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Sydnėjuje atkurta Savaitgalio mokykla

Šių metų vasario 23 dieną Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” savo veiklą pradėjo 
atkurta lietuviška Savaitgalio mokykla, kuriai vadovauja jau anksčiau ilgus metus 
Savaitgalio mokykloje dirbusi Jadvyga Dambrauskienė. Nuotraukoje - susirinkusie
ji į Savaitgalio mokyklos atidarymą.
Plačiau apie atkurtą Savaitgalio mokyklą skaitykite “M.P.” psl. 5.

Lietuvos įvykių apžvalga
Kaimo 

turizmas 
merdi

Lietuvos kai
mas ir mažieji 
miesteliai tiesiog 
merdi, gamybos 
nėra-nėra darbo 
vietų. Daug vilčių 
buvo sudėta į Eu

ropos Sąjungos(ES) skirtus fondus, kad 
išplėstų kaimo turizmą. Šiam tikslui ES 
skyrė Lietuvai milijonus eurų. Fondus ad
ministruojančios Įstaigos giriasi spaudoje, 
kad ši parama kelia Lietuvos ūkį - fondu 
naudojasi vis daugiau žmonių.

Statistika rodo ką kita: per keturis me
tus iki šių metų vasario pirmos dienos, 
Kaimo turizmo ir amatų skatinimo įstai
ga išmokėjo 7.33 mln. litų iš numatomų 
48.5 mln. litų sumos, arba tik 15% galimos 
sumos. Per likusį pusmetį panaudoti 40 
mln. litų-neįmanoma.

Kodėl taip vyksta? Nusiskundimų la
bai daug. “Mano projektas agentūroje 
pragulėjo beveik dvejus metus, kol bevil
tiškai paseno ir jo teko atsisakyti”, sako 
vienas.

“Dar 2004 metais kreipėmės į Nacio
nalinę mokėjimo agentūrą norėdami gau
ti tik 200,000 litų. Projektas buvo atmes
tas, nors jam parengti išleidau 15,000 litų”, 
sakė kitas.

Esama skaudžių užmetimų: ’’Esi poli
tikas ar įžymybė, tokiu atveju tapti ūkinin
ku ir gauti paramą daug lengviau”. “Dau
giau nei milijonas litų turėtų atitekti Nau
josios sąjungos atsakingajam sekretoriui, 
statančiam sodybą Trakų rajone”.

Kaimo turizmo asociacijos prezidentė 
Regina Sirusicnė: “Dabar administravimo 
tvarka pasikeitė, tačiau pagal anksčiau 
pateiktas paraiškas norintieji pradėti kai
mo turizmo verslą pinigų negaus, juos iš
sidalys rykliai - didieji ūkininkai ir vers

lininkai”. Žinoma, Europos Sąjungos 
fondai dabar nueina ten, kur jie padaro 
mažiausią įtaką kaimo žmonių gerovei 
pakelti. Nenuostabu, kad jaunimas dingsta 
pasaulio platybėse.

Progrcsinių mokesčių 
A.Brazauskas nenori

Lietuvos Seime socialdemokratai su
rengė konferenciją, kurioje aptarta gali
mybė įvesti Lietuvoje progresinius mokes
čius. Išsiskyrė nuomonės tarp dabartinio 
partijos pirmininko Gedimino Kirkilo ir 
buvusio pirmininko Algirdo Brazausko. 
Nors abu socialdemokratai, Min. Pirmi
ninkui Gediminui Kirkilui reikia finansų 
ir pasirūpinti iš kur jų paimti, o A. Brazaus- 
kui-kaip apsaugoti savo turtą ir pajamas.

Progresiniai mokesčiai aptvarkytų tur
tus susikrovusius per eile metų, nuo Lietu
vos nepriklausomybės ir ankstesnių metų, 
bet kartu gal sumažintij aukštos kvali
fikacijos asmenų ir biznierių iniciatyvą.

“Ginčytis dėl progresinių mokesčių 
reikalingumo nereikia, reikia tartis dėl 
modelio”, pareiškė G. Kirkilas.

Premjeras tvirtino, kad diskusija dėl 
progresinių mokesčių reikalingumo par
tijoje baigta - belieka apsispręsti dėl 
modelio. G. Kirkilas tvirtino, kad gegužę 
bus paskelbta socialdemokratų rinkimų 
programa ir joje bus numatyta progresi
niai mokesčiai.

Toliau G. Kirkilas aiškino, kad progre
siniai mokesčiai nėra tik gyventojų paja
mų mokestis, bet į šią sąvoką įeina ir tur
to mokestis, dividentų apmokestinimas, 
pelno mokestis. Reforma bus nusižiūrėta 
nuo Švedijos sistemos.

G. Kirkilui, o ne A. Brazauskui, pritarė 
daugelis kitų konferencijos dalyvių, pvz., 
Vilniaus universiteto Ekonomikos fakul
teto dekanas profesorius Povilas Gylys.

Algirdo Brazausko nuomonę palaikė 
Justas Paleckis.

Nukelta į 2 psL

Džiugios šventės Jums linki

Sveikiname
Prieš aštuoniolika metų, vedina neįtikėtino vienybės Jausmo ir laisvės troškimo mūsų 

tauta nusimetė penkis dešimtmečius trukusį okupacijos jungų ir atkūrė valstybingumų. Sun
ku rasti žodžius, apibūdinančius išeivijos svarbų Lietuvos laisvės byloje. Užsienyje gyvenan
tys tautiečiai visada palaikė tautos laisvės troškimų, vykdė intensyvių veiklų siekiant Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės.

Susitelkimas, solidarumas, vienas kito supratimas ir pagarba vienas kitam - šių vertybių, 
kuriomis gyvenome nepriklausomybės atkūrimo aušroje, taip trūksta šiandien.

Nuoširdžiai sveikindamas šia iškilminga proga, linkiu, kad Kovo 11-osios šviesa rodytų 
mums kelių į tvirtos, pilietiškos, drųsios Lietuvos kūrinių.

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

Į Australiją atvyks LR Seimo nariai
Netrukus į Australiją atvyksta 3 LR Sei

mo nariai. Tai bus atsakomasis vizitas, 
planuotas nuo 2002-ųjų, kai Lietuvoje lan
kėsi Australijos New South Wales valstijos 
parlamento delegacija. Lietuvos Seimo 
delegacija Australijoje lankėsi vienintelį 
kartą prieš 13 metų. Jaivadovavo tuometis 
Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas.

Kaip praneša Lietuvos spauda, šįkart 
Australija kaip kviečiančioji šalis buvo 
gana dosni - siūlė padengti šešių asmenų 
vidaus skrydžių ir nakvynės išlaidas. Tačiau 
lietuviai nutarė nepiktnaudžiauti svetin
gumu ir pasitenkino trimis delegacijos na
riais. Jų kelionė LR Seimo biudžetui kai
nuos beveik 20,000 litų (vieno bilieto kaina 
skristi iš Vilniaus į Adelaidę ir grįžti iš 
Sydnėjaus - 6,400 litų).

Į Australiją rengiasi Socialinių reikalų 
ir darbo komiteto pirmininkas socialde
mokratas Algirdas Sysas, to paties komite
to narė (Uspaskich’o) Darbo partijos atsto
vė Ramunė Visockytė ir Sveikatos reikalų 
komitete dirbanti konservatorė Vida Ma

Albumas apie
Vasario Šešioliktosios išvakarėse Sei

me buvo pristatytas “Šviesos” leidyklos 
išleistas albumas “Vytautas”. Tai - naujas 
1933 metais pirmą kartą išleistos knygos 
“Vytauto žygis” leidimas. Pirmieji 75 eg
zemplioriai yra sunumeruoti dailininko 
ranka, norint pažymėti 75-ąsias pirmojo 
leidimo metines. Leidinyje pateikiama is
torinė medžiaga apie Lietuvos Didįjį 
kunigaikštį Vytautą ir įamžintos Lietuvo- 
je minėtos Vytauto mirties 500 melų 
sukaktuvės 1930 metais.

“Yra išlikę labai nedaug 1933 metais 
išleistų “Vytauto žygio” knygų. Džiaugia
mės, kad mums pavyko šį unikalų albumą 
išleisti iš naujo ir taip jį atgaivinti antrajam 
gyvenimui. Albumas - Lietuvos kultūros 
paveldo dalis. Tikiu, kad jis bus vertingas 
visiems besidomintiems mūsų valstybės

Mieli Tautiečiai,
Sveikiname visas mūsų Apylinkes su Kovo 11-osios - 

Nepriklausomybės atstatymo dienos proga. Ši data yra 
lemtingas lūžis Lietuvos laisvės siekinio kelyje. Daugelis 
mūsų išgyvenome tų dienų ne tik sekdami įvykius iš to
liau, bet būdami ir Lietuvoje. Tad norime palinkėti išlai
kyti tų tautiškumo ugnį širdyse, kad ji ir toliau telktų 
mūsų Bendruomenę vienybei ir bendriems darbams.

ALB Krašto Valdyba

rija Čigriejienė.
Kaip spaudai aiškino Seimo valdybos 

narys Algis Čaplikas, buvo sutarta, kad 
skris vienas komiteto pirmininkas (išrink
tas A.Sysas), tarpparlamentinių ryšių su 
Australijos Sandrauga ir N. Zelandija grupės 
vadovė (Ramunė Visockytė) ir LJžsienio rei
kalų komiteto pasiūlyta Vida Čigriejienė.

Programoje, kurią Lietuvos delegacijai 
parengė Australijos parlamentas, ketinama 
pristatyti sritis, kuriose Australija turi ver
tingos patirties (energetika ir jos alterna
tyvūs šaltiniai, švietimas, sveikatos apsau
ga, žemės ūkis, aplinkosauga, turizmas). 
A.Visockytės teigimu, Australijoje temų 
tikrai netruks. “Australai labai norėtų pa
kalbėti apie žemės ūkį, maisto pramonę, 
jie turi daugvyno, todėl suinteresuoti supa
žindinti Lietuvą”, - aiškino ji.

Seimo narių išvykos j užsienį skirstomos 
j 2 dalis - komandiruotes ir keliones. Pir
mųjų išlaidos visiškai padengiamos iš Sei
mo kanceliarijos biudžeto. Išsirengusiųjų į 
keliones išlaidas apmoka kviečianti šalis.

DLK Vytautą
istorija bei puiki mūsų šalį reprezentuo
janti dovana”, - sakė leidyklos “Šviesa” 
pirmininkas Arvydas Andrijauskas.

Pirmojoje albumo dalyje, skirtoje Vy
tauto asmenybei apibūdinti, pateikiamas 
monografinis straipsnis ir Vytauto bei jo 
žmonos portretai, to laikotarpio monetų 
atvaizdai, pilių, menančių Vytauto laikus, 
griuvėsių nuotraukos, įvairi kita ikono
grafinė medžiaga. Įspūdingas Lietuvos 
Didžiosios kunigaikštystės žemėlapis Vy
tauto valdymo laikais. Antroji dalis skirta 
jubiliejiniams Vytauto Didžiojo metams. 
Skaitytojasgalipamatytijubiliejinių metų 
mitingų, eisenų, paminklų atidarymo 
vaizdų.

