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Pirmoji Sydnėjaus skautų stovykla

Šių metų sausiu 18-20 dienomis Sydnėjaus “Aušros” tunto skautai stovyklavo netoli 
Engadine esančiame Camp Coults. Plačiau apie stovyklą skaitykite “M.P.” psl.3. 
Nuotraukoje - išsirikiavusios skautės dalyvauja vėliavų pakėlime.

VnSJS" Lietuvos įvykių apžvalga

Gerbiami ir brangus pasaulio lietuviai, 
tautietės ir tautiečiai,

Lietuva švenčia savo Valstybės atkūrimo 90-ąjį Jubiliejų. 
Ta proga siunčiu šilčiausius sveikinimus ir nuoširdžius lin
kėjimus visiems pasaulyje gyvenantiems Lietuvių Bendruo
menės nariams, visiems lietuvybės idėjų telkiamiems tau
tiečiams.

Vasario 16-oji visada - tragiškiausių netekčių metais, ir bu
riantis po tautinio atgimimo vėliava, ir švenčiant atgautą lais
vę - buvo ir lieka įpareigojanti istorijos data, telkianti ir dvasiš
kai stiprinanti visus lietuvius.
Kad ir koks geografinis atstumas mus skirtų, kad ir kaip toli vie

ni nuo kitų būtume, kad ir kaip skirtingai klostytųsi mūsų patirtys 
bei likimai, visų mūsų dvasinės šaknys yra Lietuvoje, jos šiandienoje 
ir istorijoje, taigi -ir Vasario 16-ojoje. Todėl apie Lietuvių Ben
druomenę galvoju tikėdamas, kad tradicinės tautos vertybės yra ir 
ateityje bus saugomos bei perduodamos mūsų jaunuomenei, visoms 
gimtajame krašte ir išeivijoje gyvenančioms lietuvių kartoms. Tikiu, 
kad skirtingų kartų ir skirtingos patirties žmonės visada jaus ir 
brangins bend rūmo jausmą, kurį geriausiai išreiškia giesmės žodžiai 
’’Lietuviais esame mes gimę...”.

Nuoširdžiai sveikinu Jus Vasario 16-osios Jubiliejaus proga! 
Linkiu geriausios kloties visiems, kam brangiausia žemė buvo, yra ir 
bus I .ietuva. Su geriausiais linkėjimais - Valdas Adamkus

Lietuvos Respublikos Prezidentas
Lietuviai
Rusijos 

nebijo, tačiau 
įtaką jaučia

Dauguma Lie
tuvos gyventojų 
nebetiki, kad Ru
sija gali tiesiogiai 
ar netiesiogiai už- 
valdyti Lietuvą.

Tačiau jie pastebi, kad Rusija, progai pasi
taikius, sistemingai ar nuolat daro įtaką 
Lietuvos vidaus gyvenimui, liti rodo DELFI 
užsakymu „Spinter tyrimų” gruodžio 12- 
19 dienomis atlikta gyventojų apklausa.

Vos po kelis procentus respondentų 
prisipažino teigiamai vertinantys Prezi
dento Vladimir Pulin’o pasirinktą kandi
datą j savo įpėdinius Dmitrij Mcdvcdcv'ą 
ir politinius pokyčius po Rusijos parlamen
to (Dūmos) rinkimų. Maždaug ketvirta
dalis gyventojų teigė j lai žiūrintys neut
raliai, antra tiek prisipažino šiais įvykiais 
nesidomintys.

Dauguma Lietuvos gyventojų linkę 
manyti, kad šiandien realios grėsmės 
Lietuvos valstybingumui Rusija nekelia. 
Per 40% apklaustųjų mano, jog tėra maža 
tikimybė, kad Rusija vienaip ar kitaip ga
lėtų užvaldyti Lietuvą, dar 28% Įsitikinę, 
jog taip niekada nenutiks.

Didelę grėsmę jaučia tik kas penktas 
apklaustasis, daugiausia - vyrai, vidutinio 
ir vyresnio amžiaus (nuo 45 melų), viduti
nių ir aukštesnių pajamų, aukštesnio išsi
mokslinimo respondentai. Šiek tiek dau
giau nei 1% apklausos dalyvių teigė, jog 
Rusijos grėsmė yra neišvengiama.

Yra nusivylimo demokratija 
Lietuvoje

Sausio mėnesj daugiau nei pusė - 54% 
- Lietuvos gyventojų buvo nepatenkinti 
tuo, kaip Lietuvoje veikia demokratija. 
Tačiau keturi iš dešimties - 39% - respon
dentų teigė, kad jie patenkinti demokrati
jos veikimu šalyje.

Tyrimų kompanijos “Baltijos tyrimai”

sausio 16-22 dienomis atliktos apklausos 
duomenimis, per mėnesį nuo praėjusių 
metų gruodžio tyrimo nepatenkintų dc- 
mok rti t įjos veik i mu šalyje su mažėjo 7%.

Per tą patį laiką padaugėjo neapsispren- 
dusių - 5%. Prieš metus - 2007 m. sausį - 
pasitenkinimas demokratijos veikimu bu
vo beveik toks pat. kaip ir dabar. Tuomet 
patenkintų tuo. kaip Lietuvoje veikia 
demokratija, buvo 3%, daugiau.

lito, kaip šalyje veikia demokratija, 
yra patenkintas lik 15-29 melų jaunimas, 
o visos kitos gyventojų grupės yra labiau 
nepatenkintos, nei patenkintos.

NATO pajėgose - ir Lietuvos 
specialistai

NATO greitojo reagavimo pajėgose 
pradėjo budėti Lietuvos kariuomenės spe
cialistai. kurie bus pasirengę skubiai iš
vykti j humanitarines misijas. Specialus 
Vandens valymo vienetas dislokuotas 
Olandijos bataliono sudėtyje, .lis priklauso 
LDK Vytenio bendrosios paramos logis
tikos batalionui.

Anot Krašto apsaugos ministerijos, per 
pusės melų laikotarpį vandens valymo 
vienetas turės būti aukštos parengties. Jei 
kiltų krizė, 10 Lietuvos specialistų bus 
pasiruošę vykti į NATO vadovaujamą 
operaciją ir vykdyti užduotis kartu su 
olandų kariais. Lietuvos specialistai į 
operacijos vietą būtų pasiruošę išvykti 
per penkias dienas. 2005 m. lapkričio - 
2006 sausio mėnesiais šis vandens valy
mo vienetas vykdė NATO greitojo reagavi
mo pa jėgų humanitarinės pagalbos misiją 
Pakistane, kai ten įvyko stiprus žemės dre
bėjimas. NATO greitojo reagavimo pajė
gose taip pat pradėjo budėti Lietuvos ka
riuomenės Specialiųjų operacijų junginio 
eskadronas “Aitvaras”.
Narkomanų reabilitacijai -1 mln.

Narkotikų kontrolės departamento 
(NKD) duomenimis, 2008 metais narko
tikų reabilitacijos paslaugoms bus skiria
mas milijonas litų. Pernai tokiam pačiam 
tikslui buvo išdalinta 762,000 litų parama.

Nukelta į 2 psl.

Mieli tautiečiai,
Prieš 90 metų. Vasario 16 dieną, buvo paskelbtas Nepriklau

somybės aktas, kuris užtikrino mūsų Tautos savarankišką, laisvą 
valstybinį gyvenimą. Jis atvėrė mūsų Tautai naujas galimybes kur
ti nepriklausomos, „demokratiniais pamatais su tvarkytos“ Lietuvos 
ateitį.

Sveikindama šios brangios kiekvienam lietuviui šventės, Lietuvos valstybės at kūri
mo dienos proga, noriu palinkėti, kad neprarastume tikrųjų vertybių,kurios padėjo mū
sų Tautai išlikti sunkiais periodais, išlaikytume Tautos identitetą, stiprintume pilietišku
mą. Kad ir kur mes begyventume ir būtume likimo nublokšti, susitelkę ir vieningai.
aktyviai dalyvaukime atviros, stiprios ir klestinčios Lietuvos kūrime!

Regina Narušienė
Pasaulio 1 dėtuvių Bendruomenės Valdybos Pirmininkė

A. Kubilius protestuoja, kad dviguba pilietybė 
sprendžiama neigiamai

(ELTA). Seimo 
vicepirmininkas, Tė
vynės sąjungos lyde
ris Andrius Kubilius 
(žiūr. nuotr. dešinėje) 
nutarė sustabdyti sa
vo narystę darbo gru
pėje dėl dvigubos pi
lietybės įtcisinimo.Apie lai jis informavo 
Seimo Pirmininką Viktorą Muntianą ir t.t. 
“Nematau prasmės toliau dirbti šioje dar
bo grupėje ir savo dalyvavimu prisidėti 
prie istorinių klaidų realizavimo. Todėl 
prašau sustabdyti mano dalyvavimą šioje 
darbo grupėje. Tikiuosi, kad šis mano 
veiksmas padės ir Seimo vadovybei, ir Sei
mo darbo grupei padaryti viską, kad būtų 
išvengta didelės klaidos, kuri turėtų labai 
blogas ilgalaikes pasekmes lietuvių tautai”. 
- pareiškė A. Kubilius.

Si darbo grupė buvo sudaryta tam, kad 
atsižvelgus į Konstitucinio Teismo spren
dimus, būtų rastas vadinamosios dvigubos 
pilietybės problemos sprendimas. A. Ku
bilius yra įsitikinęs, jog dvigubos piliety
bės problema turi būti sprendžiama tokiu 
būdu, kad visų kartų išeiviai iš Lietuvos 
nesijaustų atstumiami savo Tėvynės. Taip

matydamas problemą jis primena esąs 
įregistravęs ir įstatymo projektą, kuris jau 
yra pradėtas svarstyti Seime.

“Šios grupės nariai darbo pradžioje 
sutarė, kad ir šių dienų išeiviai, jgyjantys 
kitos šalies, kuri yra Europos Sąjungos ar 
NATO narė, pilietybę, turės įstatyminę 
galimybę išsaugoti ir Lietuvos pilietybę. 
Deja, pastaruoju metu darbo grupė pasi
rinko tokį dvigubos pilietybės sprendimo 
būdą, kuris dabartiniams emigrantams 
nepalieka galimybių išsaugoti Lietuvos 
pilietybę net tuo atveju, jei jie įgyja ES ar 
NATO šalies pilietybę”, - apgailestauja A. 
Kubilius.

Nematydamas tolesnių galimybių įti
kinti darbo grupę, kad toks sprendimas 
būtų didelė klaida, kenkianti lietuvių tau
tos gyvybiniams interesams, jis nutarė 
pasitraukti iš darbo grupės.

Andrius Kubilius taip pat tvirtina esąs 
pasiruošęs visada ir visomis išgalėmis 
prisidėti prie dvigubos pilietybės prob
lemos sprendimo tokiu būdu, kuris pa
dėtų Lietuvos išeivijai šiandieniniame 
globaliame pasaulyje išlaikyti tampriau
sius ryšius su 'Tėvyne, nepriklausomai nuo 
to, kada jie yra išvykę iš Lietuvos. □
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Vytautas 
Patašius

♦ Vasario 3 d. 
Serbijos prezi
dento rinkimus 
maža bakų persva
ra laimėjo dabar
tinis valstybės pre
zidentas Doris 
Tadič, gerų santy
kių su JAV ir Eu
ropos Sąjunga ša
lininkas. Šiuos 

santykius drumsčia Kosovo nepriklauso
mybės siekimas bei Serbijos min. pirmi
ninko Vojislav Kostunica vyriausybės at- 
sisakinėjimas išduoti Tarptautiniam Hagos 
Tribunolui karo nusikaltėlius, besislaps
tančius Serbijoje. Rusija nuolat remia 
Kostunica vyriausybę jos konfrontacijoje su 
Europos Sąjunga.
♦ Po dvi dienas užtrukusių kautynių Čado 
sostinės Ndžamena gatvėse, vasario 4 d. 
Čado kariuomenė išstūmė sukilėlius iš 
sostinės. Sukilėliai buvo gerai ginkluoti, 
vartojo tankus. Juos apginkluoja kaimyni
nė Sudano valstybė. Kovų sostinėje metu 
Prancūzijos kariuomenė išskraidino apie 
580 užsieniečių iš Ndžamenos j Gabono 
respublikos sostinę Liberville.
♦ Vasario 5 d. savo namuose Olandijoje, 
Vokietijos pasienyje, mirė 91 metų amžiaus 
indų mistikas Mahariši Maheš Jogi. Prieš 
40 metų daug pasaulio įžymybių keliavo į 
Himalajų kalnus pas Mahariši išmokti 
transcendentinės meditacijos ir siekti sie
los ramybės. Mahariši tvirtino esąs nemir
tingas. Palikęs Indiją 1970 metais dėl ginčų 
su mokesčių departamentu, jis apsigyveno 
Olandijoje 1990 metais.
♦ Vasario 5 d. Rawalpindi mieste Pakis
tane atsargos karių sąjungos suruoštame 
seminare susirinkę keli šimtai Pakistano 
aukštųjų atsargos karininkų pareikalavo, 
kad atsistatydintų Pakistano prezidentas

