turėtų būti gabenami, laikinai laikomi 
ir laidojami su jiems derančia pagarba, o to 
neužtikrina kai kurios įstatymų projektų 
nuostatos. Laiške teigiama, kad nepagarba

kremuotiems palaikams būtų rodoma ne
ribotą laiką juos laikant namuose arba ki
tose pagal krašto tradiciją neįprastose 
mirusiųjų palaikų laikymo vietose. Taip 
pat laidojimu negalima vadinti pelenų iš
barstymo ant žemės arvandens paviršiaus. 
Kremuoti palaikai turi būti laidojami že
mėje arba kolumbariumuosc paženklinant 
konkretaus asmens kremuotų palaikų vielą.

Katalikų Bažnyčios požiūriu, ypač di
delę nepagarbą žmogui įtvirtina įstatymo 
projekte esanti nuostata, jog negimęs vai
kas iki 22-osios nėštumo savaitės yra pri
lyginamas medicininėms atliekoms.

Arkiv. S. Tamkevičius savo ruožtu iš
reiškė viltį, jog įstatymo leidėjai atkreips 
dėmesį į šias pastabas ir pakoreguos 
projektus taip, kad būtų išlaikyta Lietu
voje gilias tradicijas turinti pagarba miru
siųjų palaikams. (bernardinai.lt)saw.__________________________

Mirus

) A ’ Aūnai Pečiulevičienei,
jps nuoširdžiai užjaučiame gimines Lietuvoje - dukrą Reginą, sūnų Arūną ir jų 
(šeimas bei Onutės artimą draugą Leonardą Venslovą Canberrojc.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjunga

■ ■ Mūsų mielam draugui

ĄtA Arminui Šepokui
iškeliavus į amžinybę, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Danguolei, 

dukterims Julijai ir Rimai, sūnui Michael su šeimomis ir seseriai Mildai
šų . t ■ / Jadvyga, Vytautas, Mykolas ir Petras Burokai

AtA Arminui Šepokui
mirus, giliai užjaučiame visą šeimą ir kartu liūdime.

Dovilė ir Arvyd Zduobos

AtA Armino Šepoko
Vietai atminimui

“Mūsų Pastogei” aukojame $100.
Rimantas ir Arija Burneikis

AtA Armino Šepoko
atminimui
“Mūsų Pastogei” aukojame $50.

Marina ir Lauric Cox

AtA Armino Šepoko
Vietai z-fr atminimui

ėiių “Mūsų Pastogei” aukojame $40.
Kristina ir Arvydas Rupšiai

AtA Arminui Šepokui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Danguolę, dukteris Juliją ir Rimą, 

sūnų Michael, seserį Mildą bei visus artimuosius.
Elena Jonaitienė ir Rasa

Mirus musų brangiam kaimynui

AtA Arminui Šepokui,
nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Danguolei ir šeimai.

Eugenia ir Vincas Bakaičiai

AtA Arminui Šepokui
mirus, nuoširdžiai užjaučiu žmoną Danguolę, dukteris Juliją ir Rimą, sūnų 

Michael, seserį Mildą, jų šeimas bei artimuosius.
Jurgis Karpavičius

AtA Arminui Šepokui
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Danguolei, dukterims Julijai ir 

Rimai, sūnui Michael - Sydnėjaus “Geležinio Vilko” būrelio skautui, seseriai 
Mildai, jų šeimoms bei artimiesiems.

Sydnėjaus “Geležinio Vilko” skautų vyčių būrelis

AtA Arminui Šepokui
minis, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Danguolę, dukteris Juliją ir Rimą, 

sūnų Michael - Sydnėjaus “Geležinio Vilko” būrelio skautą, seserį Mildą, jų 
šeimas bei artimuosius.

Sydnėjaus “Aušros” TUntas

Mirus ilgamečiui Sydnėjaus Lietuvių Klubo direktoriui

AtA Arminui Šepokui,
gilią užuojautą reiškiame žmonai Danguolei, dukterims Julijai ir Rimai, sūnui 

Michael bei jų šeimoms.
Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Dainava” Valdyba

Mirus ilgamečiui “Dainos” choro dalyviui

AtA Arminui Šepokui,
reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Danguolei, dukterims Julijai ir Rimai, 

sūnui Michael bei jų šeimoms.
Sydnėjaus choro “Daina” vadovai ir dalyviai

AtA Arminui Šepokui
mirus, nuoširdžiai užjaučiu žmoną Danguolę, gimines ir artimuosius.

Ramunė Cobb, JAV

Žmogus - tik žemės svečias, ir turi jis sugrįžt namo... 
Bet kaip sunku išleistijį į kelią, kuriuo jau negrįžta niekas atgalios...

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta norime 
palengvinti, pasidalinti praradimo skausmą...