Fotografuotą leidimą užbaigia Kovo 11- 
osios Akto signataro prof. Broniaus Gen
zelio straipsnis. O
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Vytautas 
Patašius

♦ Vasario 24 d. 
Kipro Respubli
kos prezidentu 
buvo išrinktas De- 
metris Christo- 
fias, komunistų 
partijos lyderis. Jis 
tvirtina, kad su
jungs j vieną vals
tybę visą Kipro 
salą, prieš 34 me

tus susiskaldžiusią i atskiras graikų ir tur
kų respublikas.
♦ Vasario 26 d. Frank Bainimarama va
dovaujama Fidži karinė vyriausybė ištrė
mė iš Fidži australą Russel Hunter, laik
raščio “Fiji Sun” leidėją. Laikraštis buvo ap- 
kaltinęs Fidži finansų ministrą Mahendra 
Chaudhri sukčiavimu mokant savo paja
mų mokesčius. Fidži opozicija protestuoja 
prieš spaudos laisvės varžymą. Vyriausybė 
nekreipė dėmesio į Fidži Aukščiausio Teis
mo liepimą sustabdyti deportaciją.
♦ Vasario 28 d. (Tailandą iš užsienio grįžo 
buvęs ministras pirmininkas Thaksin Shi
nawatra, karinio perversmo nuverstas prieš 
17 mėnesių. Jis tvirtina esąs pasirengęs 
gintis teisme, kur jam iškelta byla dėl 
korupcijos.
♦ Vasario 18 d. buvęs Jungtinu; Tautų or
ganizacijos generalinis sekretorius Kofi 
Annan paskelbė, kad Kenijos varžovai dėl 
valdžios susitarė sudaryti koalicinę vyriau
sybę, užbaigiant politinę krizę krašte, 
pareikalavusią apie 1000 gyvybių. Mwai 
Kibaki pasilieka valstybės prezidentu, gi 
opozicijos lyderis Raila Odinga paskiria
mas ministru pirmininku. Iki šiol Kenija 
neturėjo ministro pirmininko pareigybės.
♦ Naujojo Kubos prezidento Raul Castro 
vadovaujama vyriausybė pasirašė dvi 
Jungtinių Tautų žmogaus teisių sutartis, 
kurias Fidel Castro vadovaujama Kuba

Trumpai iš visur
atsisakinėjo pasirašyti visą 30 metų.
♦ Nuo gruodžio mėnesio vidurio su britų 
daliniais Afganistane be reklamos tarnavo 
jaun. leitenantas Harry Wales -karalienės 
Elžbietos II anūkas princas Harry. Kaip 
“forward air controller” jis fronte prieš 
Taliban kontroliavo Royal Gurkha šaulių 
dalinio ryšius su juos remiančia karo 
aviacija, nurodydamas taikinius ir saugo
damas. kad nenukentėtų civiliai ar savi 
daliniai. Britų žiniasklaida išlaikė jo tar
nybos paslaptį, bet vasario 28 d. britų kari
nė vadovybė nutarė princą Harry atšauk
ti iš Afganistano, nes jis ir jo bendradarbiai 
fronte būtų pasidarę specifiniai Taliban tai
kiniai. paslaptį išdavus JAVžiniasklaidai.
♦ Vasario 29 d. Turkija atšaukė savo kari
nes pajėgas iš šiaurinio Irako. Apie 100.000 
karių ten nuo vasario 21 d. kovojo prieš 
Turkiją užpuldinėjančius kurdus sukilėlius.
♦ Aštrėja kovos tarp Izraelio ir Hamas 
organizacijos Gazos ruože. Vasario 27 d. 
Izraelio sraigtasparnis raketa užmušė 5 
Hamas kovotojus, o I lamas raketa užmušė 
Izraelio civilį. Iš Gazos ruožo šaunamos 
raketos pradėjo pasiekti Aškelono miestą 
Izraelyje. Vasario 29 d. Izraelio gynybos vi
ceministras Matan Vilnai pagrasino, kad 
Hamas užsitrauks holokaustą. Hamas 
tvirtina, kad jau dabar Izraelis vykdo ho
lokaustą Gazos ruože. Kovo 1 d. į Gazos 
niožą įsiveržusi Izraelio kariuomenė ne
teko 2 kareivių, bet žuvo apie 60 pales
tiniečių, jų tarpe keli vaikai.
♦ Kovo 1 d. Kolumbijos kariniai daliniai 
įsiveržė į Ekvadoro teritoriją ir nukovė ten 
besislapstantį sukilėlių vadą. Kovo 2 d. 
Venesuelos prezidentas I lugo Chavez įsakė 
savo kariuomenei su tankais ir artilerija 
užimti pozicijas prie Kolumbijos pasienio, 
įspėdamas Kolumbiją, kad nebandytų 
medžioti savo sukilėlių Venesuelos teri
torijoje. nes tai būtų karo priežastis. □

Kauniečiams - korupcija nėra didelė blogybė
(ELTA). Dauguma kauniečių korupcijos 

nelaiko smerktinu reiškiniu, 'lai rodo mies
to savivaldybės užsakymu atliktas gyvento
jų nuomonės apie korupciją tyrimas.

Anot tyrimo vadovo prof. Gedimino 
Merkio, darytina išvada, jog 14% tyrime 
apklaustų Kauno miesto gyventojų patei
sina mokesčių slėpimą, 23% - važiavimą 
viešuoju transportu be bilieto, 19%-sau- 
gos diržų neprisisegimą automobilyje, 
7% - korupciją ir tik 1% - tyčinį kūno su
žalojimą.

Paklausus, ar duotų kyšį, ko gero, tai 
padarytų pusė apklaustųjų. Tačiau tik 2% 
jų linkę prisiimti moralinę atsakomybę 
už kyšio davimą. Tyrėjai atkreipė dėmesį į 
tai, jog jaunesnio amžiaus kauniečiai tarsi 
nelinkę smerkti kyšininkavimo, tuo tarpu 
vyresni nelinkę duoti kyšio.

Apie korumpuotą asmenį, ko gero, 
pareigūnams praneštų 31 % apklaustų Kau
no gyventojų, ko gero, nepraneštų-48%. 
Teisme prieš korumpuotą asmenį, ko gero,

Lietuvos ministras lankosi Izraelyje
(ELTA). Lietuvos užsienio reikalų mi

nistras Petras Vaitiekūnas lankosi Izrae
lyje su oficialiu vizitu. Susitikime su Iz
raelio Prezidentu Simon Peres jie aptarė 
aktyvesnio Lietuvos ir Izraelio politinio, 
kultūrinio, ekonominio bendradarbiavimo 
galimybes.

Ministras pabrėžė, kad būtina stiprinti 
intelektualų, akademinės bendruomenės ir 
jaunimo dialogą.

“Izraelyje gyvena daugybė iš Lietuvos 
kilusių žmonių, tarp jų ypač iškilių as
menybių ir kultūros veikėjų, kuriais di
džiuojasi tiek Lietuva, tiek Izraelis. Glau
desnę mūsų šalių partnerystę atversime 
skatindami būtent žmonių ryšius, ypač 
kultūros, švietimo ir mokslo srityse”, - sakė 
R Vaitiekūnas.

Izraelio Prezidentas SimonPeres išsa

liudytų 31 %, ko gero, ne - 45% gyventojų.
Daugiausiai kontpcijos apraiškų kau

niečiai mato policijoje (51 % apklaustųjų 
šią instituciją laiko korumpuotą) ir teis
muose (50%). Prie labiau korumpuotų ap
klaustieji linkę priskirti savivaldybę (47%) 
bei Kauno medicinos universiteto klini
kas (38% tyrime dalyvavusių gyventojų 
nuomone, tai - labai korumpuotą gydymo 
įstaiga). Kitas Kaune esančias ligonines 
labai korumpuotomis linkę pavadinti ma
žiau nei trečdalis - 29%- apklaustųjų.

Tarp Kauno miesto savivaldybės admi
nistracijos padalinių korupcijos tyrime 
lyderiu tapo Statybos leidimų ir infrastruk
tūros skyrius, pralenkęs kai kuriuos švie
timo bei ugdymo sistemos skyrius ir netgi 
miesto rotušėje veikiantį Civilinės met
rikacijos skyrių.

Iš asmeninės patirties nuomonę apie 
korupciją Kaune susidarė tik šeši procen
tai apklaustųjų, kitiems tai padaryti pa
dėjo spauda, radijas ir televizija, □ 

kė savo, kaip litvako, šiltus jausmus Lie
tuvai, domėjosi dabartinio Lietuvos gyve
nimo aktualijomis. Izraelis, anot Preziden
to, Lietuvai galėtų pasiūlyti patirtį tose 
srityse, kuriose yra pasiekęs daugiausiai - 
tai yra modernus žemės ūkis, farmacija ir 
informacinės technologijos. ’

R Vaitiekūnas pakvietė Izraelio Prezi
dentą kitais - Lietuvos vardo tūkstant
mečio minėjimo - metais apsilankyti 
Lietuvoje ir dalyvauti pasauliniame litvakų 
forume bei Vilniaus - Europos kultūros 
sostinės 2009 renginiuose.

Ministras P. Vaitiekūnas taip pat susi
tiko su Izraelio Parlamento (Kneseto) pir
mininke Dalia Ytzik, Litvakų bendruome
nės nariais ir skaitė paskaitą apie Europos 
kaimynystės politiką Herclijos tarpdiscip
lininių studijų centre. □

Lietuvos įvykių apžvalga Lietuvos kultūrai - daugiau atstovų

Atkelia iš 1 psl.
Vyriausybė įsipareigojo 

mokytojams
Vyriausybė įsipareigojo mokytojų al

gas pakelti reguliariai. Susitarimas buvo 
pasirašytas vasario 25 dieną Vyriausybės 
rūmuose, Vilniuje. Vidutinis mokytojų at
lyginimas šiuo metu mėnesiui yra 2,138 litų, 
o nuo 2011-ųjų sausio 4,113 litų. Susitari
mą pasiekė tris mėnesius dirbusi darbo 
grupė. Dokumentą pasirašė Premjeras 
Gediminas Kirkilas ir daliai pedagogų at
stovaujančios profesinės Siutingos vadovė 
Rūta Osipavičiūtė.

Susitarimui su Vyriausybe nepritaria 
kita Lietuvos švietimo darbuotojų profe
sinės sąjungos dalis. Jie pradės rengti il
galaikius streikus. Vien tik Klaipėdoje 
penkiolikos mokyklų mokytojai streiką 
nori pradėti tuoj pat. Skyriaus pirmininkė 
Laima Juknienė teigė, kad pedagogų ne
tenkina ilgalaikio darbo užmokesčio 
programa - ateina rinkimai. Iš tokio susi
tarimo juokiasi ir politikai. Lengva priimti 
nutarimus, kurių nereikės vykdyti.

Pasigirdus pranešimams apie planuo
jamą neterminuotą mokytojų streiką. Sa
vivaldybė susilaukė sunerimusių mokinių 
tėvų skambučių - žmonės teiravosi, ką 
daryti, kad mokytojai nestreikuotų. Kai 
kurie nestreikuojantys mokytojai siūlosi 
dirbti už papildomą užmokestį. Kreiptasi į 
sveikatos centrus, muziejus, kad jų dar
buotojai užimtų vaikus.

Dujotiekis Baltijos jūra - 
grėsmingas

Savaitraštis “Der Spiegei” teigia, jog 
planuojamas tiesti Šiaurės dujotiekis Rusija

Mūsų Pastogė Nr. 9, 2008.03.05, psl. 2

- Vokietija gali sukelti didelę grėsmę Bal
tijos jūros ekologinei sistemai. Rusijos 
koncerno “Gazprom” vadovaujamas kon
sorciumas “Nordstream” ketina naudoti 
nuodingus skysčius vamzdynams valyti. 
Vokietijos vyriausybė patvirtino žinanti, 
kad 1,200 km ilgio dujotiekį planuojama 
valyti labai nuodingu pramoniniu dezin
fekavimo skysčiu - glutaraldehidu, o po to 
išpumpuoti daugiau kaip du milijardus 
litrų pavojingo skysčio į Baltijos jūrą.

Šie planai sukėlė Vokietijos ir Švedijos 
ekologų susirūpinimą. “Nordstream” vado
vybė svarsto galimybę taikyti kitokius 
dujotiekio valymo metodus.

Atkuriami Kuršių nerijos 
medynai

Prieš porą metų milžiniški gaisrai su
naikino Kuršių nerijos - Kopgalio medy
nus. Klaikus vaizdas stebino visus, ypač 
turistus, kodėl Vyriausybė nesiėmė tuoj pat 
apsodintipušaitėmis. Patirtis rodė.kad pir
maisiais metais po gaisro žcldyti visiškai 
negalima, nes karščio specifinė medelių 
liga - “suaktyvintas pūslėtasis gniaužtenis”
- masiškai pasidaugina ir sunaikina visus 
sodinukus. Antraisiais metais po gaisro 
grybo poveikis mažėja, o sėkmingiausiai 
galima pradėti sodinimus trečiaisiais me
tais. Per šiuos porą metų visi parengiamieji 
planai ir darbai bus baigti, tad ateinančiais 
metais sodinukus bus galima įdiegti.

Naujas miško planas bus modernus. 
Siekiama, kad trapios Kuršių nerijos gam
tos vaizdus geriau pažintų ir ugnies daro
mą žalą įvertintų nacionalinio parko 
lankytojai.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS, LGmC ir“Bernardinai”.

Kaip praneša ELTA, Vyriausybės nuta
rimu nuo kovo 1 d. įsteigiamos penkios 
naujos LR kultūros attache pareigybės 
Lietuvos diplomatinėse atstovybėse, bū
tent Airijoje, Austrijoje, Baltarusijoje. Ispa
nijoje ir Latvijoje. Attache Austrijoje taip 
pat dirbs Kroatijoje, o Latvijoje reziduo
siantis - dirbs ir Estijoje.

Airijoje gyvena apie 100,000 lietuvių. 
Attache veikla padės efektyviai išnaudoti 
esamą situaciją ir praturtinti lietuviškos 
kultūros sklaidą Airijoje naujais aspektais. 
Su Austrija Lietuvą sieja Europos kultū
ros sostinės statusas, nes 2009 metų Eu
ropos kultūros sostinėmis paskelbti du 
miestai: Vilnius ir Linz (Austrija).