Trumpai iš visur
gen. Pervez Musharraf. Jie reikalavo, kad 
vyriausybė nebandytų kištis į vasario 18 d. 
parlamento rinkimų eigą. Iki šiol Pakista
no advokatai energingai agitavo prieš 
prezidentą Musharraf, o kariškiai jį palai
kė. Dabar teisininkai aprimo, nes jų daugu
ma yra namų arešte, o agitaciją prieš pre
zidentą perėmė atsargos kariai.
♦ Vasario 7 d. Australijos gynybos mi
nistras Joel Fitzgibbon dalyvavo NATO 
krašto apsaugos ministrų pasitarime Vil
niuje ir aptarė kovų prieš Taliban sukilė
lius Afganistane strategiją. Jis po pasitari
mo pareiškė išgavęs iš NATO užtikrinimą, 
kad su Australija bus pilnai tariamasi apie 
jos karių Afganistane panaudojimą.
♦ Vasario 8 d. Naujoje Zelandijoje 33 me
tų amžiaus moteris bandė pagrobti mažą 
keleivinį lėktuvą, skridusį iš Blenheim j 
Christchurch, reikalaudama, kad lėktuvo 
pilotas nuskraidintų ją j Australiją. Ji buvo 
ginkluota peiliais, tvirtino turinti bombą 
bagaže. Ji buvo nuginkluota, bet peiliu 
sužeidė abu lėktuvo pilotus ir vieną mote
rį keleivę. Suimtoji moteris buvo atvykusi į 
Naująją Zelandiją 1994 metais kaip pa
bėgėlė iš Somalijos.
♦ Vasario 9 d. Egipto Aukščiausias Admi
nistracinis 'teismas nutarė, kad Egipto vals
tybė turi pripažinti teisę krikščionims, 
kurie pereina į musulmonų tikėjimą, vėl 
grįžti į krikščionių tikėjimą. Apskaičiuo
jama, kad keli tūkstančiai į musulmonų 
tikėjimą perėjusių kopti) norėtų grįžti į 
krikščionybę. Teismuose yra atsidūrę apie 
450 bylų. Iki šiol Egipto teismai laikyda
vosi Islamo teisės draudimo atkristi nuo 
musulmonų tikėjimo.
♦ Vasario 9 d. Turkijos parlamentas at
šaukė draudimą moterims universitetuose 
dėvėti skareles. Prieš šį nutarimą gatvėse 
demonstruoja minios žmonių, norinčių iš
laikyti Turkijos pasaulietišką charakterį. □

NATO susitikimas Vilniuje
Vilniuje vasario 7 ir 8 dienomis vykęs 

NATO gynybos ministrų susitikimas bu
vo didžiausias kada nors Lietuvoje or
ganizuotas NATO renginys. Be delegacijų 
iš 26 NATO valstybių, į Vilnių atvyko Al
janso partnerės, dalyvaujančios tarptauti
nių pajėgi) operacijose Kosove ir Afga
nistane, taip pat Ukrainos, Rusijos ir 
Afganistano atstovai, aukšti Jungtinių Tau
tų, Europos Komisijos, Pasaulio Banko, 
kitų įtakingų tarptautinių institucijų ir 
organizacijų pareigūnai. Susitikime taip 
pat dalyvavo ISAFmisijoje dalyvaujančių 
ne NATO šalių - Austrijos, Australijos ir 
Gruzijos - atstovai. Susitikimą sekė keli 
šimtai žurnalistų iš Lietuvos ir užsienio.

Dvi dienas diskutavę, NATO gynybos 
ministrai ragino vieni kitus ir Afganistano 
valdžią dėti daugiau pastangų sprendžiant 
problemas šioje Azijos šalyje. Tačiau reikš
mingų konkrečių sprendimų, kaip ir buvo 
galima tikėtis, nebuvo priimta. Krašto 
apsaugos ministras Juozas Olekas teigė, 
kad įvairios Aljanso šalys yra nusiteiku
sios aktyviai paremti Afganistano vyriau
sybės siekius įtvirtinti stabilumą ir vystyti 
šalį. “Kartu buvo keliama Afganistano 
vyriausybės atsakomybė už situaciją ša
lyje, už kovą su korupcija, narkotikų pre
keiviais bei už žmogaus teisių priežiūrą”, -

Mažiau kliūčių užsienio studentams
Užsienio studentai nuo šiol galės lai

ku pradėti studijas Lietuvoje. Iš jų nebe
bus reikalaujama turėti leidimą laikinai ar 
nuolat gyventi Lietuvoje. Tokius pakeiti
mus sausio 30 dieną priėmė Ministrų 
kabinetas.

Į aukštąsias mokyklas studentai 
priimami liepos - rugpjūčio mėnesiais, 
studijos paprastai prasideda nuo rugsėjo, 
o leidimas laikinai gyventi Lietuvoje 

Maironio konferencija St. Peterburge

teigė ministras.
Tačiau daugumos Europos valstybių, 

kurios buvo kritikuojamos dėl nepakan
kamo indėlio kovojant su talibais, ministrai 
a (sargiai kalbėjo apie galimybę siųsti dau
giau karių. Didžiausią nepasitenkinimą dėl 
partnerių Europoje reiškusi Kanada šio
kių tokių pažadų gavo tik iš Prancūzijos. 
Savo ruožtu Afganistano gynybos ministras 
Abdul Rahim Wardak Vilniuje vėl paprašė 
padidinti tarptautinę paramą dar netvirtai 
Afganistano valstybinei armijai. Konkre
tesnių sprendimų tikimasi sulaukti ba
landžio pradžioje Bukarešte, kur vyks 
NATO viršūnių susitikimas. Nepasirodžius 
Rusijos ministrui, Vilnius neišgirdo numa
tytų diskusijų tarp NATO ir Maskvos.

Visame Vilniuje tvarką palaikė apie 700 
policininkų, o „Litexpo“ centre dirbo be
veik 100 policijos pareigūnų ir kareivių, taip 
pat beveik visi Vadovybės apsaugos de
partamento darbuotojai. Didžiulė teritorija 
aplink „Litexpo“ parodų centrą buvo ap
tverta laikinomis tvoromis. Kas 15-20 met
rų prie jų budėjo policininkai ir kareiviai, 
niekam neleisdamiprisiartinti nė permetrą. 
Dvi dienas vykęs NATO gynybos ministrų 
neformalus susitikimas I .ietuvos biudžetui 
atsiėjo 18 mln. litų. Maždaug ketvirtadalis 
šios sumos išleista saugumui užtikrinti.

išduodamas per pusę metų nuo dokumen
tų padavimo dienos.

Panaikinus šią nuostatą, užsieniečiai, 
ir neturintys leidimo laikinai ar nuolat 
gyventi Lietuvoje, galės laiku pradėti 
studijas Lietuvos aukštosiose mokyklo
se. Valdžia tikisi, kad taip bus sudarytos 
geresnės sąlygos studentų mobilumui, 
pagerins ir Lietuvos įvaizdį užsienio ša
lyse. LGITIC

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš l psl.

Plečiamas ilgalaikės reabilitacijos pa
slaugų ratas vaikams. Nuo kovo mėnesio 
jie galės gydytis ir Kauno priklausomybės 
ligų centre, kur įkurtas ilgalaikės reabi
litacijos vaikų skyrius. Ligi šiol tokias pa
slaugas teikė vienintelė šalyje vaikų rea
bilitacijos bendruomenė “Apsisprendi
mas”, veikianti Ukmergės rajone. Čia 
nemokamai reabilituojama IŽjaunuolių, 
sergančių priklausomybe nuo narkotikų.

Atominės elektrinės įstatymas
Tebesitęsia aštrūs ginčai dėl Atominės 

elektrinės įstatymo pataisų, kurios leidžia 
sukurti taip vadinamą nacionalinį inves
tuotoją LEO LT. Pasak kritikų, dabartiniai 
nutarimai suteikia per daug galios pri
vačioms grupėms ir neigiamai paveikia 
valstybės interesus. Prezidento atstovė 
spaudai Rita Grumadaitė sakė, kad 
Prezidentas toliau tęs konsultacijas dėl AE 
įstatymo ir tik po to priims sprendimą, ar jį 
vetuoti, ar pasirašyti. Prezidentas susitiks 
su Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės 
saugumo departamento, Valstybės kon
trolės, Vertybinių popierių komisijos. Vals
tybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos. Konkurencijos tarybos atsto
vais, ūkio ministru, Europos Teisės depar
tamento prie Teisingumo ministerijos va
dovais, finansų specialistais ir konsul
tantais.

Visuomeninės organizacijos ir opozi
cinės part įjos nepraranda vilties, kad Prcz. 
Valdas Adamkus vetuos Atominės elek
trinės įstatymo pataisas. Lietuvos banko 
ekonomikos departamento vadovas Rai
mondas Kuodis sakė, kad statyti atominę
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elektrinę nuspręsta neatlikus išlaidų ir 
naudos analizės. Anot jo, iki šiol niekas 
neįrodė, kad nauja atominė jėgainė 
padidintų Lietuvos energetinę nepriklau
somybę. Jis taip pat nepagrįstu vadina 
sprendimą į nacionalinį investuotoją ne 
konkurso būdu įtraukti privačią firmą 
“NDX energiją”.

Iš nepageidaujamų riebalų - 
kūno dalis

Kauno medicinos universiteto klinikų 
medikai pirmieji Baltijos valstybėse iš 
nepageidaujamų vietų nusiurbtų riebalų 
pacientei atstatė krūtį. Pirmajai pacientei 
yra 42 metai. Jai buvo nusiurbti riebalai iš 
poodinio sluoksnio ir implantuoti į pa
šalinto krūties audinio vietą.

“Pati operacija labai paprasta - riebalai 
nusiurbiami nuo ten, kur jų yra per daug - 
nuo pilvo sienos, šlaunų, nuo ten, kur pa
cientė pageid auja - riebalinės ląstelės yra 
išgryninamos irpersodinamos.”, - sakė pro
fesorius Algirdas Boguševičius. Pasaulyje 
tokios procedūros nuo 2005 m. pradėtos 
daryti JAV, Italijoje ir Prancūzijoje, bet 
dabar operacija atlikta ir Lietuvoje.
LTV World bus matoma Siaurės 

Amerikoje
Nuo lapkričio 1 -osios Lietuvos LTV 

World bus matoma ir Jungtinėse Valsti
jose bei Kanadoje. Du mėnesius vyks 
bandomosios transliacijos, ir dėl laiko 
skirtumo LTV World Amerikoje bus ma
toma pusę paros - nuo ankstaus ryto iki 
pavakarės, tačiau nuo Naujųjų kanalas bus 
pritaikytas Amerikos dienos režimui ir 
transliuojamas visą parą.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,ELTA,BNS,LGH'ICir “Bernardinai".

(BNS). Į mokslinę ir praktinę konfe
renciją Sankt Peterburge susirinkę lietu
vių bei rusų atstovai nagrinėjo vieno iški
liausių lietuvių poetų ir visuomenės vei
kėjų Maironio biografiją, aptarė poetinį 
jo palikimą. Konferencijoje dalyvavo 
Lietuvos kultūros ministerijos atstovai, 
Lietuvos ir Rusijos istorikai, filologai, mu
zikologai. bažnyčios atstovai.

Įvairiais istorijos laikotarpiais Sankt 
Peterburge gyveno, mokėsi, dirbo ir kūrė 
daugLictuvos kultūrai, mokslui, tautiniam 
atgimimui nusipelniusių žmonių: daili
ninkas Mikalojus Konstantinas Čiurlio
nis, Prezidentas Antanas Smetona, kal
bininkai Kazimieras Būga ir Jonas Basa
navičius, muzikai Juozas Naujalis, Kipras 
Petrauskas, dvasininkai Kazimieras Jau
nius, Juozas Tumas-Vaižgantas ir dauge
lis kitų.