Dėl Armino Šepoko - mūsų visų mylimo žmogaus - 
mirties nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius. Taip pat užuojauta ir 
Lietuvių Klubui “Dainava”, netekus atsidavusio ir darbštaus direktoriaus bei 
ilgamečio nario, o visai Lietuvių Bendruomenei - netekus brangaus nario, 
draugiško, mielo, nuoširdaus žmogaus.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Mirtis — tai slenkstis, bet ne pabaiga. 
Brangiausi žmonės eina ir palieka... 
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa, 
Ir atminty gyvi išlieka.

Mirus mylimam vyrui ir tėveliui Al kkklOUi SepokUI, nuo
širdžiai užjaučiame žmoną Danguolę ir vaikus Michael, Julie ir Rimą.

Stiprybės linki
visi Kalėdų šeimos nariai

At A Arminui Šepokui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Danguolę, dukteris Juliją ir Rimą, 

sūnų Michael, seserjMildą, jų šeimas bei artimuosius.
Sydnėjaus lietuvių sporto klubas “Kovas”

Po ilgos ligos mirus mielam prieteliui

At A Arminui Šepokui
reiškiame gilią užuojautą Danguolei irvisai šeimai.

Nijolė, Irvis ir visa šeima

At A Arminui Šepokui
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Danguolę, vaikus 

Michael, Julie ir Rimą, seseris Mildą ir Betty bei jų šeimas.
Protų šeima

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudg!
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Vasario 16-osios minėjimas Melbourne
Pranešame, kad Nepriklausomybės Šventės minėjimas Melbourne įvyks 

sekmadienį, vasario 24 dienų, 130 vai. p.p. Mclbourno Lietuvių Klubo Koncertų 
salėje su menine programa.

Visus kviečiame dalyvauti.
ALB Mclbourno Apylinkės Valdyba

Vasario 16-osios minėjimas Sydnėjuje
Nepriklausomybės Šventės minėjimas Sydnėjuje įvyks sekmadienį, vasario

17 dienų, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Lithuanian Kindergarten & bg 
Playgroup 2008

Preschool children learn best in an environment where they
are able to freely explore and play. The Lithuanian Kindergarten ri
and Playgroup will be a play based program where children can •A-
play whilst being immersed in the Lithuanian language.

Each session will consist of:
30 mins of free play & craft activities, IS mins of stories and songs, 15 mins for snacks

Parents would be expected to attend with their child and put their name down on the 
roster to read stories to the group.

Enrolment & Information Session
This session is being held to confirm numbers, find out about the program and meet 

otherparents and children.
Age group : 0 - 5 years. Date: Saturday, 9th February 2008.
Time: 10.30 a.m. to 11.00 a.m.
Venue: Lithuanian House, Errol Street, North Melbourne.
All welcome. For other enquiries contact:
Neringa Luscombe Smith on 0402 44 88 72 or nlsp@bigpond.nct.au.

Atvyksta svečiai iš Lietuvos
Šių metų vasario 5 - 23 dienomis Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje lankysis 

gamtosauginė - mokslinė ekspedicija “Olego Truchano keliais Australijoje irTasmani- 
joje”. Ekspedicija skiriama Olego Truchano 85-ųjų gimimo metų sukakčiai. Ekspedi
cijoje dalyvaus 26 mokslininkai ir keliautojai iš Šiaulių, Vilniaus, Klaipėdos. Kauno, 
Panevėžio ir Utenos.

Ekspedicijos metu bus renkami Australijos lietuvių prisiminimai apie Olegų Tru- 
chaną, jo gyvenimų ir gamtosauginę veiklų Tasmanijojc ir kuriamas vaizdo filmas apie 
Australiją ir Tasmanijų. Surinkta medžiaga 2008 m. rudenį bus išleista planuojamoje 
monografijoje “I Jetuvis Olegas Truchanas -Tasmanijos legenda”.

j Sydnėjų dclgacija atvyksta antradienį, vasario 5 d. rylų. Vakare planuojamas 
susitikimas su svečiais Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”.

Vasario 9 dienų, šeštadienį, planuojamas susitikimas su Mclbourno lietuviais.
Vasario 10 dienų, sekmadienį, planuojamas susitikimas su Ilobarto lietuviais.
Tikslesnė informacija bus paskelbta vėliau. “M.P.” inf.

Norėčiau nusipirkti:
Lietuvių dailininkų sukurtus paveikslus, grafikos darbus.
Taip pat ieškau įsigyti: PRIEŠKARINĖS Lietuvos autentiški; fotonuotrau

kų, pašto ženklų, posters, gintaro papuošalų, bei SENŲ Lietuvos žemėlapių.
Apmoku visas transportavimo išlaidas.
Telefonas: 617 459 9952 (USA) Email: niodcboston@yahoo.com
Adresas: Modestas Rimkus, 34 Presidential Drive Apt #6

Quincy, MA 02169, USA

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

Jurisdiction:......South Australia, Western Australia and Northern Territory....,....
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@chariot.net.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:......Victoria and Tasmania..............................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 55t5
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 pan. e-mail: litconmeib@bigpond.com
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