2007 m. vasario 20 d. buvo pasirašytas 
susitarimas tarp Lietuvos ir Kroatijos dėl 
bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir 
mokslo srityje. Attache pareigybė Baltaru
sijoje taip pat užtikrintų darsėkmingesnį 
numatytų ilgalaikių bendradarbiavimo 
programų vykdymą. Kultūrinės veiklos 
puoselėjimas šiame regione atitinka Lietu
vos užsienio politikos tikslus - remti demo
kratinius procesus plėtojant geros kaimy

Anglijoje keičia vardus
Tarp imigrantų Didžiojoje Britanijoje 

lapo labai populiaru keisti vardus, pranešė 
agentūra „Reuters“. Vien per 2007 m. į 
Britanijos vardų keitimo tarnybą (UK Deed 
Poll Service) kreipėsi daugiau nei 40,000 
asmenų, o tai 20% daugiau nei 2006 m. 
Tarp besikreipiančių daugiausia užsienie
čių, ypač iš Rytų Europos, pranešė tarny
bos vadovė. „Mes matome daug vardų 
keitimo atvejų, žmonės bando „suanglinti“ 
savo vardus, kurių neįmanoma ištarti 
angliškai,“ - sakė ji.

Daugelis imigrantų mano, kad sunkiai 

nystės ryšius ir bendradarbiavimą su ES 
rytinėmis kaimynėmis.

Ispanijoje veikia net septynios lietuvių 
bendruomenės, įsteigtas Lietuvių švietimo 
ir kultūros informacijos centras Almerijoję, 
tačiau lietuvių kultūros sklaida nėra in
tensyvi ir išplėtota. Kultūros attache suda
rys tinkamas sąlygas pristatyti ją Ispanijos 
lietuvių bei vietinių gyventojų visuomenei.

Įsteigiant attache pareigybę Latvijoje ir 
nustačius, kad attache vykdys funkcijas ir 
Estijoje, užtikrinamas dar glaudesnis Bal
tijos šalių bendradarbiavimas.

Nuo šiol Lietuvos kultūrai atstovaus 17 
kultūros attache Lietuvos diplomatinėse 
atstovybėse užsienio šalyse, įgalioti vykdyti 
funkcijas 22-ose valstybėse. Lietuvos kul
tūros attache jau reziduoja Lietuvos dip
lomatinėse atstovybėse Švedijoje. Danijoje. 
Vokietijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Kali
ningrado srityje. Didžiojoje Britanijoje, 
Lenkijoje, I talijoje, Ukrainoje, nuolatinėje 
atstovybėje Europos Sąjungoje ir Japoni
joje. Vasario 25-26 dienomis Vilniuje vyko 
visų Lietuvos kultūros attache susitiki
mas ir konferencija. □ 

ištariamas vardas apsunkins jų įsidarbini
mo galimybes. Todėl net Muhamedai tampa 
Maiklais, Karimai - Kevinais. Bet dažnai 
tik pageidaujama padalyti savo vardą 
labiau „anglišką“. Pavyzdžiui, lietuvišką 
savo vardą Jonas keičia į John.

Legaliai pasikeisti vardą Didžiojoje Bri
tanijoje gali kiekvienas asmuo vyresnis nei 
16 metų. Be to tai gali padaryti ne tik 
Britanijos pilietis, bet ir kitos valstybės 
pilietis, gyvenantis Jungtinėje Karalystėje 
- sumokant nustatytą mokestį.

(Pagal DELFI)
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Į Bendruomenės baruose
Canberroje iškilmingai paminėta 90- 

oji Nepriklausomybės sukaktis
Liudas Budzinauskas

Šiais metais j Canberros Liet. Bendruo
menės Sąjungos išreklamuotus skelbimus 
spaudoje ir asmeniškai pasiųstus prane
šimus apie ruošiamą Nepriklausomybės 
90 metų sukakties minėjimą š.m. vasario 
17 dieną, atsiliepė nemažai tautiečių. Į 
“Canberra" klubo puošnią salę susirinko 
rekordinis skaičius vietinių - net 72, šešio
lika meninės programos atlikėjų - “Danos 
sesės” iš Melbourne bei Henrikas Anta
naitis, kuris skaitė paskaitą.

Susirinkusieji susėdo prie stalų su 
lengvais užkandžiais bei gėrimais.

Canberros Lietuvių Bendruomenės 
.Sąjungos pirmininkas Jonas Mockūnas, 
pasveikinęs susirinkusiuosius ir svečius, 
perskaitė minėjimo dienotvarkę ir papra
šė pakelti taures už Nepriklausomybės 
90-ties metų garbingą sukakti. Nutilus 
stiklų skambesiui, pakvietė Henriką An
tanaitį perskaityti paskaitą, pavadintą 
“Vasario 16-toji - lie tuvių kalba - Lietuvos 
kultūra - dabartis”. Kalbėdamas apie 
Vasariol6-tąją, prelegentas pabrėžė, kad 
nori atkreipti dėmesį j tai, kaip lietuvių 
kalba ir kultūra buvo tampriai surišta su 
I-osios Nepriklausomybės eiga ir koks bu
vo Nepriklausomybės Akto signatarų 
vaidmuo. Cituoju: “1918 Vasario 16-tos 
Nepriklausomybės Akto paskelbimas 
nebuvo tik pradžia atkūrimo Lietuvos 
valstybės sienų,be t lygiagrečiai tai buvo 
realus politinis akstinas atkūrimui bei 
įtvirtinimui lietuviškos kultūros su savo 
visais tautiškumo bruožais ir ypač jos 
kalbos,tai yra lietuvių kalbos. Pavojus 
lietuvių kultūrai ir lietuvių kalbai grėsė iš 
trijų frontų: Rytprūsiuose ir Klaipėdos 

Lietuvos Nepriklausomybės jubiliejų 
paminėjo ir Gold Coast lietuviai

Lietuvos Nepriklausomybės 90-tics metų jubiliejų Gold Coast lietuviai paminėjo 
surengdami pikniką ir tarpusavyje pabendraudami.
Nuotraukoje priekyje iš kairės: Rita Murphy, Juozas Songaila (seniūnas) ir Joan 
Songaila (sekretorė).
Antroje eilėje iš kairės Edvardas Bartkevičius, Irena Cecco, Dana Bartkevičicnė, Eiga 
Kenins (Secretary of the Australian Baltic Friendship Society).

krašte daugumas lietuvių suvokietėjo, nes 
dėl įvairių priežasčių pasisavino vokiečių 
kalbą. Rytinėje Lietuvoje, ypač Vilniaus 
krašte, vyko lenkinimas, ypač skatinamas 
lenkų kunigų, o visoje Lietuvoje, kuri buvo 
po caro jungu, vyko rusifikacija. Caro tiks
las buvo nutautinti lietuvius ir juos asimi
liuoti.”

Prelegentas priminė ir knygnešių 
epochą. “Mūsų istorijoje knygnešiai yra 
pasididžiavimas — nė viena kita tauta ne
gali tuo pasigirti, kad žmonės rizikavo savo 
gerbūviu, laisve, net ir savo gyvybe platin
dami savo gimtąją kalbą", - sakė jis. Tuo 
pačiu paminėjo dr. Joną Basanavičių, ku
ris įžvelgė nutautėjimo pavojų ir apie tai 
rašė: “Mes gerai žinome, jogdaugybė da
bartinių vokiečių Prūsijoje yra kilę iš lie
tuvių, kurie, atsižadėję savo gražiosios 
kalbos, svetimai tautai teko”. Tokią pačią 
grėsmę dr. J.Basanavičius pastebėjo ir iš 
lenkų bei gudų pusės. Henrikas Antanaitis 
kalbėjo apie 1905 m. įvykusį 2000 atstovų, 
suvažiavusių iš įvairių Lietuvos etnografi
nių žemių, susirinkimą. pavadintą “Didysis 
Vilniaus Seimas”, kuriam pirmininkavo 
dr. Jonas Basanavičius. Jau tada buvo 
nutarta vartoti lietuvių kalbą, o raštiškus 
referatus priimti ir kitomis kalbomis. 
Prelegentas priminė, kad prieš 90 metų 
norėta turėti ne tik savo nepriklausomą 
valstybę, bet valstybę ir tautą, su savo 
lietuvių kalba ir savo lietuvių kultūra. 
Grįždamas prie dabarties, jis sakė: “Pa
žvelkime į dabartį, į paskutiniuosius eile 
metų. Taip, dabar turime nepriklausomy
bę. Tačiau mums gresia neakivaizdinis 
ilgalaikis pavojus, o su įstojimu į Euro
pos Sąjungą - ir globalizacija. Atsidarė du
rys laisvesniam žmonių, prekių ir idėjų

Jubiliejaus proga menine programą išpildė iš Melbourne atvykusios “Danos sesės”.

Lietuvos Nepriklausomybės jubiliejus Canberroje. Abi nuotraukos Tado Žilinsko.

judėjimui į Lietuvą. Tas pavojus sveti
moms įtakoms j lietuvišką ir ypač kultūri
nį gyvenimą vis didės. Bus didesnės ga
limybės svetimtautiečiams įsigyti Lietu
voje nekilnojamą turtą, dirbti bei pasilikti. 
Susidarant didesniam skaičiui kitataučių, 
gali atsirasti įvairūs reikalavimai, kurie 
daugiau įtaigos lietuvių kultūrą ir kalbą. 
Ateityje galbūt net būtų prieita prie dvi- 
kalbiškumo.”

Prelegentas pabrėžė, kad Seimo nariai 
turėtų jausti pareigą ir rūpintis, kad mūsų 
sena kalba išliktų kuo grynesnė, neužterš
ta svetimybių. Mūsų kalbininkai turėtų 
parodyti daug daugiau ryžto, kuriant ati
tinkamus naujadarus. Ir mokyklos turėtų 
atkreipti dėmesį ne tik į kalbos taisyklin
gumą,bet taip pat skatinti tautinio atspal
vio šokius, dainas ir muziką. Net ir 1918 
metais, praėjus 3 dienoms po Nepriklauso
mybės paskelbimo, laikraštyje “Lietuvos 
Aidas”, buvo rašoma, “kaip yra svarbu 
visiems šiandien savo gimtąją kalbą iš
mokti ir taisyklingai, grynai ją vartoti, ir 
mokėt įsiskverbusį “taršalą” išmesti, jo 
atsiliuosuoti”.

Po to prelegentas trumpai angliškai 
pakalbėjo apie Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktį.

Valdybos sekretorė Sigita Gailiūnaitė 
padėkojo Henrikui Antanaičiui už įdomią 
paskaitą ir pakvietė tarti žodį ALB Krašto 
Valdybos pirmininke Birutę Prašmutaitę. 
Pirmininkė Krašto Valdybos vardu pasvei
kino canberriškius su Nepriklausomybės 
90 metų sukaktimi ir padėkojo buvusiam 
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjun
gos pirmininkui Viktorui Martišiui už jo 
ilgametį darbą Bendruomenėje. Ji taip pat 
padėkojo Jonui Mockūnui, nuvežusiam ją 
j Glebe Park, kuriame prieš 20 metų buvo 
pastatyta skulptūra “Eglė Žalčių Kara
lienė” ir jos apačioje įrašyti žodžiai: “Tegul 
meilė Lietuvos dega mūsų širdyse”. Pirmi
ninkė savo sveikinimą ir baigė žodžiais: 
“Tegul meilė Lietuvos dega Jūsų širdy
se” - kaip toji liepsnelė, kurią ji matė Jeff 
Howe sukurtame filme.

Judrina Kymantaitė - Melbourne “Da
nos sesių” pranešėja - pristatė pavardžių! 

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖSTRENUMERATĄ?

kiekvieną sesę ir jų vadovę Daną Levickie
nę. Nors iš spaudos žinojome apie šią 
grupe, bet nebuvome matę ar girdėję. Jų 
dainų repertuaro programa buvo plati- ne t 
13 įvairaus pobūdžio dainų: sutartinės, 
liaudies dainos, apie meilę, partizanus, 
Lietuvą tėvynę. Tarp dainų deklamavo 
Judrina Kymantaitė. Pastebėjau, kad trys 
dainos buvo harmonizuotos, o ketvirtosios 
ir pati melodija buvo sukurta pačios va- 
dovės-muzikės Danos Levickienės. “Danos 
sesės” savo meninę programą pradėjo 
dainomis: ”Du dobilėliai” ir “Saulė te
kėjo”. Solo dainavo Birutė Kymantienė ir 
Birutė Prašmutaitė. Melodijos skambėjo 
harmoningai, jautėsi, kad vienetas gerai 
susidainavęs. Daina sekė po dainos. Dai
noje “Jūra” girdėjosi balsų variacija, jautėsi 
jūros bangavimas. Dainos apie meilę, 
laukimą mums priminė mūši; jaunystę. 
Partizanų dainose išreikštas liūdesys. Dai
nos apie Lietuvą tėvynę nukėlė mus min
timis į gimtinę ir širdyse atgaivino meilės 
jausmą tėvynei. Klausėmės ir gėrėjomės, o 
kai kurias dainas kartu su sesėmis dai
navome. Programos metu pamalėme ir 
įvertinome “Danos sesių” gabumus. Savo 
dainavimu jos mus žavėjo. Pranešėja ir 
dainininkė Judrina Kymantaitė dar tik l i
kos metų, seka savo mamytės pėdomis. Ji 
padeklamavo S.Žlibino eilėraštį “Tėviškėle 
Lietuva”. Nors jai pačiai toji tėviškėlė yra 
nežinoma ir svetima, bet kaip buvo gražu 
iš jaunuolės lūpų klausytis gražių žodžių 
apie tėviškėlę Lietuvą.