Sankt Peterburgo archyvuose, muzie
juose, bibliotekose sukaupta daug litua
nistinių eksponatų. Daug archyvinių lie

„Eurovizijoje” Lietuvai atstovaus Jeronimas Milius
Gegužę tarptautinia

me „Eurovizijos“ dainų 
konkurse Serbijoje Lietu
vos garlię gins dainininkas 
Jeronimas Milius. Šis vo
kalistas, atlikęs roko bala
dę „Nomads in the Night“, 
šeštadienio (vasario 2 d.) 
vakarą laimėjo nacionali
nį „Eurovizijos“ atrankos 
finalą. Už jį balsavo 11,674 
žiūrovai. „Nesąmonė“, - 
po žiūrovų balsavimo at
likęs finalinę dainą džiaugs
mingai scenoje sušuko 
J.Milius. 

tuviškų knygų saugoma Rusijos naciona
linėje ir Rusijos mokslų akademijoje. 
Sankt Peterburgo teatro bibliotekoje XIX 
a. pabaigos - XX a. pradžios lietuviškai 
dramaturgijai skirtas atskiras skyrius. 
Miesto istorijos institutas turi sukaupęs 
didžiulį senų raštų, susijusių su Lietuvos 
Didžiąja Kunigaikštyste, archyvą:

Maironis (Jonas Mačiulis) Sankt Pe
terburge Maironis praleido du dešimtme
čius, čia mokėsi, apgynė disertaciją, rašė 
darbus Lietuvos istorijos ir literatūros is
torijos temomis, sukūrė didžiąją dalį sa
vo eilėraščių. Jis Sankt Peterburge įkūrė 
vieną pirmųjų Rusijoje sociologijos 
katedrų.

Ši konferencija - tai pirmas ilgalaikio 
projekto “Lietuviai Sankt Peterburge” 
renginys. Konferenciją organizavo Sankt 
Peterburgo lietuvių bendrija, Lietuvos ge
neralinis konsulatas Sankt Peterburge, 
Sankt Peterburgo valstybinis universitetas 
ir kt. □

Nuotraukoje-Jeronimas Milius.
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ūkautu* Padangėje
Pirmoji Sydnėjaus skautų stovykla

Pradėjome metus ne 7 dienų skautų 
stovykla kaip Įprasta, bet daug trumpesne. 
Dėl to brolis Kajus savaitgali pavadino 
“Mini-vykla”. Bendri viršininkai/organi- 
zatoriai-broliai Edis Karpavičius ir Kajus 
Kazokas - planavo Slapius užsiėmimus, 
tačiau nemanau, kad pastovus lietus buvo 
jų užsakytas. Nieko tokio - ne taip lengva 
sudrėkinti skautų nuotaiką.

Nebodami lietaus ir apniukusio dan
gaus, peršlapę skautukai po truputi ren
kasi, dauguma jų net spėdami vakarienei. 
Lagaminus užmeta ant išsirinkto gulto ir 
ima šnekučiuotis-gi tiek daugyraapic 
ką pasipasakoti nuo paskutinio susiti
kimo. O kas gali būti geriau prieš miegą, 
kąip susėsti drauge sausoje salėje ir pa
žibėti filmą “Dud’ai, kur mano mašina?”. 

_r|(. Rytą dėl negailestingo lietaus adju- 
plfltė sesė Melissa Belkutė pakvietė visus į 
j^ųĮiąvų pakėlimą... “valgomajame”.
Bll .Rytinė programa - praktiškas skaula- 

. vjrųąs.. Deja, popietinis užsiėmimas - 
plaukimas baidarėmis - dėl lietaus buvo 
atšauktas. Atsarginis planas - kriketas, 
kvadratas ir rankinis, po to atsikvėpimas 
dainavimu, o dar po to - energingas 
liaudiškų šokių šokimas.

Adjutantas brolis Jonalanas Lee kvie
čia visus -jau apsipraususius ir puošniai 
uniformuotus-j kitą “didžiąją”sale, .loję 
Mattias Braaeh-Maksvytis duoda prity
rusių skautų jžodj. Taip pat buvo praneš
ta, kad Todd Jablonskis, Julian Wilson. 
Natalijal.ee ir Nerija Rupšytė yra pakelti 

į aukštesnius patyrimo laipsnius.
Po skanios vakarienės nėra kada ilsė

tis - gi Laužas laukia vistį'didžiojoje sa
lėje. Brolis Raimondas Jurkšaitis su
gebėjo uždegti laužą iš sumirkusių mal
kų. Broliai Andrius Jurkšaitis ir Dailius 
Wilson pravedė nuostabiai nuotaikingą 
laužą, kuriame dainos ir pasirodymai bu
vo aukščiausios kokybės. Naktipiečius 
visuomet seka tyla - tiesa? Ne. šį vakarą 
buvo pasakyta: ruoškitės “Apklausimų 
vakarui”. Klausimų karalius Jeronimas 
Bclkus uždavinėja komandom (komando
je septyni skautai) įvairius klausimus: 
skautavimo, istorinius, sportinius bei 
kitokius. Pagaliau atėjo laikas miegoti... 
Nejaugi? Gi dar apie daug ką reikia pa
sikalbėti.

Išaušo nuostabiai saulėta diena - kaip 
tik tinkama mūsų iškylai j “Skull Rock”. 
Trumpoje iškyloje įvyko visokių “netikėtų 
nemalonumų”, kai viena sesė, o po to bro
lis ir po to dar vienas brolis surasti pa
miškėje su sulaužyta koja. įkąstas voro ir 
perpjauta ranka, bet keistai kvepiančia 
pomidorų padažu. Jiems suteikiama pir
ma pagalba ir pagamintais neštuvais jie 
nunešami “namo”.

Skautai dainuoja, kai tuo tarpu ska
nūs, viliojantys kvapai sklinda iš virtuvės, 
kur darbuojasi Kajaus ir jo “virtuvės ko
manda” : Michelle Kazokas. Natalie Karp, 
Audrutė Markowskei.

Pagaliau atsigauname plaukdami skaid
riame. švariame upės vandenyje. Skautukai

Broliai rikiuotėje ruošiasi raportams.

neria ir šokinėja j vandenį įvairiais būdais: 
“bombomis”, nuo uolų ir pan. Atėjo lai
kas greitam susitvarkymui ir paskutiniam 
vėliavų nuleidimui - pagaliau nuo tikrų 
vėliavos stulpų!

Stovyklą užbaigiame kaip visuomet 
susikabinę rankomis ir dainuodami skau
tų užbaigimo dienos maldą “Ateina 
naktis". Iki pasimatymo visi.

Sesė Kristina

Prityrę skaulai(-ės) gamina lietuviškus kryžius. Nelaimės išliktas skautas nešamas neštuvais. Po užsiėmimų visi skautai skaniai pietauja.

Melbourne “Džiugo” tunto “Vytauto 
Didžiojo” stovykla

Šiais metais sausio 2 - 9 dienomis 
skautai stovyklavo netoli Melbourne, prie 
Yarra upės esančiame Clifford Park 
,'įrąįning Centre - Wonga Park, australų 
lįkįiųtų žemėje. Stovyklavo 46 skautai ir 3 
yrėjai su padėjėjais. Nors buvo karšta, bet 
gautai nepasidavė karščiui, atliko įvairius 
tj^sįėmimus kaip pvz.: ženklų kelionę. 
Frizbee Golf, Commando Course. Kiek
vieną dieną dainavom, rašėm laiškus “Dė
dei Vytautui”. kuris atsakė į įvairius klau

Nuotraukoje - Melbourne skautai per užsiėmimus.

simus. Mokėmės istorijos apie Vytautą 
Didįjį ir patyrimo programos. Vieną die
ną ruošėmės “Žalgirio “ mūšiui. Visa sto
vykla dirbo, pasigamino karišką aprangą, 
pastatė fortą ir naudodami 800 vandens 
bombų mušėsi lietuviai su kryžiuočiais. 
Įdomus užsiėmimas.

Kiekvieną dieną maudėmės Yarra 
upėje. Vieną vakarą žiūrėjom lietuviškai 
įgarsintą filmą “Simpsons”. Dainavom prie 
laužo, pasirodė maži ir dideli.

“Vytauto Didžiojo” stovyklos skautai.

Karštoje virtuvėje virė Žydrūnas 
Strazdauskas, Algis Milvydas, Povilas 
Kviecinskas ir padėjėjai.

Svečių dieną šv. Mišias atnašavo kun. 
Algis Šimkus, skautai skaitė skaitymus.

Stovyklos štabą sudarė: viršininkė -v.s. 
Danutė Lynikienė; globėja-s. Rasa Statku
vienė; adjutantas - ps. Girius Antanaitis, 
iždininkas - s.v. Vytas Krivickas, skaučių 
vadovė - Elena Tamašauskienė, pirma 
pagalba - Ginta Statkutė, sportas - Danielė 
Milvydaitė. Skautus prižiūrėjo du vyčiai- 
Povilas Birštonas ir Arūnas Mickus. 
Paukštyčių vadovės - Donna Gaylard ir 
Birutė Kymantienė. Vilkiukų vadai-Tadas 
Adomavičius ir.Saulius Balionis. Prie prog
ramos pravedimo prisidėjo ps. Loreta 

(Čižauskaitė) Tigani, Jūrų budys - Andrius 
Pranckūnas ir vytis Gintaras Šimkus.

Skautų jžodj davė: Rėmo Simanke- 
vičius ir Rokas Diburys, skautės - Miglė 
Žvirblytė ir Indrė Christy. Vilkiuko įžodį 
- Robertas Tigani, Paulius Skridulis.Vyr. 
sesės įžodį davė sesė Irta Strazdauskienė.

Šios stovyklos pavyzdinga skaute iš
rinkta Indrė Christy, pavyzdingu skautu- 
Alcksas Tigani. Visi stovyklautojai sveiki 
sugrįžo j namus.

Stovyklos viršininkės bei tuntininkės 
vardu dėko ju visiems vadovams, o visiems 
stovyklautojams tariu skautišką AČIŪ.

Budėkime
v.s. Danutė Lynikienė

Mūsų Pastogė Nr. 6, 2008.02.13, psl. 3

3

Natalijal.ee


Į Lietuviai pasaulyje
Diplomato dienos ir darbai Airijoje

Lietuvon grįžti trukdo biurokratija

Oi, kaip aš seniai čia! Jau net metai”, - 
juokėsi Lietuvos ambasados Airijoje pir
masis sekretorius Napoleonas Baranaus
kas. Prisimindamas Vokietijoje, Baltaru
sijoje, Lenkijoje praleistus dipomatinio 
darbo metus jis vis dar juokavo, kad 
“Emerald Isle” (Smaragdo sala, Airija) - 
tikrai ne kurortas. Ir jau visai rimtai, su 
nemenka rūpesčio gaida pasakojo apie 
Lietuvos diplomatinės atstovybės kasdie
ną, problemas, kurias tenka spręsti norint 
padėti į ambasadą besikreipiantiems 
tautiečiams.

Vis ta vaiko pilietybės problcina
Paklaustas, kuo skyrėsi diplomatinio 

darbo specifika, N.Baranauskas teigė, kad 
jai jtakos turėjo laikmetis bei tarpvalstybi
nė užsienio politika. Tuometėse Vokietijos 
bei Baltarusijos atstovybėse pagrindinį 
krūvj sudarė vizų tvarkymas. Seinuose ypač 
daugžmonių kreipdavosi dėl 1 ,R pilietybės 
atstatymo. Daugeliui Lietuvoje šaknis tu
rinčių Lenkijos piliečių įgyti dvigubą pi
lietybę pasidarė nebeįmanoma po Lietu
vos Konstitucinio Teismo sprendimo.

Toks sprendimas sumaišties įnešė ir ne 
vienoje užsienyje gyvenančioje lietuvių 
šeimoje. Vis dėlto N.Baranauskas tvirtina, 
jog dauguma Airijoje atžalų susilaukusių 
tautiečių savo vaikus nori auginti Lietuvos 
piliečiais. Kaip jis pasakoja, dėl to paties 
Konstitucinio Teismo sprendimo kyla 
problemų tiek žmonėms, tiek ambasados 
darbuotojams. Lietuvoje prašoma doku
mento, kuris patvirtintų, jog emigrantų 
šeimoje gimęs kūdikis tikrai neįregistruo- 
tas Airijos piliečiu.