Sigita Gailiūnaitė padėkojo vadovei 
Danai Levickienei ir “Danos sesėms” už 
gražią meninę programą, pavadindama jas 
lakštingalomis. Canberros Liet. Bendruo
menės Sąjunga įteikė vadovei Danai Le
vickienei ir paskaitininkui Henrikui An
tanaičiui dovanėles, o iš melbourniškių 
pusės Dana Levickienė įteikė dovanėle 
mūsų renginių vadovei Barbarai Šilinis. 
Kartu su “Danos sesėmis” sugiedojus 
Lietuvos himną, prasidėjo vaišės. Prie vyno 
taurelių ir skanių pietų pokalbiai tęsėsi 
dar keletą valandų. Taip Canberros lietu
viai ir svečiai paminėjo ypatingą Nepri
klausomybės 90 metų sukaktį. O
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Lietuva iš arti_____________
Filmas “Sibiro Madonos”

Kun. R. Mikutavičiaus kolekcija - daug surasta

Trakų Vokėje šalia Vilniaus pradėtas 
filmuoti režisierės Inesos Kurklietytės il
go metražo vaidybinis filmas “Sibiro Ma
dona”. Filmas sumanytas remiantis tikru 
istoriniu unikalaus paveikslo sukūrimo 
Sibiro lageryje faktu. Iš tuščių konservų 
skardinių sukurtas “Sibiro Madonos” pa
veikslas vėliau tremtinių pabėgėlių buvo 
išgabentas iš lagerių, slapta keliavo per 
pasaulį ir šiuo metu yra lietuvių jėzuitų 
koplyčioje Čikagoje.

Filme “Sibiro Madona” atskleidžiama 
skausminga ir kiek neįprasta jaunų žmo
nių meilės istorija. Pagrindiniai filmo vei
kėjai -jauni tarpukario mokytojai Morta, 
Hiena ir Edvardas, kurių keliai susitinka 
Sibire. Pagrindinius vaidmenis filme kuria 
Marijonas Mikutavičius, Benita Vasaus- 
kaitė, Toma Vaškevičiūtė, Ramūnas Abu- 
kevičius ir kl.

Per paslaptingo paveikslo “Sibiro 
Madonos” sukūrimo istoriją filme palie
čiama visais laikais svarbižmogaus orumo 
išsaugojimo sunkiausiose sąlygose tema, lai

Strasbūro teismas atmetė skundus
Europos Žmogaus Teisių Teismas 

(EŽTT) atmetė Sausio 13-osios perversmi
ninkų Mykolo Burokevičiaus, Juozo Kuo
lelio ir Leono Bartoševičiaus skundus 
prieš Lietuvą. Astuonių teisėjų kolegija 
nusprendė, kad nuteisdama perversmi
ninkus už antivalstybinę veiklą Lietuva 
nepažeidė Europos žmogaus teisių ir pa
grindinių laisvių apsaugos konvencijos.

Perversmininkams, kurie nesėkmingai 
bandė įrodyti, kad 1991-ųjų Sausio 13-ąją 
dar nebuvo nepriklausomos Lietuvos vals
tybės, o jų teismo procesas buvo nepagrįs
tai vilkinamas, nepavyko prisiteisti milijo
ninių kompensacijų. M. Burokevičius, J. 
Kuolelis ir L. Bartoševičius tvirtino, kad 
jie negalėjo būti nuteisti už 1990-1991 me
tais vykdytą veiklą prieš Lietuvos Respub
liką, nes tuo metu Lietuva nebuvusi ne
priklausoma valstybė. Pareiškėjai teigė, kad 
jų veiksmai buvo teisėti pagal Sovietų Są
jungos įstatymus, o nepriklausoma Lietu
vos valstybė atsirado tik po 1991 m. rug
pjūčio įvykių Lietuvą pripažinus pasaulio 
bendrijai.

EŽTT pažymėjo, kad dar iki reikiamų 
Baudžiamojo kodekso pataisų 1990 m. 
lapkritį buvo aiškiai išreikšta naujos Lie
tuvos valdžios politinė valia ir kad pareiš
kėjai, kaip politiniai vadovai, turėjo su
prasti jų tolesnio dalyvavimo LKP/TSKP 
ir jos pagalbinių organizacijų veikloje, sie
kiant nuversti teisėtą valdžią, pasekmes.

Strasbūro teismas taip pat neįžvelgė 
pažeidimo dėl ilgo bylos nagrinėjimo lai

Lietuvos gyventojai sovietmečio nesiilgi
Šiandieninėje Lietuvoje sovietmetis jau 

nėra piešiamas rožinėmis spalvomis - lik 
12% žmonių sako besiilgintys sovietinės 
sistemos. Tai rodo DELFI užsakymu 
„Spinter tyrimų” atlikta gyventojų ap
klausa. Mažiausiai buvusios sistemos il
gisi moterys, žmonės su aukštuoju išsi
mokslinimu ir didmiesčių gyventojai. Nos
talgija sovietmečiui gyvesnė vidutinio ir 
vyresnio amžiaus, provincijoje gyvenančių 
žmonių mintyse.

Trys ketvirtadaliai tyrimo dalyvių di
džiuojasi būdami Lietuvos gyventojais. 
Dažniau šiuo faktu linkę didžiuotis rajom) 
centrų gyventojai, žemesnių pajamų, vyres
nio amžiaus respondentai. Tuo tarpu jau
nesnio amžiaus (iki 35 m), aukštesnio išsi
mokslinimo, aukščiausių pajamų tyrimo 
dalyviai ir didmiesčių gyventojai dažniau 
nurodė, kad gyvenimas Lietuvoje nėra tai,
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psichologinė drama apie nepelnytai isto
rijos užmirštus gyvenimus ir kančią, apie 
gyvenimą tų žmonių, kurie mylėjo, svajojo 
ir nepaliovė tikėti net pačiomis beviltiš
kiausiomis tremties sąlygomis.

Astuonių dokumentinių ir vaidybinių 
filmų autorė I. Kurklietytė 1993-1996 m. 
studijavo kino režisūrą tuometinėje Lietu
vos muzikos akademijoje (dabar Lietuvos 
muzikos ir teatro akademija), stažavosi 
Paryžiaus aukštojoje kino mokykloje. Nuo 
1996 metų I. Kurklietytė yra Lietuvos mu
zikos ir teatro akademijos mokomosios 
kino ir televizijos studijos direktorė.

Inesos Kurklietytės filmografijoje - 
trumpo metražo filmai “Likit sveiki”. 
“Vyrai”, “Baltas vėjas”, “Moterų paslaptys”, 
“Lengvas raganavimas”, “Pašaukimai”, 
“Kristina Kristuje”, o 2007 metais ji sukūrė 
pilnametražį vaidybinį filmą apie vaikus 
“Varnų ežeras”. Filmą “Sibiro Madona” 
kuria “Studija 2” bendradarbiaudama su 
Lietuvos kino studija. Filmo operatorius - 
Viktoras Radzevičius. □ 

ko. Sprendime pažymima, kad procesas 
pagrįstai užtruko dėl bylos sudėtingumo - 
ją sudarė per 300 tomų, apklausta daugiau 
nei tūkstantis liudytojų ir atlikta per tūks
tantį ekspertizių. Be to, EŽTT nenustatė, 
kad valstybės institucijos būtų veikusios 
nepakankamai kruopščiai Strasbūro teis
mas taip pat neįžvelgė Konvencijos nuo
statų. garantuojančių sąžinės ir žodžio 
laisvę bei draudžiančių diskriminaciją, 
pažeidimo.

Vilniaus apygardos teismas šešis per
versmininkus nuteisė 1999 metų rugpjūtį. 
Buvusiam LKP (SSKP) lyderiui Lietuvoje 
M. Burokevičiui teismas skyrė 12 metų, o 
jo bendražygiui Juozui Jcrmalavičiui - 8 
metų laisvės atėmimo bausmes už antivals
tybinių organizacijų kūrimą ir dalyvavimą 
jų veikloje, viešus raginimus pažeisti vals
tybės suverenitetą ir bendrininkavimą 
nužudant daugelį žmonių sunkinančiomis 
aplinkybėmis.

J. Kuolelis buvo nuteistas kalėti 6 
metus, tačiau vėliau galutinė bausmė jam 
sutrumpinta iki 5 metų. Jaroslavui Proko- 
povičiui ir Stanislavui Mickevičiui skirta 
po 4 metus nelaisvės, L. Bartoševičiui-3 
metai. Paskutiniam iš nuteistųjų, Lietuvos 
komunistų partijos lyderiu save tituluo
jančiam M. Burokevičiui kalėjimo durys 
atsivėrė 2006-ųjų sausio 13 dieną.

1991 metų sausį nuo sovietinės ka
riuomenės ir vielos kolaborantų veiksmų 
Lietuvoje žuvo 14 žmonių, daugiau nei 
1700 patyrė įvairių sužalojimų. LGITIC 

kuo jie galėtų didžiuotis.
Jei Lietuvai iškiltų grėsmė prarasti 

nepriklausomybę, ją ginti tvirtai apsispren
dę 19% šalies piliečių. Net 43% rinkosi at
sakymą „nežinau“. Strateginių nepriklauso
mos Lietuvos objektų dažniau eitų ginti 
vidutinio amžiaus, aukštesnio išsimoksli
nimo, vidutinių ir aukštesnių pajamų gy
ventojai. Vyresnio amžiaus, rajonų centrų 
ir kaimų gyventojai, žemiausių pajamų 
atstovai dažniau rinkosi atsakymą „neži
nau” - laisvos šalies idealą stipriai pavei
kia nusivylimas dėl „savos” valdžios.

Grėsmę lietuviškos tapatybės išsau
gojimui įžvelgia 48% Lietuvos gyventojų. 
Dažniausiai nuogąstaujama dėl Vakari) 
kultūros įtakos (12 %). Bet 40% teigė to
kios grėsmės neįžvelgiantys. Mažiausiai 
grėsmes tautinės tapatybės praradimui 
linkę įžvelgti vidutinio amžiaus (36-55 m), 
kaimo gyventojai. (Pagal Lietuvos spaudą)

(ELTA). Tyrimas dėl beveik prieš 
dešimt metų Kaune nužudyto kunigo 
Ričardo Mikutavičiaus dingusios kolek
cijos artėja prie pabaigos - didžioji ver
tingosios kolekcijos dalis jau surasta.

Po sėkmingos policijos biuro opera
cijos buvo rasti iš 1998 metais nužudyto 
kunigo R. Mikutavičiaus vertingos meno 
kolekcijos pagrobtieji paveikslai. Pasak 
prokuroro Rolando Tilindžio, iš 51 pa
veikslo kolekcijos dar lieka nerasta aš
tuoniolika. Bendra surastų devynių pa
veikslų vertė siekia 700,000 litų, o likusių 
nerastųjų bendra vertė siekia 800,000 li
tų. Tarp surastųjų pavcikslų-XVI amžiaus 
italų dailininko Paolo Veronese “Mirusio 
Kristaus apraudojimas”, nežinomo Lietu
vos dailininko XVIII amžiaus “Nežinomos 
moters portretas”, to paties amžiaus dai
lininko Johann Conrad Seekatz paveiks
las “Kristus su mokiniais” ir kiti.

Pasak tyrėjų, visi pagrobtieji paveikslai 
buvo saugoti gana geromis sąlygomis, 
suprantant tikrąją jų vertę ir kainą. Suras
tieji paveikslai bus tiriami meno eksper
tų. Manoma, kad šios ekspertizės gali 
užtrukti. Kur šiuo metu yra surastieji pa
veikslai. nesakoma. Visos dingusios kolek
cijos muziejinė vertė neįvardijama, nors 
anksčiau skelbtos sumos svyravo tarp 5 
mln. ir 15 mln. litų.

Pasak prokuroro, po kratų Vilniuje ir 
Kaune paaiškėjo dar keturi įtariamieji, du 
iš jų suimti vieno mėnesio laikotarpiui. 
Teigiama, kad įtariamieji nėra meno ver
tybių kolekcininkai, tačiau keletas yra anks
čiau pakliuvę policijos akiratin. Daugiau 
apie įtariamuosius ir paveikslų radimo

Prekyba žmonėmis - kova stiprėja
(ELTA). Vasario 12 d. Strasbūre Lietu

va pasirašė Europos Tarybos konvenciją, 
kurioje numatytas griežtas prekeivių 
žmonėmis teisminis persekiojimas, stip
rinamas bendradarbiavimas tarp valstybių 
ir ginamos prekybos žmonėmis aukos. 
Konvencija Lietuvai įsigalios, kai jų rati
fikuos Seimas.

Lietuvoje tyrimų dėlprekyhos žmonė
mis analizė rodo, kad dauguma šių įvykių 
susiję su moterų išvežimu ar bandymu 
išvežti į užsienio valstybes seksualiai iš
naudoti ar įdarbinti prostitutėmis. Šiuo 
metu motetys vežamos į Jungtinę Karalys
tę, Airiją, Vokietiją, Ispaniją, Italiją, Dani
ją, Norvegiją, Olandiją. Prancūziją. Šveica
riją, Belgiją, Graikiją, Čekiją. Lenkiją ir 
kitas valstybes. Spauda yra daug rašiusi ir 
pateikusi medžiagos apie jaunų lietuvių 
merginų “eksportą" į arabų kraštis. Tačiau 
j Didžiąją Britaniją įvežama daugiausia - 
nuo pusės iki dviejų trečdalių visų įveža
mų Lietuvos moterų ir merginų.

Ekspertų teigimu, nors neteisėtas žmo
nių gabenimas iš Lietuvos ima mažėti, 
tranzitas per Lietuvą tęsiasi. Tai daugiau
sia lemia Lietuvos geografinė padėtis. 
Bendrai, prekyba žmonėmis pasaulyje yra 
laikoma trečia pelningiausia nusikaltimų 
rūšimi. Kasmet nusikaltėliai iš prekybos 
žmonėmis susikrauna apie 32 milijardus 
JAV dolerių. Seksualinio išnaudojimo ar 
priverstinio darbo aukomis kiekvienais 
metais tampa apie 800,000 žmonių.

2005 metais priimta Europos Tarybos 
konvencija dėl veiksmų prieš prekybą 
žmonėmis yra pamatinė sutartis, kurios 
pagrindinis tikslas - nukentėjusiųjų nuo 
prekybos žmonėmis ir jų teisių apsauga. 
Ši konvencija nustato prevencijos prekyba 
žmonėmis ir nusikaltėlių persekiojimo me
chanizmus. Konvencijos šalys - narės yra 
sukūlusios nepriklausomą priežiūros me
chanizmą, garantuojantį konvencijos nuo
statų įgyvendinimą.

Kaip praneša DELFI, Dingusių žmonių

Kun. Ričardas Mikutavičius.

aplinkybes informacijos neteikiama, ne
norint pakenkti bylos sėkmei teisme.

Generalinė prokuratūra primena, kad 
kunigo ir poeto Ričardo Mikutavičiaus 
nužudymo bei iš jo narni) Kaune pagrob
tos vertingos meno kūrinių kolekcijos, taip 
pat kitų nusikaltimų byla jau išnagrinėta 
teisme, o pagrindinis bylos kaltinamasis 
nuteistas kalėti už šių nusikaltimų orga
nizavimą iki gyvos galvos. 2001 m., sėk
mingai bendradarbiaujant Lietuvos, Vo
kietijos, Didžiosios Britanijos ir kitų vals
tybių policijos pareigūnams bei prokuro
rams, buvo rasti dar trys paveikslai, pagrob
ti iš R. Mikutavičiaus, bei du paveikslai, 
pagrobti iš advokato Gedimino Damalako 
kolekcijų.

Dingusiųjų kolekcijos vertybių repro
dukcijos yra skelbiamos Policijos depar
tamento tinklapyje, todėl visuomenės pra
šoma pranešti, jei yra matę ar įsigiję pa
grobtų meno vertybių. □ 

šeimų paramos centras (DZŠPC) 2007 m. 
pabaigoje atliko tyrimą, kurio metu buvo 
siekiama nustatyti priežastis, dėl kurių 
merginos pakliuvo į prekeivių žmonėmis 
rankas. Atsižvelgiant įgautus rezultatus bus 
siekiama efektyviau informuoti lengviau
siai pažeidžiamas visuomenės grupes.

„Nemaža dalis merginų į prekeivių ran
kas pakliuvo neturėdamos nė penkiolikos, 
šiandien jos -suaugę moterys, o jų gyveni
mai suluošinti“, - konstatuoja Centro di
rektorė Ona Gustienė. Daugelis jų net ir 
labai norėdamos dabar sunkiai integruojasi 
įsocialinj gyvenimą. Kaip parodė DŽŠPC 
vykdytas tyrimas beveik 80% merginų į 
vergiją pakliuvo nesulaukusios aš
tuoniolikos metų. Pagrindinis postūmis- 
glaudaus ryšio su artimaisiais neturėji
mas, nepriteklius ir noras greit užsidirbti 
daug pinigų. „Žadami dideli pinigai, o no
ras pradėtisavarankišką gyvenimą suvilio
ja jaunas merginas“ - dėstė Ona Gustienė.

Kaip pastebi Ona Gustienė, dabar 
dauguma merginų kabinasi į gyvenimą: 
mokosi, dirba, kai kurios sukūrė šeimas, 
augina vaikus. Tačiau didžioji dalis mergi
nų dalyvavusių apklausoje, tvirtina tapu
sios labai nervingos, jautrios, kai kurios 
gyvena nuolatinėje baimėje, kad jas ban
dys surasti, keršyti. Jos sužalotos fiziškai 
ir palaužtos dvasiškai. Daugumai jų labai 
sunku vėl pasitikėtižmonėmis.

Kaip teigia pačios merginos, į prekei
vių žmonėmis rankas jas atidavė gerus 
darbus ar atostogas žadėję asmenys iki tol 
laikyti gerais draugais, draugėmis, ar šiaip 
pažįstami. Tačiau, kaip tvirtino merginos, 
ištrukti iš prekeivių ranki) labai sudėtinga 
arba beveik neįmanoma be kitų pagalbos. 
Netgi ištrūkusios negali jaustis saugiomis, 
daugelį iš jų nusikaltėliai bandė ieškoti, 
grasino susidoroti.

Pagal Centro pranešimą, prekybos žmo
nėmis aukomis per metus.iš trijų Baltijos 
valstybių tapo apie 3,000 asmenų, iš jų apie 
1,200 iš Lietuvos. □
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Į Bendruomenės baruose
Sydnejuje atkurta Savaitgalio mokykla

Į pirmąją pamokėlę Sydnėjaus lie
tuviškoje Savaitgalio mokykloje susirinko 
10 labai skirtingo amžiaus vaikų. Jau
niausiai Iclianai vos pusantrų, o vyriau
siam, Domantui - dcvyneri. Roplinėjo 
aplinkui ir 9 mėnesių Emilija.

Pradžioje visi buvo labai nedrąsūs, bet 
matant netoli tėvelius ir kitus vaikus, bai
mė išnyko. Susipažinome, pasikalbėjome 
apie ateities planus, išsirinkome tėvų ko
mitetą.

Labai malonu, kad tėvelių tarpe jau 
dabar radau pagalbininkų, kurie padės 
pasirūpinti reikiamomis mokymo prie
monėmis. Jau žinau, kad iš vaikų tarpo 
turėsime savo pianistą Domantą. Mėgino
me kartu dainuoti. liti buvo tikrai nuosta
bus jausmas. Domantas iš karto skambi
na, o mes visi susėdę ratu dainuojame 
vaikams negirdėtą dainą. Žinoma, prieš 
tai kelis kartus garsiai pasimokėme tarti 
dainos žodžius (kaip tikras vaikų choras 
su keliomis mamytėmis). Iš mamyčių tar
po jau sutikome būsimą šokių mokytoją 
Daivą.

Visko gali pasitaikyti mokyklos ir mūsų 
kiekvieno gyvenime, bet po pirmosios 
užsiėmimų dienos jaučiausi pati laimin
giausia mokytoja, tiksliau mokyklos orga
nizatore. Dėkoju tėveliams, kad imatės 
nelengvų pareigų - vežioti vaikus j lietu
višką Savaitgalio mokyklą. Mes, gyvenan

Dalis susirinkusiųjų j lietuvišką Savaitgalio mokyklą.

Prezidentas VAdamkus gina išeivius
Eglė Digrytė

Politikai dclsianlys spręsti dvigubos pi
lietybės klausimą, tarytum bando sąmo
ningai atsikratyti užsienyje gyvenančių 
lietuvių. Toks įspūdis susidaro Prezidentui 
Valdui Adamkui. Anot jo, vietoje trypčio- 
jantys Seimo nariai prasilenkia su bando
mu kurti Lietuvos kaip drąsios šalies 
įvaizdžiu. Didžiosios Britanijos lietuvių 
laikraščiui „Infozona“ duotame interviu 
Prezidentas dvigubos pilietybės klausimą 
pavadino vienu iš nereikalingų biurokra
tinių savęs sukaustymo pavyzdžių.

„Dviguba pilietybė mūsų mažoje tau
toje, kuri šitaip naikinta, išbarstyta, išžudy
ta, kaip tik sudarytų galimybę išlaikyti kuo 
daugiau žmonių, kurie nori išlikti tuo, kuo 
jie yra. Bet ne. sukuriamos biurokratinės 
kliūtys ir tada susidaro įspūdis, kad tie 
žmonės mums nereikalingi, bandome jais 
sąmoningai atsikratyti“, - sakė V. Adamkus. 
Jis pikt inosi, kad delsiama rasti būdų grei
čiau pašalinti kliūtis: pakeisti įstatymus ar 
įrašyti papildomą straipsnį Konstitucijoje.

„Mes kalbame, kad esame drąsi tauta ir 
net bandome pasinaudoti tuo šūkiu prisi
statydami tarptautinėje bendruomenėje, ta-

tys toli nuo tėvynės, išlaikysime lietuvybę 
savo vaikų mažose širdelėse, mūsų atža
los susipažins su dviem kultūromis, abiejų 
šalių tradicijomis ir papročiais. Mūsų 
vaikai augs labiau išsilavinusiais žmonė
mis.

Pasidalinusi pirmaisiais įspūdžiais, 
kviečiu ir daugiau tėvelių atvežti vaikus į 
lietuvišką Savaitgalio mokyklą.

Pamokėlės vyksta šeštadieniais, nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai p.p. Sydnėjaus Lie
tuvių Klube “Dainava”.

Jadvyga Dambrauskienė
Savaitgalio mokyklos mokytoja

I R Prezidentas Valdas Adamkus.

čiau parodykime, kad esame drąsūs ir 
spręsdami lietuviškus reikalus“, - ragino 
Prezidentas. Vasario viduryje Didžiojoje 
Britanijoje viešėjęs V. Adamkus piktinosi 
įvairius dokumentus ambasadoje tvarkan
tiems lietuviams keliamais reikalavimais 
ir žadėjo pareikalauti, kad Lietuvos insti
tucijos supaprastintų galiojančią tvarką.

Dėl to skundžiasi ir patys išeiviai. Jie 
gimtinėn dažnai užsuka ne genami nos
talgijos, noro susitikti su artimaisiais ar 
apsilankyti pas dantistą, o būtinybės gauti 
tam tikrą dokumentą. Nenorėdami nei

Konkursas ALB vėliavai sukurti
Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 1000- 

'"‘° Pro8a' Al JI Krašto Valdyba skelbia konkursą Australijos 
■■■nalM Lietuvių Bendruomenėsvėliavaisukurli.

Vėliavos projektų pristatymo terminas-2008m. birželio 
mėn. 15 d. Pristatyti projektai bus pateikti viešam svarstymui 

fe* lietuviškoje spaudoje ir ALB intemetinėje svetainėje. Galutinį 
sprendimą priims ALB Krašto Valdybos paskirta vertinimo 

komisija. Geriausio projekto autoriui bus skiriama $ 250 premija.
Žinių apie vėliavų sudarymo principus galima rasti Alfred’o Znamicrowski’o kny

goje “The World Encyclopedia of Flags. The definitive guide to international flags, banners, 
standards and ensigns “ (First published in 1999 by Lorenz Books, London, 1999).