Tokią pažymą kuri laiką išduodavo 
Airijos pasų poskyriai, tačiau dėl didėjan
čio besikreipiančiųjų srauto airių kan
trybė trūko. Jie pateikė notą Lietuvos 
Užsienio reikalų bei Vidaus reikalų mi
nisterijoms, kad atsisako išduoti tokias 
pažymas. Motyvas - jei lietuviai tėvai 
apsisprendė dėl savo vaiko pilietybės, ar 
reikia dar kokio nors patvirtinimo?

Paklaustas, ką mano apie tuos likusius, 
kurie vis dėlto dėl vienokių ar kitokių ap
linkybių savo vaiką nusprendė registruoti 
Airijos piliečiu, N.Baranauskas pripažino, 
jog situacija tikrai sudėtinga. Galbūt po 
metų kitų, tebūnie po keliolikos tokios 
šeimos visam grįš į Tėvynę. Kokius biu
rokratinius slenksčius jiems teks minti 
Lietuvoje norint savo atžaloms suteikti 
visavertį gyvenimą? O gal Lietuvai nebe
reikia savo piliečių?

Stebėtinas Punsko patriotizmas
Turėjęs progos ne po vienerius metus 

praleisti skirtingoje tautinėje bei kul
tūrinėje aplinkoje N.Baranauskas prisi
pažino, jog visur pritapdavo nesunkiai. 
Vokiečiai patiko ir įsiminė dėl tvarkos ir 
gebėjimo laikytis duotojo žodžio. Jau da
bar gali pasakyti, kad airiai šiuo požiūriu 
skiriasi kaip diena ir naktis.

Seinuose praleistas laikas kupinas dve
jopų pastebėjimų. Žavėjo Lenkijoje gyve
nančių lietuvių išeivių patriotizmas, sie
kis išsaugoti savo šaknis, piktino lenkų 
nacionalizmas, neretai peraugdavęs į atvirą 
nesantaikos demonstravimą. Anot N. Ba
ranausko, daugelio vietos gyventojų lie
tuvių (jie pasienyje sudaro didelį pro
centą), nestebindavo ant sienų po nakties 
atsiradę tokio turinio užrašai: “Geras 
lietuvis - miręs lietuvis”. Arba miestelio 
metinių proga rodomas vaidinimas, ku
riame lietuviai vaizduojami vaikus ir se
nelius žudančiais barbarais.

Po “geležine” Lukašenkos uždanga 
slėpta Baltarusija diplomatui nepaliko 
slogių prisiminimų. Priešingai, diploma
tinių atstovybių pareigūnai buvo gerbia-
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Napaleonas Baranauskas.

mi, su jais buvo skaitomasi. N.Baranauskas 
tikino, jog visos kadencijos įsimintinos ir 
svarbios savaip, visur kažko palikta, bet nė 
kiek ne mažiau ir gauta.

Kiek pameta savo pasą!
Juokais užsiminęs, kad Airijoje yra 

net metus, pašnekovas paaiškino, kad 
darbai taip įsuko į savo verpetą, jog laikas 
tirpsta nepastebimai. Kokias problemas 
tenka spręsti Dubline įsikūrusioje atsto
vybėje? Daugiausia žmonių, anot pašne
kovo, kreipiasi dėl asmens tapatybės do
kumentų. Juos pametusių, labai dažnai ta
pusių ilgapirščių aukomis, per metus krei
piasi daugiau nei tūkstantis asmenų. ‘Tikrai 
susidaro Įspūdis, jog Airijoje gyventi nela
bai saugu”, - pastebėjo pirmasis sekretorius.

Jo teigimu, sunkumų iškyla, kai pilie
tis negali pateikti jokio tapatybę patvir
tinančio dokumento. Tuomet naujo, nors 
ir laikino išdavimas užtrunka, nes būtina 
sulaukti atsakymo iš Konsulinio departa- 
mcntoVilniuje. Žmonės, kaip žinia, nekan
trūs, skuba, daugelis į Dubliną iš kitų mies
tų atvyksta tik geram pusdieniu i, ne vienam 
tenka aiškinti, kad nustatytomis valando
mis vyksta tik priėmimai, likusį laiką iki 
vėlaus vakaro atstovybės darbuotojai ski
ria kitiems neatidėliotiniems reikalams.

Pasak N.Baranausko, kuklios ambasa
dos pareigūnų pajėgos rūpinasi ir Airijoje 
gimusių vaikų pasų išdavimu, tvirtina 
įgaliojimus, mirčių atvejais tvarko palaikų 
pargabenimui į Lietuvą būtinus dokumen
tus. Kiekvienas atvejis būna išskirtinis, 
neretai sunku numatyti, kaip greitai ir 
sklandžiai seksis viską atlikti.

Kaip ir visose atstovybėse nemažai 
išduodama lietuviškų vizų. Pastaruoju 
metu, N. Baranausko pastebėjimu, jų 
pageidauja ne ES bendrijos piliečiai, 
dažniausiai - dėl Airijoje įregistruotų 
mišrių santuokų. Kaip papasakojo sekre
torius, tarp lietuvių moterų ypač “popu
liarūs” tapo pakistaniečiai, marokiečiai. 
Nigerijos, Bangladešo piliečiai. Tuo tarpu 
vyrai lietuviai paprastai renkasi antrąsias 
puses, Airijon atvykusias ne iš tokių eg
zotiškų šalių. Jie pirmenybę linkę teikti 
rusėms, ukrainietėms, baltarusėms, kur kas 
rečiau - mold avėms.

Tikrieji namai-Lietuvoje
Pasiteiravus, kuo svečiame krašte mie

liausia save pradžiuginti, N.Baranauskas 
prisipažino, jog kol kas vis neranda laiko 
rimčiau pažinti šalį, kur tikrai įstrigo 
trejiems metams.

Paklaustas apie namus (juk jų pervisus 
tuos metus būta daug kur), N.Baranaus
kas patikino, jog tikrieji namai, žinoma, 
yra ir visada bus Lietuvoj, Vilniuje. Irkas- 
kart trumpam atokvėpiui grįžus į Tėvynę 
įprato suprasti, jog kol nesibaigė kaden
cija, kažko neramu, norisi grįžti atgal, kur 
laukia krūvos darbų, pažinti ir dar nepa
žinti žmonės.

Renata Sungailienė
(Sutrumpinta „Lietuvis”)

Valdžios pažadai, jog emigravę lietu
viai savo šalyje laukiami išskėstomis ran
komis, tėra tik propagandinis triukas. Biu
rokratizmo priblokšti emigrantai vis daž
niau atsisako sugrįžti. Šešerius metus JAV 
gyvenantis klaipėdietis Giedrius tikino, 
kad tik dėl užsispyrimo vis dar yra pasi
rengęs grįžti į Lietuvą.

„Draugai vadina mane pionieriumi. Ne
žinia, ar jie, matydami mano vargus, bent 
jau pradės mąstyti apie grįžimą. Svečioje 
šalyje šešerius metus kurtis gyvenimą la
bai sunku apsispręsti grįžti į Lietuvą. Ta
čiau tokių iniciatyvą dar labiau apkartina 
įvairūs tėvynės susikurti saugikliai“, - 
klaipėdietis neslėpė nuoskaudos, kad yra 
nelaukiamas savo gimtinėje.

Vaikas - jau ne Lietuvos pilietis
Daugiausiai problemų jam kyla dėl 

prieš penkerius metus Amerikoje gimusio 
sūnaus. Jis yra JAV pilietis. Pagal įstatymus 
toks mažametis Lietuvoje gali būti tik 90 
dienų. „Mums išskrendant į Lietuvą JAV 
migracijos tarnyba gali paprašyti doku
mentų, įrodančių, kad vaikas Lietuvoje 
bus legaliai. Jei tokių įrodymų neturėsiu, 
privalau pateikti atgalinį bilietą, kad vai
kas grįš į JAV“, - teigė Giedrius. Norėda
mas išsiaiškinti, kokių dokumentų jam 
reikės, emigrantas apskambino kelias Lie
tuvos ambasadas, kreipėsi i I .ietuvių grįži
mo į Tėvynę informacijos centrą. „Keis
čiausia buvo tai, kad niekas nieko nežinojo. 
Atrodo, kad esu pirmasis, kuris nori grįžti 
į Lietuvą ir turi lokių problemų“, -sakė jis.

Galiausiai Giedrius išsiaiškino, kad 
vaiko gimimo liudijimą ir jo patvirtinimą 
turi išversti į lietuvių kalbą. Tokia paslau
ga kainuoja 36 dolerius. Išverstus doku
mentus reikia išsiųsti į Lietuvą. Čia leidi
mas vaikui būti tėvų gimtinėje bus suteik
tas nemokamai, tačiau sprendimas bus 
priimtas tik po šešių mėnesių.

„Tuomet mes jau turime būti savo ša
lyje. Nežinau, kokį atgalinį adresą nuro
dyti, kur turi būti atsiųstas leidimas vai
kui gyventi Lietuvoje. Galiausiai kokia 
nauda iš to dokumento, jei mums jo reikia 
išvykstant iš JAV“, - pyko Giedrius.

Į muitinę - prieš mėnesį
Vargai dėl vaikų yra ne vieninteliai, su 

kuriais susiduria į Lietuvą norintys grįžti 
emigrantai. Ne vienerius metus svečiose 
šalyse gyvenantys lietuviai turi sukaupę 
turto, pavyzdžiui, baldų ar buitinės tech
nikos, kurią nori parsivežti į Lietuvą.

„Skambinau į Vilniaus teritorinę mui
tinę paklausti, kokių dokumentų reikia, 
norint parsivežti daiktus. Atsakymas pa
prastas -žiūrėk internete. Galiausiai tei
kėsi paaiškinti, jog reikia įrodymų, kad 
Amerikoje gyvenau ilgiau nei vienerius 
metus. Klausiu, ar reikia išversti į lietuvių 
kalbą. Atsakymas buvo neaiškus. Esą pri
klauso nuo muitininko, kokių dokumen
tų jis paprašys ir kokia kalba jie turi būti. 
Kaip tai suprasti?“ - stebėjosi Giedrius. 
Vieno dokumento vertimas ir patvirtini
mas, kad jis teisingas, kainuoja 36 dolerius. 
Lietuvių grįžimo j Tėvynę informacijos 
centro direktoriaus pavaduotoja Danutė 
Čornij aiškino, kad emigrantai, norintys 
parsivežti daiktus į Lietuvą, prieš mėnesį 
jų sąrašą turi pateikti muitinei. Tuomet už 
jų įvežimą nereikės mokėti.

Bėda dėl automobilio
Dar daugiau problemų kyla dėl auto

mobilių. „Juokinga. Šešerius metus pragy
venęs Amerikoje, prieš grįždamas j Lietuvą 
negaliu nusipirkti kito automobilio, nes 
jis man nuosavybės teise turi priklausyti ne 
mažiau kaip pusę metų. Kitaip tariant, jei 
mašiną nusipirksiu mėnesį prieš išvyks
tant, už ją Lietuvoje turėsiu mokėti mo
kesčius-18% PVM ir 10%muitą nuo auto
mobilio vertės“, - dar vieną absurdą at
skleidė Giedrius.

Paklaustas, kodėl nenori parsivežti sa
vo automobilio, kurį turi jau trejus metus. 

jis teigė, kad Lietuvoje gali kilti problemų 
dėl įregistravimo. Be to, parsivežęs auto
mobilį j Lietuvą emigrantas metus negali 
jo parduoti, nes reikės mokėti didelius 
mokesčius valstybei. „Tie metai yra ap
sauga nuo spekuliacijos. Kad nebūtų taip, 
jog automobilį parsigabena, turėdami 
tikslų parduoti“, - aiškina Danutė Čornij.

„Keista, bet vis dar esu pasirengęs grįž
ti j Lietuvą. Tačiau j šią šalį jau žiūriu kaip 
Į tarpinę stotelę. Požiūrį pakeitė šiltose 
vietelėse sėdintys biurokratai, kurie greitai 
„suvalgys“ savus lietuvaičius. Valdžios dek
laruojama pagalba grįžtantiems tėra mui
lo burbulas ir propaganda. Pirmiausiai 
pritrenkia didelis dokumentų, kurių rei
kalauja skirtingos institucijos, sąrašas. Ka
žin kiek jų dar reikės, kai grįšiu?“-žodžių 
į vatą nevyniojo Giedrius.

Ambasada - dokumentus Į Lietuvą
Problemų į Lietuvą norintiems grįžti 

emigrantams kyla ir dėl trumpo ambasadų 
darbo laiko. „Žmonės turėtų suprasti, kad 
ambasados tėra kaip pašto dėžutės. Jose su
renkami dokumentai, kurie siunčiami į Lie
tuvą, kad būtų patvirtinti. Emigrantai pyks
ta, kad prašymai priimami tik iki pietų. Ta
čiau reikia suprasti, kad tas pats darbuo
tojas turine tik aptarnauti interesantus, bet 
ir sutvarkyti priimtus dokumentus, juos 
išsiųsti“.-tikino Užsienio reikalų ministe
rijos atstovė Daiva Rimašauskaitė. Ji 
pripažino, kad darbuotojų ambasadose yra 
per mažai. Tačiau etatų skaičių patvirtina 
Vyriausybė ir jis negali būti pučiamas.

Danutė Čornij pripažino, kad namo grįž
tantys emigrantai išties susiduria su sun
kumais. Tačiau visi jie yra logiški. Pavyz
džiui. reikalavimas, kad dokumentai būtų 
išversti į lietuvių kalbą, atsirado todėl, kad 
Lietuvoje ši kalba valstybinė. Sankcijos 
dėl parsivežamu daiktų ir automobilių 
taip pat yra teisingos, nes taip jos esą sau
go nuo galimybės spekuliuoti. „Jei mūsų 
žmonės būtų sąžiningi, tikriausiai nerei
kėtų kurti tiek įstatymų ir poįstatyminių 
aktij, kurie apsunkina emigrantų grįžimą 
į Lietuvą“, - svarstė Danutė Čornij.

Tačiau, jos teigimu, pasitaiko tokių į 
Lietuvą norinčių grįžti emigrantų, kurie 
pyksta ir dėl to, kad jiems nesuteikiamos 
išskirtinės sąlygos. „Skambina ir klausia, 
ar grįžus jiems bus suteiktas butas. Išgirdę 
neigiamą atsakymą, pradeda plūstis ir aiš
kina, jog į tėvynę grįžę lenkai randa ne tik 
jiems skirtus butus, bet juose jau stovi 
šaldytuvai, pilni produktų. Dažnai išgirs
tame klausimą: ką mums duos Lietuva, jei 
grįšime?“ - neslėpė Danutė Čornij.

Kliūtys: iš Lietuvos gausiai emigruo
jantys žmonės dažnai nė nenutuokia, su 
kokiais sunkumais teks susidurti norint 
grįžti į gimtinę.

Komentuoja Darius Kuolys, Pilietinės 
visuomenės instituto direktorius:

Veiksmingų sprendimų nebuvo priim
ta. Maža to, iškilo dar daugiau problemų. 
Pavyzdžiui, pilietybės klausimas. Konsti
tucinis Teismas keistai išaiškino, kad lie
tuviai negali turėti dvigubos pilietybės. To
dėl lietuvių šeimose užsienyje gimę vaikai 
iškart praranda tėvų pilietybę. Tas pats ir 
dėl vaikų, gimusių mišriose šeimose. Todėl 
tokioms šeimoms darosi vis sunkiau grįžti 
j Lietuvą. Įtakos turi ir klestinti korupcija, 
supratimas, kad savo šaliai negali padėti, 
bejėgiškumo sindromas, kai piliečiai jau
čiasi negalintys turėti įtakos jokiems spren
dimams. Dabar Lietuvoje stengiamasi 
sudaryti visas sąlygas, kad būtų patogu 
dirbti atvykusioms imigrantams is Rytų 
šalių. Tačiau kodėl patogumų negalima 
suteikti vietiniams kaimo žmonėms? Juk 
įmanoma juos pavėžėti į miestą dirbti, 
tuomet jie nenorėtų emigruoti. Emigracijos 
problemą būtų galima spręsti, jei valdžia 
rūpintųsi savąis žmonėmis, o ne imigran
tais iš Rytų.

Virginija Spurytė (“Vilniaus diena”)
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Dailės ir fotografijos paroda „Žmones beskaitant“ Vokietijoje
Rimas Čuplinskas. direktorius 

Europos Lietuvių Kultūros Centras

Vokietijoje, Viernheim'o miesto gale
rijoje Kunstraum Gerdi Gutperlc, sausio 
26-osios dienos vakare įvyko bendros 
Lietuvos-Vokietijos dailės ir fotografijų 
parodos „Žmones beskaitant“ atidarymas. 
Šis atidarymas ne tik praturtino savaitga
lį vykusio Europos lietuvių bendruome
nių ir Lietuvos diplomatinių atstovybių 
vadovų susitikimo Vokietijoje kultūrinę 
dalį, bet kartu oficialiai atidarė lietuviš
kąją Baltijos šalių ir Vokietijos kultūros 
metų 2008 programą.

Parodos branduolį sudaro aštuonio
likmetės lietuvių menininkės Juditos Vait- 
kūnaitės tapyba. Savo pirmuosius žings
nius tarptautiniame meno parodų pa
saulyje bežengianti dailininkė šiuo metu 
mokosi Garliavos Jonučių vidurinėje mo
kykloje, kuri jau kelerius metus bendra
darbiauja su Vicrnheim'o miesto Friedrich- 
Frobel mokykla Vokietijoje. Per pasta
ruosius metus Judita tapo daugelio tapytos 
konkursų laureate bei surengė dvejas 
personalines parodas.

Šalia J. Vaitkūnaitės tapybos, kuri eks

ponuojama pagrindinėje galerijos salėje, 
puikavosi ir parodos mecenatės ir galeri
jos savininkės Gerdi Gutperlc darbai. 
„Būtent toks meninis bendravimas ir yra 
viena gražiausių meno istorijos tradicijų - 
kada vyresnysis, besiremdamasiisavo- 
kūrybine branda, pasirodo greta jaunes
niojo, dar tik beugdančio savo vaizduotę 
bei saviraišką,“ - bendradarbiavimu su 
lietuvos menininke džiaugėsi Gerdi.

Parodoje taip pat eksponuojami dviejų 
Vokietijos fotomenininkų, Giselher Buhl 
ir Tanja Eickmcier iš Vicrnhcim’o ir dviejų 
lietuvaičių - Frankfurte gyvenančios 
Ramunės Pigagaitės ir Bonoje gyvenan
čios Jūratės Jablonskytės - autoriniai 
darbai. Pasak parodos organizatoriaus, 
Europos lietuvių kultūros centro direkto
riaus Rimo Čuplinsko, šis ypatingas pa
rodos sąstatas puikiai atspindi centro 
puoselėjamą idėją - ne tik skatinti kultū
rinius mainus tarp Lietuvos ir kitų Europos 
šalių, bet ir bandyti jauniems bei talen
tingiems Lietuvos menininkams atverti 
Europoje plytinčias saviraiškos erdves.

Finansinę paramą iki vasario 23-os 
dienos vyksiančiai parodai suteikė dai
lininkė Gerdi Gutperle ir jos vyras vers

lininkas Werner Gutperle.
Parodos atidaryme lankėsi per 

du šimtus svečių iš Vokietijos ir 
Lietuvos, pasveikinimo žodžius ta
rė ELKC direktorius Rimas Cup- 
linskas, LR užsienio reikalų mi
nistras Petras Vaitiekūnas, kultūros 
ministerijos sekretorius Juozas 
Širvinskas, Viernheim'o miesto 
meras Matthias Baas bei kiti garbūs 
svečiai.

„Iššūkis skaityti vienas kito me
ną ir parodos lankytojams daili
ninkių bei fotografų išvystytą pa
veikslų “kalbą” pateikti tarsi supa
žindinimą su jų vidiniais pasau
liais pabrėžia - ir būtent tai šiems 
mainams svarbiausia - galiausiai 
vėl suvienytos Europos bendrą kul
tūrinį paveldą,“ Lietuvos ir Vokie
tijos bendradarbiavimu kultūrinėje 
plotmėje džiaugėsi galerijos meno vadovas 
dr. Elmar Zorn.

Vokietijos ir Baltijos šalių Kultūros 
metus 2008 globoja Vokietijos bei Baltijos 
šalių prezidentai. Plačiau apie Kultūros 
metus skaitykite:

mvw.csscntia-baltica.de

Judita Vaitkūnaitė “Dviese”.
Informacija apie galerija „Kunstraum 

Gerd i Gutperlc”:
www.kiinstraiiin-gcrdigutperlc.de
Juditos Vaitkūnaitės tapyba:
litlp://profile.iinageshack.us/user/ 

juditosv/
□

Iš Redakcijos pašto
Sveikinimas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga

Brangūs tautiečiai, vasario 16-ąją minime 90-ąsias valstybės atkūrimo metines.
Per šį laikotarpį lietuvių tautai teko iškęsti daug išbandymų ir sunkumų. Tačiau so

vietų okupacija, tremtis, priverstinė emigracija ir kitos negandos nepalaužė mūsų tautos 
dvasios.

Sudėtingu istoriniu laikotarpiu užsienyje gyvenantys lietuviai puoselėjo protėvių kalbą, 
papročius, kultūrą, gynė Lietuvos interesus tarptautinėje bendruomenėje, prisidėjo prie 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.

Išeivijos parama ir patirtis išlieka svarbios ir šiandienos globaliame pasaulyje, mūsų 
valstybei pasitinkant naujus iššūkius, kuriant pilietinę visuomenę, tvirtinant valstybingumą.

Nuoširdžiai sveikindami šia iškilminga proga, linkime, jog užsienyje gyvenančių 
lietuvių ryšiai su Tėvyne amžiams liktų tvirti ir gyvybingi.

Antanas Petrauskas, generalinis direktorius
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės

Išeivių vaikams - vasaros stovykla Lietuvoje
Šią vasarą Lietuvoje organizuojame specializuotą - edukacinę stovyklą išeivių vai

kams “Klimkynės vasara”. Stovyklos tikslas-suteikti galimybę paviešėti tėvų irsene- 
lių žemėje, susipažinti su Lietuvos kultūra, papročiais ir istorija, bendrauti gimtąja kal
ba ir ją tobulinti, susirasti naujų draugų ir patirti neišdildomų lietuviškų įspūdžių.

Vaikai gyvens Klimkynės vasarvietėje, Medžiotojų namelyje (40 km nuo Vilniaus).
Daugiau informacijos www.klimkync.lt
Pamaina stovykloje truks 10 dienų.
Programa:
1 diena - atvykimas ir susipažinimas.
2 dienos - turistinis žygis su nakvyne palapinėse.
1 diena - išvyka autobusu į Aukštaitijos nacionalinį parką (vaikai aplankys didžiau

sią Lietuvoje akmenį Puntuką, pasivažinės seniausia Lietuvoje geležinkelio atkarpa 
“siauruku”, senovinėje sodyboje stebės kaip kepa naminę duoną ir ją ragaus).

f diena -ūkininko diena (vaikai lankysis ūkininko sodyboje).
1 diena - kūrybos diena (vaikai muzikuos, pieš, lipdys, o vakare susitiks su žinomu 

Lietuvos kultūros veikėju).
ui diena - kulinarijos diena (vaikai susipažins su lietuviška virtuve, patys gamins ir 

vaišinsis populiariais lietuviškais patiekalais).
1 diena - aitvarų diena (aitvarų meistras mokys vaikus gaminti aitvarus ir juos leisti).
1 diena - Lietuvos diena (vaikai diskutuos apie Lietuvą, jos atributiką, papročius, 

istoriją, kultūrą).
1 diena - atsisveikinimas ir išvykimas.
Stovykloje laukiame vaikų nuo 10 iki 15 metų amžiaus.
Vienoje pamainoje atostogaus 20 vaikų (2 -3 vaikai bus Lietuvoje gyvenantys lietuviai).
Vaikus visą parą prižiūrės 3 vadovai, kalbantys lietuvių ir anglų kalbomis. (Išsamesnę 

informaciją galima gauti elektroniniu paštu: klimkyncsvasara@yahoo.com)
Maitinimas 3 kartus per dieną ir užkandžiai. Visomis “Klimkynės” vasarvietės paslau

gomis vaikai naudosis nemokamai.
Preliminarios pamainų datos: 06.20 - 06.29; 06. 30-07.09; 07.10- 07.19; 07.20- 

07.29; 07.30 - 08.08; 08.09 - 08.18 (priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir jų poreikio 
datos gali keistis).

Registracija iki 2008 metų kovo20 dienos. ..tiųiziin įsnižurr
Visi vaikai stovyklos metu bus apdrausti sveikatos draudimu. 10 dienų stovyklos' 

kaina -1800 Lt (525 eurai). Kelionės į stovyklą kaina - neįskaičiuota.
Už papildomą mokestį organizuosime vaiko kelionę į stovyklą ir atgal Lietuvos 

teritorijoje.
Dėlišsamesnės informacijos kreipkitės elektroniniu paštu:
klimkyncsvasara@yahoo.com

Ieškome bendraminčių
Visuomeninė organizacija iš nedidelio 

Lietuvos miestelio ieško bendraminčių 
pasaulio lietuvių tarpe ir nori bendra
darbiauti.