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis j Liliją Kozlovskiene, tol.: (03) 8707 0347. 
Projektus siųsti adresu: Lilya Kozlovskienė, 77 Grimwade Gres.,

Frankston, VIC 3199, arba elpaštu: lilija@austlb.org
ALB Krašto Vuldyba

Geclonge “Polyglots on Pako” literatūros vakaras

Literatūros vakaro dalyviai. Dešinėje stovi Jūratė Vitkūnaitė-Rcilly ir vakaro orga
nizatorius dr. Ted Reilly.

Ketvirtadienį, vasario 21 d. vakare 
gražioje Gordon Meno Galerijoje įvyko 
Tarptautinis Literatūros Vakaras, kurį su
organizavo Geelongo miesto rašytojų pir
mininkas dr. Evardas (Ted) Reilly. Kartu 
vyko ir įvairių šalių tautinių rūbų paroda

Pirmoje programos dalyje dalyvavo 
poetai Ouyang Yu (kinietis). Richard 
Kakol (lenkas). Maria Takolander (suo
mė), Elias bouzouki duetas (graikai) ir “Ad 
Astra” studentų styginis kvartetas iš 
Geelong College.

Antroje programos dalyje vyravo grai
kiška tema. Žodis “polyglots” kilęs iš grai- 

keliauti j Lietuvą, nei gaišti laiko ambasa
dose, jie siūlo kaip įmanoma daugiau vals
tybinių paslaugų perkelti į interneto erdvę 
ir supaprastinti dokumentų gavimo tvarką.

Kokia padėtis dabar ?
Šiuo metu LR Konstitucija numato, kad 

dvigubą pilietybę Lietuvos piliečiai gali 
turėti tik išimtiniais atvejais. Konstitucinis 
Teisinas išaiškino, kad būtina mažinti gru
pę asmenų, galinčių pretenduoti j dvigubą 
pilietybę, nes dabar lai yra pernelyg pla
čiai paplitęs reiškinys.

Bandant išspręsti šį klausimą, pasigirdo 
siūlymų ir taisyti įstatymus, ir keisti Kons
tituciją, ir rengti dėl to referendum). Seime 
jau svarstomas Naujosios sąjungos siū
lymas šį rudenį kartu su parlamento 
rinkimais surengti referendumą dėl dvi
gubos pilietybės įteisinimo. Referendumui 
siūloma pateikti tokį tekstą: „Pritariu, kad 
Lietuvos Konstitucijos 12 straipsnio 2 da
lis būtų išdėstyta šitaip: „Lietuvos Res
publikos pilietis gali būti ir kitos valstybės 
piliečiu“.

Be to, parlamentarai po pateikimo pri
tarė Pilietybės įstatymo pataisoms, kurio
se įtvirtinta galimybė Lietuvos pilietybę 
įgyti asmenims, turintiems ir kitos šalies 
pilietybę. Vidaus reikalų ministerijos pa
rengtame projekte siūloma nustatyti, kad 
vaikas, kurio abu tėvai arba vienas iš jų 
yra Lietuvos pilietis ir kuris gimęs įgijo ne 
tik mūsų šalies, bet ir kitos valstybės 
pilietybę, yra ir Lietuvos pilietis. Tai ypač 
aktualu JAV. Airijoje, taip pat mišriose 

kij kalbos ir reiškia “daug balsų”.
Jūratė Vitkūnaitė- Reilly skaitė grai

kų poeziją angliškai, o Jordan Mavros ir 
Helen Christou-Allcn - graikiškai. Dvi 
rašytojos iš Melbourno skaitė savo kūrybą 
graikiškai.

Visi rašytojai ir menininkai buvo apdo
vanoti gėlėmis ir šampanu. Dr Reilly 
padėkojo dalyviams, žiūrovams ir tiems, 
kurie surengė tarptautinę rūbų parodų. 
Lietuvių tautinius rūbus paruošė Loreta 
Tigani. Kitais metais planuojame prista
tyti Rytų Europos rašytojus, įskaitant ir 
lietuvius. Dalyvė

šeimose gimusiems vaikams.
Pataisose taip pat siūloma palikti ga

liojančią Lietuvos Respublikos pilietybe 
tiems asmenims, kurie kitos valstybės 
piliečiais tapo neatsiklausus jų valios. Tai 
aktualu buvusios Sovietų Sąjungos teri
torijoje gyvenusiems asmenims, kuriems 
kitos šalies pilietybė buvo suteikta auto
matiškai pagal jų gyvenamąją vietą, tačiau 
jie neturi tos šalies pilietybę patvirtinan
čio dokumento ir niekada nesinaudojo 
tos valstybės piliečio teisėmis ar pareigo
mis.

Pilietybės įstatymo pataisas rengia ir 
Seime sudaryta darbo grupė. Jos nariai 
siūlo teisę turėti dvigubą pilietybe numa
tyti penkioms asmenų grupėms. Tarp jų 
yra užsienyje gimę Lietuvos piliečių vai
kai. jei bent vienas iš tėvų turi Lietuvos 
pilietybę; buvę politiniai kaliniai, tremti
niai ir jų vaikai; asmenys, kurie 1940-1944 
m. pasitraukė iš okupuotos Lietuvos ir jų 
palikuonys (daugiausia išeiviai Australijoje, 
Vokietijoje, JAV); lietuvių kilmės asmenys, 
tradiciškai gausiai gyvenantys valstybėse už 
Lietuvos valstybinės sienos (lietuvių ben
druomenės Punske, Gervėčiuose); asme
nys, 1940-1990 m. įgiję pabėgėlio statusą 
kitose valstybėse. Be to, projekto rengėjai 
numatę palikti galioti ir iki šiol galiojusią 
išimt į, pagal kurią prezidentas ypatingais 
atvejais už nuopelnus gali suteikti Lietu
vos pilietybe kitos valstybės piliečiui.

' (DELFI)
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Antanai 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

Sportininkų prietarai
“Kauno dienoje" sporto žurnalistas 

Paulius Matulevičius rako 
apie sportininkų prietarus, kurie, manau, Ims
įdomūs ne tik sporto mėgėjams.

* * *
Prieš varžybas negalima skustis barz

dos, kirpti nagų, skalbti marškinėlių, ko
jinių. Reikia malda kreiptis į Aukščiausiąjį, 
į kišenę įsidėti amuletą, 'lokiais ir gerokai 
keislesniais prietarais tiki ne vienas garsus 
sportininkas. Savotiškų ritualų, kurie tarsi 
neša sėkmę, sportininkai yra sukūrę šim
tus. Yra ir tokių, kurie analizuoja kiekvie
no sapno detalę ir tiki jų galia, bijo nelai
mingų skaičių ar net lyg didžiausios nelai
mės kratosi moteriškosios lyties atstovių 
draugijos.

Sutrypia naujus drabužius
“Niekad prieš varžybas nęsiskutam 

kojų, o vaikinai - barzdų, tikime, kad taip 
apsisaugosime nuo griuvimų”. - ne kartą 
yra sakiusi Lietuvos dviračių treko čem
pionė Edita Jancliūnaitė.

Panašių prietarų laikosi ir žalgirietis 
Paulius Jankūnas. Jis, kaip ir nemaža dalis 
kilų krepšininkų, varžybų dieną nesiskuta 
barzdos, nekerpa nagų.

Šiuo principu vadovaujasi ir vienas ge
riausių šalies dviratininkų Tomas Vaitkus. 
“Galioja toks įsitikinimas-jei varžybų 
rytą nusiskusi, tuomet iškyla didelė tikimy
bė prasidurt! padangas”, - aiškino jis.

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Vilniuje buvo 
pastatytas naujas 
univermagas (uni
versalinė krau

tuvė). Nuo antro aukšto į trečią galima bu
vo pasikelti eskalatorium. Viršuje nuo jo 
nueiti buvo ne taip paprasta, nes centre 
stovėjo moteris, pro kurią reikėjo pra
smukti. Ji ten saugojo-jeigu kam nelaimė 
atsitiktų. Nenuostabu, kad Sovietų Sąjun
goje nebuvo bedarbių! Laikas nuo laiko 
univermage ką nors “išmesdavo” (paleis
davo į prekybą). Jei tuo metu ten buvai, 
galėjai nusipirkti. Prityrusios tarybinės 
moterys visuomet nešiojosi tinklelį ar 
maišiuką. Irkitose krautuvėse retkarčiais 
ką nors “išmesdavo”. Kartą eidama Gedi
mino prospektu pamačiau pardavinėja
mus agurkus ir apelsinus. Jokio tinklelio 
ar maišelio neturėjau, tai pirkau kiek til
po j rankinuką ir kišenes. Einant namo 
žmonės mane stabdė ir klausė, kur gavau. 
Kas klausė lietuviškai-pasakiau, kas klau
sė rusiškai-gūsčiojau pečiais, kad nesu
prantu. Grįžus namo pasiėmiau maišiuką, 
bet krautuvė jau buvo tuščia.

Kitą kartą Kalvarijų turguje pamačiau 
mėsinėj ant prekystalio padėtus kelis gra
žius gabalus mėsos. Kol galvojau, kurį 
paimti, pamačiau, kad rankos griebia tuos 
gabalus, tai nebesvarsčius griebiau ir aš. 
Ir ką daryti? Laikau rankoje tą kruviną 
gabalą, padėtą ant skiautelės popieriaus, 
ir jokio šanso, kad kas nors jį suvyniotų. 
Taip ir parsinešiau. Gerai, kad čia pat gy
venom. O namie buvo sensacija: “Kaip tu
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Dviratininkai įtariai žiūri ir j nau ją ap
rangą - manoma, kad ji gali prišauki i ne
laimę. Todėl pirmą kartą ją vilkdamicsi 
meta ant žemės ir simboliškai sutrypia 
kojomis. Tai tarsi ženklas, jog nugriuvusių 
sportininkų nemindys kiti. Dviratininkai 
įtikėję, kad griūtį gali prišaukti ir netaisyk
lingai padėtas šalmas. Jokiu būdu negalima 
šalmo pasidėti atvirkščiai arba apversto.

Mina bažnyčių slenksčius
Šmaikštumu ir linksmu gyveninio būdu

pagarsėjęs sunkiaatletis Ramūnas Vyšniaus
kas. pasirodo, turi ir kitą savo asmenybės 
pusę. Jis kaskart prieš svarbias varžybas 
ramybės ir paguodos ieško bažnyčioje.

“Malda man padeda susikaupti ir su
tvirtėti psichologiškai. Suprantu, jog var
žybų dieną viskas priklauso ne tik nuo ta
vęs, bet ir nuo sėkmės bei likimo”, - atviravo 
intensyviai Beidžingo olimpinėms žaidy
nėms besirengiantis atletas.

Kaip vieną pergalės garantų - maldą ir 
Dievo galią - vis dažniau pabrėžia “Šiau
lių” krepšinio ekipos vyriausiasis treneris 
Robertas Kuncaitis. Prieš keletą metų jis
yra patyręs žiaurią automobilio avariją, 
kurios metu žuvo žmona. Jis prieš kiekvie
nas varžybas sukalba kurią nors žinomą 
maldą. Tiesa, šiek tiek sutrumpintą. “Neži
urau, ar krepšininkai meldžiasi iš širdies, 
tačiau maldą sukalbame kartu”, - sakė jis.

Nežabotomis emocijomis garsėjantis 
“Atlanto” futbolo komandos vyriausiasis 
treneris Vacys Lekevičius prieš nervingas 
ir svarbias rungtynes taip pat prisimena 
maldą. Nieko nestebina, kai futbolininkai 
išeidami į aikštę persižegnoja.

Prieš didžiuosius startus, kur trasos 
žmogaus jėgoms atrodo neįveikiamos, 
visada malda į Dievą kreipiasi ir pasaulio 

gavai?"
Savo aptarnavimo lygiu nuo krautuvių 

neatsiliko ir Aerofloto ir aerodromo tar
nautojai. Aeroflote bandžiau patvirtinti 
savo skrydį į Leningradą - Helsinkį - Ko
penhagą. Pasakė, kad jie gali patvirtinti tik 
ligi Helsinkio, o toliau jie tvarkaraščių ne
turi ir turėsiu rūpintis nuvykusi tenai. Aero
drome abuojumas ir neišmanymas buvo 
aukščiausio laipsnio. Norėjau sužinoti, ar 
tiesiog iš Vilniaus galėsiu pasiųsti nely
dimą bagažą į Australiją. Turėjau kalbėti 
rusiškai, nes lietuviškai kalbančių tenai 
nebuvo. “O kas ta Australija? Ar tai socia
listinė respublika?” “Ne, tai kapitalistinis 
kontinentas”, - sakau. Moteriškė pasakė, 
kad tik nuskridus į I .eningradą galėsiu su
žinoti apie bagažo siuntimą. Paklausiau, 
ar galiu lokį bagažą siųsti j Kopenhagą. “O 
kur ta Kopenhaga?” “Danijoj”, - sakau. “O 
kas ta Danija? Ar tai socialistinė respub
lika?” Daugiau neklausinėjau.