Vyskupo Motiejaus Valančiaus Vilka
viškio vyskupijos blaivystės sąjūdžio Kaz
lų Rūdos skyrius nori rašyti projektą 
Lietuvių Fondui - projekto esmė - Pasaulio 
lietuvių rašinių ir piešinių konkursas ar
tėjant Lietuvos vardo tūkstantmečio mi
nėjimui. Būsimo konkurso temos: „I etiškas 
Lietuvai“, „ Graži tu, mano brangi Tėvyne“, 
„Lietuva,Tėvyne mūsų“, „Rašau irpiešiu 
vyskupui Motiejui Valančiui“, „Blaivi tauta 
- laisva tauta! ”, „Narkotikams - Ne! ”

Norime, tad jūsų, brangūs lietuviai, pa
klausti. ar norėtumėte dalyvauti tokiame 
konkurse, todėl ir kreipiamės į viso pa
saulio lietuvius.

Visi darbai būtų vertinami keturiomis 
grupėmis - trys grupės moksleivių (pagal 
amžiaus grupes) ir viena suaugusių. Mes 
manome, jog kiekvienas rašinių konkur
sas, vykstantis svetur lietuvių kalba, gali

Prisimenant Stepą Darių ir Stasį Girėną
Jaučiu pareigą Jums pranešti, kaip šie

met ruošiamės pagerbti drąsiųjų lakūnų 
Stepo Dariaus ir Stasio Girėno žygį. Gal
būt ši informacija bus įdomi Jūsų skai
tytojams.

Lietuva ilgą laiką garsėjo savo “spar
nuotais” žmonėmis. Kad išaugtų nauji, 
reikalingas paskatinimas, tinkami impulsai 
- istorija, kitų pavyzdžiai.

Šiemet sukanka 75metai kai Darius ir 
Girėnas bandė sumažinti išeivijos lietuvius 
ir jų šaknis Lietuvoje skiriantį atstumą, bei 
savo testamentu pasiuntė žinią jaunie
siems Lietuvos sūnums (ir dukroms):

“LITUANIKOS laimėjimas tegu 
sustiprina jaunųjų Lietuvos sūnų dvasią 
ir įkvepia juos naujiems žygiams.

LITUANIKOS pralaimėjimas tegu 
auklėja jaunų lietuvių atkaklumą ir 
ryžtą”.

Dariaus ir Girėno žygdarbis įkvėpė 
daugybę žmonių didžiuotis savo kilme ir 
paskatino svajoti ir siekti atrodo neįma
nomų dalykų.

“MES SKRISIME Į LIETUVĄ “ - 
šiuos testamento žodžius panaudojome 
oro balionų varžybų-estafetės pavadinime.

Tai išbandymas jauniems pilotams iki 
30m amž.iaus.arba tiems kurie piloto li
cenziją turi ne ilgiau kaip 3 metus, jie es

prisidėti prie lietuvių kalbos išsaugojimo.
Dar viena bendradarbystės kryptis - 

blaivybės propagavimas, puoselėjimas ir 
išsaugojimas. Alkoholizmas ir narkoma
nija-didelė rykštė daugeliui pasaulio ša
lių, tame tarpe ir Lietuvai, todėl kviečia
me bendradarbiauti ir ieškome bendramin
čių šiame nelengvame bet reikalingame 
darbe. Ką gali žinoti, gal mums visiems 
pavyks atkurti Lietuvių Katalikų Blaivy
bės Draugiją (LKBD), kuri buvo įkurta 
prieš šimtą metų 1908 metais. Tai būtų 
geras darbas.

Atsiliepimus, pageidavimus, pasiūly
mus kviečiame rašyti adresu:

Elektroniniu paštu: info@blaiva.org 
Paštu: Algirdas Jankauskas

V. Boriscvičiaus 12-8 
LT-69443 Kazlų Rūda 
Lithuania

Pagarbiai, Algirdas Jankauskas
Vyskupo M. Valančiaus Vilkaviškio vys

kupijos Blaivystės sąjūdžio Kazlų Rūdos 
skyriaus pirmininkas

tafetes principu oro balionais gabens spe
cialiai pagamini;) vėliavą ir simbolinę pašto 
siuntą iš Soldino j Kauną.

Renginio tikslai:
* pagerbti Dariaus ir Girėno atminimą
* stiprinti jaunimo dvasią ir skatinti 

naujiems žygiams
* išaiškinti varžybų nugalėtoją
* sukurti dokumentinį filmą apie var

žybas ir parodyti per TV.
Jei atsirastų jaunų pilotų, norinčių da

lyvauti šiose varžybose - registracija 
vykdoma iki 2008m vasario 16 d.

Jei atsiras žmonių ar organizacijų, pa
laikančių Dariaus ir Girėno idėją -malo
niai kviečiame bendradarbiauti.

Varžybos vyks nuo kovo 1 d. iki gegu
žės 31 d. Iškilmingas nugalėtojų apdovano
jimas liepos mėn. 15 d. Papildoma 
informacija ir pranešimai spaudai mūsų 
tinklapyje www.mcsskrisimc.lt

Šiuo metu ieškome bendraminčių, part
nerių ir rėmėjų. Mes esame atviri idėjoms 
u džiaugiamės kiekvienu norinčiu prisidėti 
pagerbiant šiuos drąsius žmones.

Pagarbiai, Birutė Pauiionytė
Renginio koordinatorė
Tel: +370 659 78727

birute.paulionytc@gmail.com
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Sportas
Edvinas Krungolcas iškovojo pergalę Lenkijoje

Lietuvos penkiakovininkas 
Edvinas Krungolcas (žiiir. nuotr. 
dešinėje) laimėjo Lenkijoje 
vykusias šiuolaikinės penkia
kovės varžybas. .1 is surinko 5772 
taškus ir antrąją vielą užėmusi 
lenką Marcin Horbacz aplenkė 
80 taškų.

“Esu patenkintas sezono 
pradžia. Kol kas viskas gerai, -
sakė E. Krungolcas. - Kiek geriau galėjau 
pasirodyti plaukimo rungtyje. Tačiau juk 
sezonas dar tik prasideda”.

Edvinui Knmgolcui prieš keturis mė
nesius buvo atlikta alkūnės operacija. 35- 
crių metų atletas sakė, kad dabar jaučia
si gerai ir nebebijo, kad skausmai nežinia 
nuo ko vėl galėtų paūmėti.

Varžybose jėgas išmėgino dar trys

Virgilijus Alekna ruošiasi Beidžingo olimpiadai
„Esu pilnas sportinio pykčio“, - vasa

rio 7 d. Lietuvos tautinio olimpinio ko
miteto būstinėje (LTOK) įvykusiame 
susitikime su Lietuvos sporto bei Leng
vosios atletikos federacijos vadovais sakė 
du kartus olimpinis čempionas Virgilijus 
Alekna. Sportininkas išsigydė traumą ir jau 
pradėjo pasiruošimą Beidžingo olimpiadai.

Kaip teigiama LTOK pranešime, po
kalbyje iki smulkmenų aptartas disko 
metiko pasirengimas Beidžingo vasaros 
olimpinėms žaidynėms. V.Alekna informa
vo, kad buvusios traumos pasekmių ne

Lietuvos penkiakovininkai, 
tačiau jie nedalyvavo jojimo 
rungtyje. Varžybų organiza
toriai ketvirtojoje rungtyje iš 
užsieniečių leido startuoti tik 
vienam Lietuvos atstovui. 
Kadangi po trijų rungčių E. 
Krungolcas pirmavo, jam 
treneris ir suteikė galimybę 
kovoti dėl pergalės.

Atėnų olimpinių žaidynių vicečem
pionas Andrejus Zadneprovskis liko 21-as 
(4,600 tšk.), Justinas Kinderis - 25-as 
(4240 tšk.), o Olegas Naimučinas - 28-as 
(4064 tšk.). Varžybose dalyvavo 42 penkia
kovininkai. Dabar Lietuvos penkiakovi- 
ninkų laukia pirmasis pasaulio taurės 
varžybų etapas, vyksiantis vasario 20-23 
dienomis Kaire (Egiptas). □ 

bejaučia. o pasirengimą šių metų sezonui 
pradėjo beveik mėnesiu vėliau negu pernai.

Bcidžinge kvalifikacinės disko metikų 
varžybos vyks rugpjūčio 16 d., finalas - 
rugpjūčio 19 d. Iki žaidynių V.Alekna 
planuoja dalyvauti 6 varžybose. Šiemet jis 
dalyvaus du kartus mažiau varžybų nei 
pernai. V.Alcknos nuomone, pagrindinis 
varžovas Bcidžinge bus estas Gerd Kanter. 
Specialistai prognozuoja, jog Beidžingo 
olimpinis čempionas diską turės nusvi sti 
per 70 metrų, sidabro medaliui reikės mesti 
už 69 m ribos, bronzai - apie 68 m 50cm.

Šarūnas Jasikevičius
Šarūnas Jasikevičius metėsi j naują 

verslą. Lietuvis krepšininkas su dviem 
bičiuliais katalonais Barcclonoje atidarė 
kokteilių barą “13”. Pamėgtu įžaidėjo 
numeriu pavadintas baras įsikūrė praban
giame rajone, Avcniro gatvėje. Į baro ati
darymo šventę sugužėjo daugybė Barce- 
lonos sporto garsenybių, kuriems nuolat 
besišypsantis Saras, stovėdamas už pre
kystalio, pats nemokamai pilstė gėrimus.

Prie baro įėjimo puikuojasi numeris 
“13”, šalia jo - pavadinimo vertimas Į 
įvairias pasaulio kalbas. Kataloniškas 
“tretze” ir lietuviškas “trylika” užrašyti 
didžiausiomis raidėmis. ,

Barą Šarūnas Jasikevičius atidarė su 
bičiuliais Santi Condeminas ir .laume 
Mares. Pastarasis vadovauja vienai Barce- 
lonos nekilnojamojo turto agentūrai ir yra 
labai artimas Š. Jasikevičiaus draugas.

Linas Kleiza - geriausias sausio mėnesio
Lietuvos sportininkas

Krepšininkas 
Linas Kleiza (žiūr. 
nuotr. dešinėje) 
išrinktas geriausiu 
žurnalo SPO:) ir 
portalo DELF1 
organizuojamų 
rinkimų 2008 m. 
sausio mėnesio 
sportininku. Šis titulas jam atiteko už įs
pūdingą pasirodymą sausio 17 d. Šiaurės 
Amerikos Nacionalinės krepšinio aso
ciacijos (NBA) rungtynėse: į „Utah Jazz“

metėsi į naują verslą

Nors baro svečiai vis kalbėjo apie 
Šarūno Jasikevičiaus sugrįžimą į “Bar
celona” krepšinio klubą, vietos žiniasklai- 
da tai vadina sunkiai įgyvendinama sva
jone ir dūsauja, kad lietuvis tapo perne
lyg brangus net ir turtingam Katalonijos 
klubui. Pagal “Lietuvos rytą”

rivil
1 mož 

komandos krepšį puolėjas įmetė ng,UU 
tašką ir tapo daugiausia taškų per NBj\ 
rungtynes surinkusiu lietuviu per visą pir
menybių istoriją.

Antrą vietą rinkimuose užėmė dvira
tininkė Simona Krupeckailė, kuri pasau
lio taurės trečiajame etape iškovojo bron
zos medalį.

Trečiąją vietą rinkimuose užėmė leng
vaatletis Mantas Šilkauskas. kuris per 
Lietuvos lengvosios atletikos federacijos 
taurės varžybas pagerino 60 m barjerinio 
bėgimo Lietuvos rekordą. □

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė
Tęsinys. Pra
džia “MP” nn5.