Važiuojant nakties metu Kauno - Vil
niaus plentu pastebėjau, kad važiuojame be 
šviesų, tik pažibinčiai buvo įjungti. Kai pa
klausiau kodėl, pasakė, kad taupo elektrą.

Kitas nuostabus dalykas buvo trolei
busai ir autobusai. Juos kažkodėl visi “gau
dė”, nors po kelių minučių visuomet at
važiuodavo kitas. Taloną (bilietėlį) reikė
davo nusipirkti iš anksto ir paskui trolei
buse “užkompostiruoti” - tokioj metali
nėj dėžutėj įgnybti. Kadangi troleibusai 
būdavo labai pilni ir tuos gnybtukus ne 
visuomet galėjai pasiekti, taižmonės tiesiog 
paduodavo bilietėlį bet kam, maždaug 
gnybtuko kryptim. Tas bilietėlis keliauda
vo iki gnybtuko, kas nors jį komposti- 
ruodavo ir sugrąžindavo atgal. Niekad 
nepasitakė, kad bilietėlis būtų negrįžęs. 
Vairuotojos dažniausiai buvo moterys. 
Ruses galėjai pažinti iš aprangos. Jos 
stengėsi būti labai “elegantiškos”, apsiren
gusios blizgančiom satininėm palaidinėm 

ultratriatlono čempionas Vidmantas Ur
bonas. Garsaus sportininko kuprinėje kaip 
talismanas kartu keliauja ir gabalėlis pa
šventintos Agotos duonos.

Reaguoja į sapnus ir detales
R. Ku ncaitis a tviravo, jog, be Dievo va

lios. pasikliauja sapnų reginiais ir įvairiau
siais kitais sutapimais. “Analizuoju, ką 
sapnavau naktį prieš varžybas. Stengiuosi 
rasti paaiškinimą, kodėl sapne išniro vie
na ar kita detalė. - pasakojo krepšinio 
specialistas. - Vadovaujuosi ir kitais prie
tarais. Visada atkreipiu dėmesį, ar per 
treniruotę varžybų išvakarėse pirmasis 
metimas yra taiklus. Jei kuris nors krepši
ninkas pataiko - laukiu sėkmės. Priešingu 
atveju tenka nusiteikti pralaimėti”, - 
pridūrė R. Kuncaitis.

Įvairiausių prietarų yra susikūrę ir kitų 
sporto šakų atstovai. Boksininkai griežtai 
laikosi nuostatos, kurią pirštinę pirmiau 
mautis. Dešiniarankiai visada maunasi 
dešinę, kairiarankiai-kairę.

Raiteliai stengiasi šokti ant žirgo atsi
spyrę dešine koja, o tenisininkai vengia 
užminti ant aikštės linijos kaire koja.

Krepšininkės, rankininkės, žolės riedu- 
lininkės ir futbolininkės stengiasi nesiūti 
prieš rungtynes, kad neužsiūtų vartų ar 
krepšio tinklelio.

Bijo velnio tuzino
Yra nemažai krepšininkų, mielai vilkin

čių marškinėlius, pažymėtus tryliktuoju 
numeriu. Du Šarūnai - Marčiulionis ir 
Jasikevičius - įspūdingiausias savo ir ap
skritai I -ietuvos krepšinio pergales pasie
kė vilkėdami kaip tik tryliktuoju numeriu 
pažymėtus marškinėlius. Juokas juokais, 
bet Šarūnas Jasikevičius, NBA negavęs sau 
įprasto 13-jo numerio marškinėlių, taip ir 
neatskleidė už Atlanto visų savo sugebėjimų.

Tačiau nemažai sportininkų, traukdami 

su daugybe raukčių, karoliukų ir kaspinė
lių ir suveltais perukais.

Viešint pas tėtės draugus, jų duktė 
abiturientė papasakojo, kad ji dirba fab
rike eiline darbininke, kad galėtų įstoti į 
Medicinos fakultetą. Studentus priima 
pagal kvotą: tiek iš inteligentijos, tiek iš 
darbininkų, tiek iš žemės ūkio. Metus 
padirbusi fabrike, ji jau bus darbininkų 
kvotoje ir turės mažiau konkurentų įstoti 
į mediciną.

Pati nemaloniausia staigmena buvo 
viešieji tualetai, Tualetais jų net pavadinti 
negalima. Tai buvo tiesiog skylės grin
dyse, virš kurių reikdavo atsitūpti. Kai ku
riuose švaresniuose tualetuose laiks nuo 
laiko per tas skyles ir grindis pereidavo 
vandens banga, numazgodama ir lanky
tojų kojas. Tokių tualetų ieškoti nereikė
jo -juos iš tolo galima buvo užuosti, ir ne 
tik parkuose, bet ir teatruose bei koncertų 
salėse. Apie popierių juose nė kalbos ne
buvo. Tualetinio popieriaus buvo didelis 
deficitas, t.y. trūkumas.

Net ir privačiuose butuose dažnai 
būdavo padėti suplėšyti laikraščiai. Toks 
popierius užkimšdavo unitazų (tualetų) 
vamzdžius, todėl ten būdavo pastatytas 
popierių krepšis, panaudotiems popie
riams mesti. Nuo jų irgi sklisdavo kva
pelis.

Popierius buvo ne vienintelė deficitinė 
prekė. Dezodorantą kartais pasisekdavo 
gauti iš po pastalės, todėl didesnio susigrū
dimo vietose, kaip troleibusuose, dėl kon
centruoto prakaito kvapo būdavo sunku 
kvėpuoti. Bet žmonės turbūt buvo pripratę.

Deficitas buvo ir paprasčiausių “ačiū”, 
“prašau”, “atsiprašau” žodelių, tačiau 
pigiose valgyklose buvo bandoma auklėti 
žmones iškabintais užrašais: “Prieš valgį 
nusiplauk rankas”, “1 ndus nusinešame pa
tys”. O valgiaraštyje stebėjausi kas tai yra 
“kompleksiniai” pietūs.

Karštą dieną galėjai atsigerti alaus ar
ba giros iš gatvėje stovinčio kubilo su 

varžybų burtus, prisibijo velnio tuzino skai
čiaus. “Man šis skaičius neša nesėkmę”, - 
sakė pasaulio ir Europos šiuolaikinės pen
kiakovės čempionas Andrejus Zadne- 
provskis. Prieš kelerius metus per pasaulio 
čempionatą viskas klostėsi sėkmingai, po 
trijų rungčių pirmavau. Tačiau jojimo var
žybose burtų keliu ištraukiau tryliktu nu
meriu pažymėtą žirgą. Jodamas griuvau ir 
palaidojau visas viltis iškovoti medalį. 
Žirgas buvo vienas greitesnių, tačiau, mano 
įsitikinimu, koją pakišo tas nelemtas skai
čius”, - aiškino olimpietis.

Moterys prišaukia nelaime?
V Lekevičius paiso ir itin drastiško prie

taro: jis įsitikinęs, kad moterys prišaukia 
nesėkmę ir nelaimę. “Juk ir visi karai kilo 
tik dėl moterų”, - juokėsi klaipėdietis. Vyk
dami j varžybas “Atlanto” ekipos vyrai nie
kada į tą patį autobusą nesodina savo 
žmoni) ir draugių.

Tą patį daro ir Panevėžio “Ekrano” fut- 
bolininkai. Komandą lydinčios moterys 
privalo važiuoti kitu transportu. Prieta
ringai bijoti moterų draugijos vykslant j 
varžybas jie pradėjo tada, kai pastebėjo 
neginčytinus dėsningumus. Kartą vežėsi į 
varžybas keturias moteris, gavo į kaulus 4:0. 
Vežėsi dvi moteris, pralaimėjo 2:0.

Neigiamą moterų įtaką atskleidė ir R. 
Vyšniauskas. “Jei varžybų dieną pirmiau
siai sutinki moterį, sėkmės tikrai nelauk”, 
- įsitikinęs jis.

Sugeba nuslėpli talismanus
Vieniems sportininkams apsisaugoti 

nuo nesėkmių padeda talismanai, žiedai, 
grandinėlės, auskarai ar amule tai, nors jų 
turėti aikštėje daugeliui draudžia taisyklės.

Bet, V Lckcvičiaus teigimu, sportinin
kai sugeba tų draudimų išvengti. Pavyz
džiui, jei talismanas yra žiedas, sportininkai 
jį vis vien mūvi, bet užklijuoja pleistru. □ 

kraneliu. Priėjo būdavo vienas puodukas 
ant grandinės. Gal tas alus ir buvo vėsus iš 
ryto, bet įsidienojus nebesinorėjo stoti į 
eilutę.

Teatro durys buvo plačios, su keturiais 
atidaromais skyriais, bet tik vienas buvo 
atidarytas žmonėms. Nusistebėjau, kad 
neatidaro visų - juk būtų žmonėms pato
giau. Vytautas paaiškino. “Jeigu visiems bus 
patogu, žmonės ims ir užmirš, kad gyvena 
Sovietų Sąjungoj”.

Vieną dieną su Gediminu nuėjom į val
gyklą mieste. Stovėjom eilutėj koridoriuje, 
kiti žmonės vis jljsdavo be eilės, paskui ei
lė iš viso sustojo, o valgykloje buvo pilna 
tuščių staliukų. Nuėjau pasiskandalyti į 
priekį. Man paaiškino, kad negali leisti dau- 
giau žmonių, nes nešvarios lėkštės dar ne
nuimtos - oficiantės (patarnautojos) dabar 
pietauja. Bandžiau kažką sakyti, bet mane 
piktai nutraukė: “Oficiantės irgi darbo 
žmonės; dabar joms pietų laikas! "Turėjom 
laukti eilutėje, o koridoriuje sklido išvie
čių kvapas.

Buvo kuo nusistebėti ir šeimos gyve
nime. Prieš man atvažiuojant tėtė gavo pra
nešimą, kad jam paskirtas telefonas, kuris 
bus įjungtas liepos mėnesį. Jis tą telefoną 
tuojau atsiėmė. o kartu gavo ir gražiai įrištą 
495 puslapių telefono knygą. Kai nusistebė
jau, kad telefono knyga įrišta, man pasakė, 
kad jos turės užtekti mažiausiai pcnkc- 
riems metams ir niekur kitur jos negausi.

Žmonės, pas kuriuos atvažiuoja užsie
nio svečiai, gauna naujus telefonus arba 
senieji yra sutvarkomi ir pareguliuojami, 
įdedant “blusą” (pasiklausymui).Todėlšne- 
kučiuodami su svečiais šeimininkai tele
foną uždengia pagalvėle, nes niekad neži
nai ką toks laisvojo pasaulio svečias gali 
lepterėti.

Pusseserė Jūra vienintelė iš giminių 
Vilniuje turėjo automobilį. Labai jau seną 
irsuklypusj, bet ji man papasakojo įdomią 
istoriją, kodėl nenusipirko naujo.

Tęsinys kitame MP nr.
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ALB Krašto Valdybos pranešimas
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės ruošia sąvadų 

“Lietuvos kultūros ir meno atstovai užsienyje”.
Šiame sąvade nurodoma: bendruomenės pavadinimas, kultūros ar meno atstovo var

das ir pavardė, atstovaujama meno šaka ir žanras bei atstovo kontaktinis adresas.
Australijos lietuviai menininkai, kurie sutinka būti įtraukti įšį sąvadą, prašomi kreip

tis į savo Apylinkių Valdybas arba į ALB Krašto Valdybos pirmininkę Birutę Prašmu- 
taitę adresu:

2/6 Niki Crl., East Bentleigh, VIC316S.
Tol.: (03) 95793946 E-mail: birute@austlb.org

ALB Krašto Valdyba

Rekolekcijos Sydnėjaus lietuviams
Informuojame parapijiečius, kad rekolekcijas Sydnėjuje praves iš Melburno atvykęs 

kun. Algis Šimkus
Kovo 8 d., šeštadienį - išpažintys - 2 vai. p.p.,

šv. Mišios - 2.45 vai. p.p.
Kovo 9 d. sekmadienį - išpažintys prieš šv. Mišias,

šv. Mišios ir pamokslas - 11.30 vai. ryto, 
rekolecijų uždarymas.

Informuokite apie tai savo artimuosius ir pažįstamus. Parapijos Taryba

Death notice
■sungaila Petras, late of the Gold Coast, much loved husband of Elona, 

dearly loved father of Barbara and Gabriele and good friend of Vina, passed away on 
17th February 2008.

Geelongo lietuvių senjorų skautų “Židinio” ilgametei narei

Anelei Volodkienei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrom Birutei ir Lucijai, sūnums 

Petrui ir Povilui, žentams Petrai, Edžiui, marčiai Helen, visiems anūkams ir pro
anūkiu, seseriai Eugenijai ir broliui Juozui.