Prie muitinin
kės priėjau pasku
tinė. Dar toks vy
rukas stovėjo prie

durų, bet be jokio bagažo. Mano lagamino 
užtrauktukas buvo ne ant briaunos, bet ant 
dugno. Kai norėjau atidaryti, jis užsikirto; 
muitininkė įkišo pirštą ir atplėšė. Tik, 
žinoma, po to uždaryti jau negalėjo. Pa
tikrino viską, išklausinėjo kam ką vežu, 
bet iki plonųjų užuolaidų lagamino dug
ne neprisikasė. Truputį bijojau, nes me
džiagos galima buvo vežtis tris metrus, o 
ten buvo dešimtimis. Jokiu būdu neno
rėjo praleisti tų chemikalų, bet aš vis gin- 
čijausi (pusiau angliškai, pusiau rusiškai); 
ji pagaliau pasišaukė savo viršininką, ir aš 
jam pradėjau aiškinti apie archeologų dar
bą, apie tų chemikalų svarbą, o jis vis “ne” 
ir “ne”. Supykau ir sakau: “Nu gerai, man 
nesvarbu, aš juos čia paliksiu ir pranešiu 
muziejaus direktoriui - tegul jisai atsi
ima". Viršininkas suglumo, kad gal čia 
koks svarbus asmuo įveltas, sako: “A, čiort 
s taboj (velniai tavęs nematė) - vežkis”. 
Dabar aš pradėjau aimanuoti, kaip aš tą 
lagaminą parsivešiu, kad aš jo negaliu 
uždaryti, o muitininkė sako: “Tavo brolis 
tau padės”. Sakau: “Mano brolis yra Vil
niuje” (Vytautas man buvo rašęs, kad ne
galės pasitikti). “Nu taip, bet tas brolis, 
kuris yra čia”. “Aš čia neturiu brolio; ma
no brolis laukia Vilniuje”, -ginčijausi. “Tai 
kas gi čia?” - parodė į tą vaikiną. Tik tada 
pamačiau, kad tai Vytautas - juk paskutinį 
kartąjį mačiau vienuolikos metų! Puoliau 
jam į glėbį verkdama ir juokdamasi, net 
muitininkė ėmė nekantrauti. Viena tarnau
toja atnešė virvių, padėjo lagaminą surai
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šioti ir padėjo lėktuve j hostesės kabiną. 
Su broliu laimingai pasiekėm Vilnių, nie
kas iš to suplyšusio lagamino ncišbyrėjo.

Po trijų mėnesių išvažiuodama vėl 
turėjau problemų toje muitinėje. Gedimi
no mama man buvo davusi 6 sidabrinius 
šaukštus su UK monograma.

Mano draugė Danutė Sleževičiūtė bu
vo prašiusi atvežti jos tetos šilkais siuvinė
tą ikoną. Tą ikoną buvo išsaugojusi jos tė
vų bute vienam kambary gyvenanti buvusi 
jos auklė. Ji man įdavė ne tik ikoną, bet ir 
Danutės tėvų vestuvinius žiedus.

Turėjau ir gana daug paveikslų. Kiek
vienam paveikslui, net ir mažo formato 
grafikai, reikėjo gauti leidimą išvežti. 
Kiekvieną paveikslą reikėjo nufotogra
fuoti, o ‘Tėviškės draugija” kiekvieną nuo
trauką užantspauduodavo. Atrodo, kad tai 
buvo tik formalumas, nes jie man jokių 
kliūčių nedarė (gal tikrino, kad aš “ideo
logiškai netinkamų” paveikslų nevož
čiau). Plakatams leidimų nereikėjo

Vis dėlto susirūpinau - turėjau tą kon
trabandą: auksą, sidabrą, ikoną ir “dievu- 
liuką” iš pakelės koplytstulpio, kurį buvau 
gavusi iš kraštotyrininkų, ir dar krūvą nuo
traukų. Apie nuotraukų pervežimą Gra
žinos tėvas man papasakojo, kad jis buvo 
gavęs leidimą aplankyti sūnų Kanadoje. 
Muitinė nieko nesakė, kad jis lagamine 
turėjo daug nuotraukų, bet atvažiavęs į 
Kanadą, jis jų neberado - jos buvo išimtos 
bagažo skyriuje.

Brolis man patarė viską pakuoti labai 
netvarkingai, o žiedus, šaukštukus ir nuo
traukas sumesti didžiulio rankinuko dug
ne. Taupydama svorį lagamine, aš telefo
no knygą ir kelionės dienoraštį irgi įsidė
jau j rankinuką. Siuvinėta ikona buvo tarp 
drabužių, o dievuliuką įkišau į megzlinfb 
rankovę ir susegiau graike, kad ncišsmuktų.

I .agaminas jiems neužkliuvo, bet jie no
rėjo patikrinti ir mano rankinuką. Ant jo 
viršaus aš buvau uždėjusi megztinį su 
dievuliu. Padėjau megztinį ant suolo ir 
atidariau rankinuką. Muitininkas tuojau 

čiupo už mano dienoraščio “Aha! Adre
sai! ” Viena mano kolegė buvo pasakojus, 
kad Sovietų Sąjungoje draudžiama išvežti 
adresus. Jos dukra buvo su ekskursija 
Maskvoje, o paskui norėjo pirmą kartą 
aplankyti gimines Olandijoje. Visus jų 
adresus buvo užsirašiusi adresų knygutė
je, kurią iš jos atėmė. Aš pagriebiau savo 
dienoraštį, atverčiau pradžią su pažymė
tom datom ir paaiškinau, kad tai mano 
kelionės užrašai, kad neužmirščiau kur 
buvau ir ką mačiau, lito tikrinimas ir pasi
baigė. O dienoraščio gale buvo pilna adre
sų ir be to aš turėjau Vilniaus telefonų kny
gą su visais jo gyventojų ir įstaigų adresais.

Kelionė su kliūtimis
Į antrąją kelionę išsiruošėm abu su 

Gediminu. Šį kartą vizos reikalai organi
zavosi lyg ir paprasčiau: nebuvo to ne- 
tikrumo-lcis, neleis. Leidimus gavom, bet 
pačias vizas turėjom atsiimti iš Sovietų 
konsulato Vienoje. Tas truputį kėlė neri
mo, bet tikras rūpestis prasidėjo, kai lėk
tuvų benzino pripylėjai paskelbė streiką.

Turėjom skrist i į Varšuvą su sustojimu 
Vienoje. Varšuvoje mus turėjo pasitikti 
brolis, kuris, kartu su kompozitorium Juo
zapavičium. kaip tik tuo metu turėjo ten 
komandiruotę. Pranešėm Vytautui, kad 
atskrisim vėliau, bet kada - nežinojom

Dienos bėgo, visos Australijos lėktu
vai tupėjo aerodromuose, ir kiekvieną 
dieną augo neišvežtų keleivių skaičius. 
Australiją* po Visą pasaulį ieškojo lėktuvų 
nuomai, kad streikui pasibaigus galėtų iš 
karto visus užsibuvėlius išvežti. O mums 
liepė laukti telefoninio pranešimo. Paga
liau jo sulaukėm: gegužės 15 mus paims 
Alitalia lėktuvas.

Atskridę į Vieną kitą rytą paskambi
nom į konsulatą, bet ten mums pasakė, kad 
mūsų vizų nėra. Paskyrė mums laiką rytoj 
r; gal bus. Ką darysi, turėjom visą dieną 
Vienoje, tai gerai apžiūrėjom ne tik centrą, 
bet ir mūsų karo meto darbovietę, mūsų 
gyventas ir lankytas vietas. Sekančią dieną 
iš pat ryto buvau konsulate ir gavau vizas. 
Tuojau pasitikrinom, kada būsim Varšuvoj 
ir paskambinom brolio draugui Lukošiui.

Aerodrome mus pasitiko Vytautas su 
Lukošium (pas kurį jis buvo apsistojęs), 
atsiėmėm bagažą ir Vytautas pasiūlė pir
miausia nusipirkti traukinio bilietą, o ta
da jau galėsim paekskursuoti po miestą. 
Traukinių stoty mums pasakė, kad bilietą 
galime gauti po savaitės. Vytautas paliko 
mus Lukošiaus globoje, o pats nuvažiavo 
ieškoti blato.

Sovietų pasiuntinybėje kultūros rei
kalų vedėjas buvo lietuvis. Jis turėjo pa
žinčių. Pasakė Vytautui, j kurį kasos lange
lį kreiptis irsti kuo kalbėti, bet čia proble
ma nepasibaigė. Jeigu mes pirktume bi
lietus patys, su užsienio pasais, mokėtume 
dešimteriopai. Vytautas ir Juozapaitis jau 
buvo nusipirkę bilietus, tai Vytautas sako: 
“Mes su savo pasais nupirksime jums bi
lietus”. Aš suabejojau: “Bet juk traukiny tik
rins bilietus ir pamatys, kad pasai užsie
niniai, o bilietai už vietinę kainą”. “Niekas 
nepamatys. Vienas žmogus ateis patikrin
ti pasų, paskui kitas - bilietų, o trečias- 
bagažo.” p'tl.vf

Pernakvojom pas Lukošių Woldinine 
(toks miestelis visai arti prie Varšuvos)!ki
tą rytą Vytautas nupirko bilietus iriviąą 
dieną ekskursavom po Varšuvą, o Vytau
tas pirko ir pirko visokių gėrybių, kurių 
Lietuvoj nebuvo galima gauti - Lenkija 
buvo daug laisvesnė ir tuo pačiu turtin
gesnė negu Lietuva. Vytautas su Juozapa
vičium grįžo j Vilnių, o mes vėl pernak
vojom pas Lukošių. Jis labai vaišingas 
žmogus. Anksti rytą, dar prieš pusryčius 
pasiūlė Gediminui pilną stiklinę degti
nės. Kai Gediminas pasakė, kad jam per 
anksti, Lukošius nustebo: ‘Tai kaip tu, 
pusryčius valgysi ant tuščios?! ”

Traukiny vienos kupė negavom, sėdė
jom atskirai. Keleiviai draugiški, smalsūs. 
Mano bendrakeleiviai buvo gudai, Gedi
mino - lenkai iš Lietuvos. Gudai puikiai 
kalbėjo lietuviškai, o lenkai pasisakė, kad 
jie savo vaikus leidžia į lietuviškas mo
kyklas. “Mes liksim gyventi Lietuvoje, tai 
vaikams bus geriau, kai jie bus baigę 
lietuviškas mokyklas”.

Tęsinys kitame MP nr.
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XXV Australijos Lietuvių Dienos 
5/ ir Sporto Šventė Sydnėjuje

XXV ALP Sydney 2008 Meno ir Tautodailės parodos
ALD Ruošos Komitetas iš anksto kviečia menininkus 

išstatyti savo darbus Meno ir Tautodailės parodoje. Ji įvyks šių melų gruodžio pabaigoje 
Australijos Lietuvių Dienų metu.

Geriausi darbai (“Lithuanian Theme” and “Drawing Prize”) bus apdovanoti.
Dėl tautodailės darbų kreiptis į Martiną Reisgienę

tek: (02) 9543 1001 e-mail: niartinareisgys@hotniail.coin
Dėl tapybos ir skulptūros darbų kreiptis į Leeką GruzdefT

tek: (02) 9796 8573 e-mail: leekart@optusnct.coni.aii
arba Jolantą Janavičienę

tek: (02)99392180 e-mail: jurgisandjolanta@tpgi.com

Melbourne “Gintarėliai” 
kviečia vaikus

Melbourne lietuvių tautinių šokių grupė “Gintarėliai”
repeticijas pradės šeštadienį, vasario 23 dieną, 11 vai. ryto Melbourne Lietuvių Klube 
(North Melbourne).

Repeticijas praves nauja, jauna, graži ir talentinga mokytoja Aldona Gaylard. 
Kviečiame kuo daugiau vaikučių prisijungti prie “Gintarėlių”. Jei turite klausimų, pra
šom paskambinti Ritai Čižauskaitei Caldwell tek: (03) 9381 2296.

Melbourno lietuvių dėmesiui
Š. m. Vasario 16-osios proga organizuojamas atviros okeano plaukimo varžy

bos. Nuotolis 1 km 200 m. Varžybos vyks Melbourno priemiestyje Hampton.
Registruotis:

https//www.registernow.com.au/Rcgister.aspx?ID=831
Kviečiame visus LIETUVIUS, besidominančius plaukimu, aktyviai dalyvauti. 

Norėtume paraginti dalyvauti šeimas. Būtų gražu, jei sudarytumėme kuo didesnį 
entuziastų lietuvių būrį.

Pasiteiravimui prašau skambint i Aidai Bičiutei tek: 0411345636. Laukiame.

Melbourne -
Arūno Klupšo 

fotografijų paroda
Parodos atidaiymas - antradienį, vasa
rio 13 dieną, 6 vai. p. p. DNA Galeri
joje, 110 Stephenson Street, Richmond 
(Melbourne).

Arūno Klupšo fotografijos net tris 
kartus buvo atspausdintos žurnalo 
“Time” viršelyje.

Maloniai kviečiame apsilankyti.