“Židinio” vadovybė, sesės ir broliai židiniečiai

In memoriam
At A Onutė Pilkienė (Ann Pilka]

1932.05.17 - 2008.01.29
Eulogy delivered by Dan Bieri at Norwood Park Crematorium, Mitchell, ACT, 

on Wednesday, 13 February 2008

O Viešpatie, palengvink jųjų kančias...
Brangiam vyrai, tėveliui ir seneliui

At A Juozui Skuodui
iškeliavus amžinybėn, žmoną Justiną, dukrą - Sydnėjaus Liet. Katalikų Kultū

ros Draugijos pirmininkę Danutę Ankienę su šeima ii'visus artimuosius liūdesio
• valandoje nuoširdžiai užjaučia ir teik i paguodą

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

At A Juozui Skuodui
lėliu mirus, jo atminimui aukojame “Mūsų Pastogei” $20.

Ramona ir Ramutis Zakarevičiui

At A Juozui Skuodui
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Justinai, dukrai Danutei, žentui 

Kęstučiui, jų šeimai irvisiems giminaičiams bei draugams.
Izabelė Daniškcvičienė ir šeima

At A Juozui Skuodui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Justiną, dukrą Danutę su šeima ir 

visus artimuosius. Choras “Daina”

At A Juozui Skuodui
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Justinai, dukrai Danutei, žentui 

Kęstučiui, jų šeimai irvisiems giminaičiams beidraugams.
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija

At A Juozui Skuodui
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Justinai, dukrai Danutei, žentui 

Kęstučiui ir jų šeimai. Onutė ir Algis Kapočiui

At A Juozui Skuodui
miras, reiškiame gilią užuojautą likusiai žmonai Justinai, dukrai Danutei 

Ankienei, jos šeimai ir artimiesiems. Skaudžios netekties valandose liūdime 
kartu. Amžino atilsio Lietuvos sūnui Juozui.

Antanas ir Lėtutė Kramiliai

It is a great honour to speak on the life 
of Ann Pilka, or Onutė Pilkienė. She was a 
proud Lithuanian and equally a proud 
Australian. When asked, several thoughts 
of her came to mind - very active, 
thoughtful and fun-loving. We come to 
celebrate her life but also to grieve her 
death. It is a loss of a mother, an aunt, a 
cousin, a work colleague and of a close 
friend. 1 had the privilege of knowing her 
for 38 years.

She was born Ann Velioniškis or Onutė 
Velioniškytė, on a sunny Sunday in the 
spring on 17 May 1932, near the city of 
Vilkaviškis, Lithuania, which was a 
prosperous agricultural, commercial and 
railway centre. Nearby her father had a 
successful lumber business, lumber being 
one of Lithuania’s major exports. It was an 
exciting time as their house was near the 
railway lines - large locomotives, railway 
cars and large logs being cut up. However, 
she also had the enjoyment of playing on 
her grandparents' nearby fertile property, 
and this is how she lived in carefree 
happiness for the first ten years of her life.

Then came a time of darkness and 
sadness, to her region, when the Soviet army 
herded thousands of people into railway 
cars at railway centres such as Vilkaviškis 
for deportation to Siberia. The people were 
often left for hours without food orwater. 
This was a first indication of a life of 
hardship when Ann, accompanied by 
several other young friends, evaded the 
guards and brought food and water to the 
suffering people. Pd like to think that with 
some of the suffering people the last meal 
they ever had before starving to death in 
Siberia was from Ann and her young 
friends.

After a few years, her family, like 
others, had to flee the invading Soviet 
army, to avoid deportation to Siberia and 
escaped along with the I .abutis family into 
Germany where they endured the Allied 
bombings in the last year of the war. At 
war’s end they were shunted through 
several different refugee camps before 
settling in one temporarily near Stade, 35 
km west of Hamburg, where she attended 
her first years of high school.

All tried to escape the squalor and 
uncertainty of the refugee camps. There was 
also the fear of being returned to the Soviet 
Union and a certain death. Her older.sister, 
Lilia, departed to Canada at the age of 
sixteen to participate in the Domestic 
Assistance Scheme. Ann dearly wanted Io 
accompany her but be ing too you ng was not 
accepted. She wanted to join hersisterso 
the whole family could be brought over to 
Canada.

Whilst waiting to join her older sister, 
her family was accepted for migration to 
Australia. On arrival in Sydney they were 
transported to the Bathurst and Cowra 
Migrant Camps. Family men and 
unattached adults were given a 2-year labour 
contract. Her fatherwas sent to Canberra 
for a 2-year working contract.

Ann, herself, now past high school age, 
was sent to work, on a 2-year contract as a 
Nurse’s Aide at the Goulburn Hospital. 
This introduced her to a profession, that is, 
nursing which she decided to take up 
properly. She began formal nurse’s training 
inSydney and later in Canberra.

It was in Canberra that she met a 
spirited and swashbuckling young man - 
Peter Pilka - who was working on the

Snowy Mountain Scheme. They married 
and from this union came three hearty 
sons, Arūnas, Neris and Danius, whomshe 
deeply loved and who are with us today. 
Whilst the family grew she began working 
at CSIRO in the Microbiology Section 
from 1957 to 1962.

Whilst busy with work and family, yet 
being of an active nature, she excelled in 
the sports of golf and table tennis at the 
National Lithuanian Sport Festivals where 
she won many trophies and attended 
regularly for many years. These were 
activities, along with skiing, that she 
participated in all her life.

She became a widow in 1976 with the 
sudden death of her husband Petcr.at the 
Sydney Airport.

Saddened, she pressed on with life and 
continued to work with CSIRO. Her 
second stint with CSIRO was in the Plant 
Industry Division, from 1975 to 1997,when 
she retired. I let work whilst there was very 
professional and highly regarded. At her 
official retirement, the Chief Executive 
Officer, Mr John Brockwell, an eminent 
scientist anil who is with us here today, 
stated:

“Her contribution of skilled and 
motivated research support over 27 years 
have been indispensable in the 
achievements of the Division. This group’s 
research in the field of nitrogen fixation 
enjoyed world renowned recognition 
during the period of Mrs Pilka’s service”.

He also forwarded an e-mail yesterday 
stating: “I was greatly saddened to learn of 
Ann’s death. She came to CSIRO in 1957 
and worked with me over a period of more 
than 40 years. She was a consummate 
scientific experimentalist with all the 
manipulative skills that a practical 
microbiologist requires. Much of what we 
achieved as a research group, and what I 
achieved personally, can be attributed to 
her research support. In addition, she was a 
good friend”.

After retirement she enjoyed her golf, 
her time on the ski slopes and being with 
her extended family and close friends. In 
the last year ill health came Io her and, 
sadly, she died on 29 January.

Friendly and active would be the best 
words to describe Ann who was dearly 
loved by her many friends and family.

In conclusion, Onutė, Ačiū. Didelis 
ačiū. Ann, thank you for being part of our 
lives. We all love you. Rest in peace.

Dan Bieri
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Sekmadienį, kovo 9 dieną, 2 vai. p.p. 
Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”, Bankstowne, išgirsite

SEKU SEKU PASAKĄ
jauniems, seniems ir prinokusiems.

Nijolė Jankutė aptars lietuviškas pasakas, sakmes ir padavimus.
Pasakas seks: Aida Abromienė, Margarita Kavaliauskienė, Jonas

Šarkauskas, Vytenis Šliogeris, Jonas Barila.
“Atspindys” padainuos senovės liaudies dainas.
Dainuoja: Linda Bieliūnaitė - Wollaston, Virginija Coxsaitc, Marina

Coxsaite - Taylor, Kristina Rupšienė, Kristina Virgininkaitė.
Kviečiame ateiti ir pasiklausyti. Bibliotekos Bičiulių Būrelis

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne 
kviečia visus - vaikus, jaunimą, suaugusius ir senimą 

dažyti ir marginti 
margučius

šeštadienį, kovo 15 d., 12 valandą, Lietuvių Klube. 
Mes parūpinsime dažus, įrankius ir pavyzdžius.

Kiaušinius galėsite nusipirkti vietoje. Dėl registra
cijos prašau skambinti ar rašyti Danai Binkis:

tek: 9347 1154 e-mail.: danabinkis@yahoo.com.au

£4rj
LITHUANIA M CLUB

16-20 Meredith Street, Bankstovm
TcL: (02) 9708 1414 E-mail: contactu.s@Iithiianianclub.org.au

www.lithuanianclub.org.au

Keičiasi Klubo “Dainava” 
darbo valandos

Nuo šeštadienio, kovo 1 dienos naujos darbo valandos: 
Trečiadieniais - sekmadieniais Klubas dirbs nuo 12 vai. dienos.
Norintys užsisakyti Klubo patalpas pirmadieniui ar antradieniui, pra
šomi kreiptis į Klubo Administraciją.

Klubo restoranas - MATTS ON MEREDITH dirba:
pietūs 12 vai. ryto-3 vai. p.p. trečiadienį-sekmadienį 
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 9.30 vai. p.p. trečiadienį - šeštadienį

Linksma valandėlė
5 vai. p.p. - 7 vai. p.p. - trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį. 

Užeikite pasisvečiuoti Klubo jaukiame bare.

Advokatų D. Morkūnienės ir
R. Brazausko kontora

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

Advokatų D. Morkūnienės ir R. Brazausko kontora, 
Kaštonų g-vėNr. 3, LT- 01107 Vilnius, Lithuania. 
Tek: 370 - 5 - 2613833; Fax.: 370 - 5 - 212 7796. 
e-mail: advokatai@taiilc.lt http:/www.cstates.lt

Melbourne -
Arūno Klupšo 

fotografijų paroda
The exhibition Pole-land by Arūnas 

Klupšas will be on show at DNA Gallery, 
110 Stephenson Street, Richmond, until 
Saturday 1 May.
The Gallery telephone is:( 03) 9427 
1773.
The Gallery hours are:

10 am to 5 pm Monday to Saturday.
Maloniai kviečiame apsilankyti.

XXV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Sydnėjuje

Meno ir Tautodailės parodos
ALD Ruošos Komitetas iš anksto kviečia menininkus 

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

Geriausi darbai (“LithuanianTheme” and “Drawing Prize”) bus apdovanoti.
Dėl tautodailės darbų kreiptis j Martiną Reisgieną

tek: (02) 9543 1001 e-mail: marlinareisgys@hotmail.com
Dėl tapybos ir skulptūros darbų kreiptis j Leeką GruzdefT

tek: (02) 9796 8573 e-mail: lcckart@opiusnet.com.au
arba Jolantą Janavičienę

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

Rekolekcijos Canberroje
(vyks penktadienį, kovo 7 dieną. 6 vai. vakaro St. Patrick’s bažnyčioje. City Centre- 

kampas Donaldson Street ir Ballumbir Street, Braddon.
Šiemet rekolekcijas praves kun. Algirdas Šimkus iš Melbourne.
Po rekolekcijų malonai kviečiame Canberros lietuvius pabendrauti su kunigu Algirdu 

Šimkumi prie užkandžių Lietuvių Būstinėje, I lackett.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Fotografijos mėgėjų dėmesiui!
Sekmadienį, kovo 16 dieną, 130 vai. p.p. Melburno Lietuvių Namuose įvyks susitiki

mas su žymiu fotografu Marium Jovaiša. Jis parodys nuotraukų, papasakos apie 
projektus bei ateities planus. Maloniai kviečiame dalyvauti.

Gražina Pranauskicnė
Mūsų Pastogė Nr. 9, 2008.03.05, psl. 8 

Choro “Daina” repeticijos vyksta penktadieniais nuo 7.30 iki 10 vai. 
vakaro. Maloniai kviečiame prisijungti.

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

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

Klubas bus uždarytas: 
penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, pirmadienį, antradienį, 
kovo B1 — B5 dienomis

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Kviečia Geelongo tautinių šokių grupė
Geelongo tautinių šokių grupė kviečia šokėjus ir tėvelius į susirinkimą, kuris 

įvyks sekmadienį, kovo 2 dieną, 4.45 vai. p.p. Geelongo Lietuvių Klube.
Dancers and parents of Geelong’s folk dance ensemble are asked to attend a 

mee ling Sunday 2nd March, al 4.45 pm at Pettilt Park Hall for the formation of 
a travelling committee.

Kviečiame prisijungti ir naujus šokėjus su tikslu dalyvauti Australijos Lie
tuvių Dienose Sydnėjuje

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

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

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, Bankstovvn, NSW 1885. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16 - 20 Meredith Street, Bankstovvn.

Tel.: (02) 9782 0080. F.-mail: mpastoge@bigpond.com
Tinklalapis: vvvnv.users.bigpond.com/mpasloge

Redaktorė Dalia Donicla $
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. LLZelandijoje oro paštu $115.00. į
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. . I
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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