Lietuvos saleziečiams 70 metų
1927 metų gruodžio mėn. Vytėnuose, vadovaujant kun. Antanui Skclčiu i (1884-1960), 

buvo atidarytas Saleziečių Tėvų vienuolynas. Saleziečiai buvo atkreipę specialų dėmesį 
į Lietuvos jaunimą.

Gyvendamas Australijoje pastoviai gaunu “Saleziečių Žinias”. Redaktorius - 
Alessandro Barelli SDB- italas, atvykęs į Lietuvą, išmokęs lietuviškai. Jamyra suteikta 
Lietuvos garbės pilietybė. Lietuvoje yra įsteigta Jėzaus Širdies Draugija. Į šią Draugiją 
gali įsirašyti ar būti įrašyti gyvi ar mirę asmenys, jiems patiems to nežinant. Į šią draugiją 
įstojus, vienkartinis nario mokestis yra 40 litų. Už šiuos narius yra aukojamos Amžinos 
šv. trejos Mišios kas dieną.

Suinteresuoti įstoti įšią draugiją kreipkitės j mane tel.: (02) 9727 3131. Yra gauti keli 
numeriai “Saleziečių Žinios” su kalendoriumi. Su malonumu jums padėsiu persiųsti 
pinigus ir reikiamą informaciją. Antanas V. Kramilius

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, vasario 17 dieną, 1130 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidconibc.
Nepriklausomybės Šventės proga organizacijas kviečiame dalyvauti su vėliavomis.

Parapijos Taryba

Aukos “Mūsų Pastogei”
J.A. Jūragis NSW $ 35.00 G. Grybas NSW $ 25.00
T. Rotcas NSW $ 35.00 J. Barila NSW $ 10.00
A. Savickis NSW $ 10.00 J. Jankevičius VIC $ 5.00
V. Petraitis VIC $ 35.00 E. Sasnaitis VIC $ 50.00
Anoniminė auka VIC $ 50.00 K. Grigas NSW $ 35.00
Z. Mackevičius VIC $ 35.00 S. Stukys NSW ' $35.00
V. Martišius ACT $ 35.00 S. Varnas ,"ll r./l 'viloo
K. Vanagas SA $ 35.00 L. Venslovas ACT $ 35.00
J. Donėla SA $ 35.00 R. Daukus Acr $ 25.00
A.Jankus SA $ 35.00
V. Pumputis VIC $ 5.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
L. Budzinauskas ACT $ 15.00 “Mūsų Pastogės” administracija

N.Y. lietuvių bažnyčia bus griaunama
(ELTA). Apie pusantrų metų trukusi 

New York’o lietuvių kova su Katalikų 
Bažnyčios hierarchais JAV dėl vieninte
lės lietuviškos šventovės - Aušros Vartų 
bažnyčios (Our Lady of Vilnius) - pralai
mėta. Aplinkiniams gyventojams jau 
pranešta apie netrukus prasidėsiančius 
šio pastato griovimo darbus, rašo 
“Amerikos lietuvis”.

Šią maždaug prieš šimtą metų tikin
čiųjų lietuvių lėšomis Manhalten’e pasta
tytą bažnyčią 2006 metų pabaigoje New 
York’o arkivyskupija uždarė.

Pagrindiniai argumentai tada buvo 
bloga pastato techninė būklė bei tai, kad j 
pamaldas nesusirenka pakankamai 
tikinčiųjų.

Netrukus po bažnyčios uždarymo su
sikūrė jos gynimo komitetas, vadovaujamas 
JAV lietuvių bendruomenės New York’o 
apygardos pirmininkės Ramutės Žukaitės. 
Įvairiausiomis priemonėmis - prašymais, 
pareiškimais, akcijomis, piketais bei peti
cijomis - lietuvių bendruomenės nariai bei 
kiti parapijiečiai bandė paveikti arkivys
kupijos kardinolą Edward Egan. Buvo 
kreiptasi ir į teisines organizacijas, rašytos 
peticijos į Vatikaną.

Nors susitikimuose su spaudos atsto
vais kardinolas yra sakęs, jog iš draudimo 
kompanijos gautus pinigus jis ketina pa
naudoti šios bažnyčios griovimo darbams 
(anksčiau buvo manoma, kad už tas lėšas 
bus taisomas prakiuręs pastato stogas),

Aušros Vartų bažnyčia New York’e. 

vilties išsaugoti šventovę buvo. Tačiau 
praėjusią savaitę Aušros Vartų gynimo 
komitetas sužinojo, jog bažnyčia tikrai 
bus griaunama. Tiksli data, kada nu
matoma pastatą pradėti griauti, kol kas 
nežinoma.

Aušros Vartų parapijiečiai bei šios 
bažnyčios gynimo komitetas iki paskuti
nės minutės neprarado vilties, nes laukė 
atsakymo iš Vatikano. Į seniai nusiųstą 
parapijiečių peticiją Katalikų Bažnyčios 
vadovai vieną kartą atsakė, bet tik pra
nešdami apie naują galutinio atsakymo 
datą, tačiau jokio galutinio atsako iš 
Vatikano iki šiol taip ir nesulaukta. □

Visi keliai į Šiluvą!

Tautiniais drabužiais apsirėdę maldininkės ir svečiai, nešini parapijų ir organizacijų 
vėliavomis, 2007 m. rugsėjį keliauja Į šventės iškilmes Šiluvoje. Nuolr. A. Kazlos

Lietuvoje 2008 m. rugsėjo 6 - 15 
dienomis bus švenčiamos jubiliejinės 400 
metų iškilmės Dievo Motinos apsireiš
kimo vietoje Šiluvos šventovėje.

Rugsėjo 15-oji yra skirta maldai ir 
šventimui su lietuviais, gyvenančiais už
sienyje ir Lietuvos etninėse žemėse.

Išeivijos tautiečiai bei svečiai yra 
kviečiami jungtis ir aktyviai dalyvauti 
švenčiant visas iškilmių dienas, ypač rug
sėjo 15-ąją. Išeivijos parapijų bendruome
nės ir kunigai, organizacijos, chorai, meno 
grupės, ypačjaunimas kviečiamas telktis 
į dienos organizavimą, siūlyti savo pri
sistatymus. menines ir akademines prog

ramas. Šios dienos svarbiausia dalis - 
Šiluvos aikštėje bendra šv. Mišių liturgija.

Kviečiami maldininkai, išeivijos mu
zikai, chorai irypačjaunimo ansambliai.

Išeivijos dienos programą koordinuoja 
ir dalyvius registruoja sės. Pranciška 
Bubelytė FDCJ.

Galilėjai rašyti elektroniniu paštu:
pranciskai@yahoo.com,

tel.: +370 - 37 - 730488,
adresas:

Pranciška Bubelytė
Nasturtų g. 7,
LT-50181 Kaunas
Lithuania

Mielai mūsų bendruomenės narei

A t3 A Salomėjai Zablockienei - 
Baikauskienei

minis, gilią užuojautą dukroms Danutei ir Laimai, sūnums Algirdui ir Rimui, 
bei jų šeimoms reiškia

ALB Perth’o Apylinkės Valdyba

aukojame “Mūsų Pastogei” $50.
Pirmininkas A. Čižeika

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

sekmadienį, vasario 24 dieną, 130 vai. p.p. Melbourne Lietuvių Klubo Koncertų 
salėje su menine programa.

Visus kviečiame dalyvauti. ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

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

17 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”.
Kalbės: LR Garbės gen. konsulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris,

Or. Vytautas Daniela: “Kaip gimė Vasario 16-osios Aktas”.
Meninėje programoje: choras “Daina”, šokių grupė “Sūkurys”, skautai, 

jaunimas. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Nepriklausomybės Šventė Canberroje
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjunga maloniai kviečia narius j Nepri

klausomybės Šventės minėjimą kuris įvyks sekmadienį, vasario 17 d., 1 vai. p.p., 
bet svečiai gali rinktis nuo 1230 vai. Canberra Club, West Row, Canberra City.

Šia proga žodį tars p. Henrikas Antanaitis - svečias iš Melbourno.
Meninėje programos dalyje pasirodys Melbourno moterų ansamblis “Danas 

Sesės”.
Seks pietūs, dėl kurių prašome užsiregistruoti pas Barbarą Šilinis, tel: (02) 

6288 6283 iki antradienio, vasario 12 dienos.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Nepriklausomybės Šventė Hobarte
Hobarte Nepriklausomybės Šventės minėjimas įvyks šeštadienį, vasario 16 

dieną.
11 vai. prie sienos “Wall of Friendship”, 188 Collins Street, Hobart, iškelsime 

Tautinę vėliavą. Kalbės ALB I lobarto Apylinkės Valdybos pirmininkė Rožė 
Vaičiulevičius. Seks pasikalbėjimai. Bus renkamas nario mokestis ($5) už 2008 
metus. Minėjimo kitur nebus. ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

no entry or exit tees 
no account keeping tees 

no tees or any kind 
irUunrst paid on maturity

‘Talka'* now pays 
even more!

frvmasf/fifeas S5ff0ss 
imi can earn wio:

12 month 7.3% P a
6 month 6.6% pa
3 month 6.3%
taHra^accmoeLau

Adelaide (08) 8362 7377 
Melbourne (03) 9328 3466

SycSney (02)97820062 “buffer than the bank”

Lithuanian Co-operative Credit Society “Talka” Ltd

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

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

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

Jurisdiction:.......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

KJ
LITHUANIAN CLUB

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

www.lithuanianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.

Kviečiame į naują restoraną Klube - MATT S ON MEREDITH
Tarptautiniai ir lietuviški patiekalai - kiekvieną savaitės dieną.
Restoranas dirba kasdien:

pietūs 1130 vai. ryto - 330 vai. p.p.
vakarienė 530 vai. p.p. - 930 vai. p.p.

Choro “Daina” repeticijos vyksta penktadieniais nuo 7.30 iki lOval. 
vakaro. Maloniai kviečiame prisijungti.

Tautinių šokių grupė “Sūkurys” repetuoja sekmadieniais (kai nevyksta 
kiti renginiai) nuo 4.30 vai. p.p.

Biliardo varžybos Klube vyksta ketvirtadieniais nuo 7 vai. p.p.
Kreipkitės į Petrų Buroką mob. tel.: 0424 725106.
Laukiame gausaus dalyvių būrio.

Valentino Diena - ketvirtadienį, 
vasario 14 dieną.
Trijų patiekalų vakarienė Klubo restorane “Matts On 

Meredith” - $35 asmeniui.
Maloniai kviečiame apsilankyti mūsų jaukiame bare ir restorane.

Nepriklausomybės Šventė —
sekmadienį, vasario 17 dieną.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti, pasilinksminti, paragauti “Švyturio” alaus.

Velykos - sekmadienį, kovo 16 dieną.
Pradžia -12 vai. dienos.
Kviečiame ir suaugusius ir vaikučius!
Vyks kiaušinių dažymas ir ridinėjimo varžybos!

Reikalingi Klubo baro tarnautojai. Skambinti Klu
bo menedžeriui .Jeronimui (Jerry) Brikui tel.: 97081414.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Nepriklausomybės Šventė Geelonge
Nepriklausomybės Šventės - Vasario 16-osios - 90 metų jubiliejinis minėji

mas yra ruošiamas sekmadienį, vasario 17 dieną, 2 vai. po pietų Lietuvių Namuose 
Pcttitt Park, Bell Post Hill.

Pamaldos - 1 vai. po pietų St. Peter and Paul bažnyčioje. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti pamaldose ir minėjime su vėliavomis.

Programoje: paskaita, sveikinimai ir meninė dalis.
Po programos -pietūs, kuriuos ruošia Apylinkės Valdyba, kaina $10.
Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti!

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

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: wwwmsers.bigpond.com/mpastogc 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

Mūsų Pastogė Nr. 6, 2008.02.13, psl. 8

8

mailto:litconmelb@bigpond.com
mailto:contactus@lithuanianclub.org.au
http://www.lithuanianclub.org.au
mailto:mpastoge@bigpond.com
wwwmsers.bigpond.com/mpastogc

	2008-02-13-MUSU-PASTOGE_0001
	2008-02-13-MUSU-PASTOGE_0002
	2008-02-13-MUSU-PASTOGE_0003
	2008-02-13-MUSU-PASTOGE_0004
	2008-02-13-MUSU-PASTOGE_0005
	2008-02-13-MUSU-PASTOGE_0006
	2008-02-13-MUSU-PASTOGE_0007
	2008-02-13-MUSU-PASTOGE_0008

