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Šių melų vasario 17 dienų Adelaidės Lietuvių Namuose įvyko Vasario 16-osios jubi
liejinis minėjimas su menine programos dalimi. Programoje pasirodė ir Adelaidės 
Lietuvių Mokyklos tautinių šokių grupė (žiūr. nuotr. viršuje).
Plačiau apie Nepriklausomybės Šventės minėjimą skaitykite “M.P.” psl. 3.

3^kan?s Lietuvos įvykių apžvalga

Paminėtos 
90-osios 

A-Ramana tiško 
gimimo 
metinės 
Ketvirtadienį, 

kovo 6 d., Krašto 
apsaugos minis
terijoje buvo mi

nimos 90-osios vieno iš žymiausių poka
rio rezistencijos vadų, brigados generolo 
Adolfo Ramanausko-Vanago gimimo 
metinės. Jo atminimas buvo pagerbtas 
pamaldomis šv. Ignoto bažnyčioje, gėlės bu
vo padėtos prie generolo paminklo Kovi
nio rengimo centre Nemenčinėje.

A. Ramanauskas-Vanagas, gimęs JAV, 
augo Lietuvoje, kur baigė Klaipėdos pe
dagoginį institutą bei Kauno karo mokyklą. 

Prasidėjus antrajaisovietinei okupacijai, 
1945 m., jis įsitraukė į rezistencijos judė
jimą, o 1948 m. buvo išrinktas Pietų Lie
tuvos partizanų vadu.

1950 m. pradžioje jis paskirtas Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio (I ,LKS) ginkluotųjų 
pajėgų vyriausiuoju vadu. Už nuopelnus 
vadovybė A Ramanauską apdovanojo 1 -ojo 
ir 2-ojo laipsnio Laisvės Kovos kryžiais.

Į KGB rankas pulkininkas pakliuvo 
1956 m. Kaune. Lapkričio 29 d„ po beveik 
trejus metus trukusių kankinimų KGB ka
lėjime Vilniuje, jis buvo sušaudytas. Palai
dojimo vieta nežinoma iki šiol.

A. Ramanausko-Vanago nuopelnai 
Lietuvai įvertinti tik atgavus nepriklauso
mybę -1997 m. gruodį po mirties jam buvo 
suteiktas kario savanorio statusas, dar po 
metų - dimisijos brigados generolo laipsnis. 
1998 ir 1999 m. generolas apdovanotas Vy
čio Kiyžiaus 2-ojo ir 1-ojo laipsnio ordinais.

A. Ramanausko-Vanago vardas suteik
tas Kariuomenės Kovinio rengimo centnii. 
2006 m. šiame centre atidengtas skulp
toriaus Tado Gutausko sukurtas paminklas.

A. Ramanausko atminimui sukurti 
filmai “Partizanai” bei “Už laisvę žuvu- 
siems mirties nėra”. 2007 m. partizanų va
do nuopelnus įvertino kraštiečiai - jam 
suteikti Lazdijų rajono ir Alytaus miesto 
garbės piliečio vardai.

Grėsmė Gedimino kalno pilies 
sienoms

Gedimino kalne besiformuojanti dtir 
viena nuošliauža kelia nerimą dėl pilies 
sienų, kuriose atsirado plyšių, stabilumo. 
Manoma, kad aktyvūs plyšiai Gedimino 
pilies sienose susidarė būtent dėl šlaitų 
deformacijos. Pasunkėjus grunto masyvui, 
viena nuošliauža kalno rytiniame šlaite at
sinaujino visai neseniai. Nuošliauža su
sidarė toje pačioje vietoje kaip ir po in
tensyvių liūčių 2004-ųjų kovą: virš pakili
mo kelio j aukštutinę pilį. Dėl įmirkusio 
dirvožemio ir po juo slūgsančio smėlio bei 
priesmėlio susidariusi nuošliauža pažeidė 
vos didesnę šlaito dalį nei prieš ketverius 
melus. Iš pradžių šlaitu žemyn pasislinko 
nestabilus grunto masyvas,po to-dalis jo 
nuslinko iki pat pėsčiųjų tako.

Kokia yra tikroji šlaito stabilumo 
būklė, gali išaiškinti tik išsamūs inžine
riniai geologiniai tyrimai. Pagal juos turi 
būti numatyti nuošliaužos padarinių su
tvarkymo darbai. Specialistai sako, kad jau 
yra požymių, kad gali deformuotis ir greta 
esantis šlaito segmentas. Tai sukeltų didelę 
grėsmę pilies sienų stabilumui.

Dažniausiai nuošliaužos atsiranda po 
pavasario polaidžių, liūčių ar kitais drėgnais 
metų laikais. Tačiau dešimt metų Lietuvos
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“Aukso paukštė” - pirmą kartą išeivijai
Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį 

į lietuviškos kultūros mėgėjų meninę 
kūrybą išeivijoje ir jos reikšmę Lietuvos 
kultūrai, būtina viešai pristatyti bei pa
gerbti geriausius metų užsienio lietuvių 
meno kolektyvus, kurių šiuo metu 18-oje 
pasatdio šalių yra per 170. 2007 m. Tauti
nių mažumų ir išeivijos departamentas 
kreipėsi į Lietuvos liaudies kultūros cen
trą. siūlydamas įtraukti užsienio lietuvių 
meno kolektyvus ir jų vadovus j „Aukso 
paukštės“ nominacijos skyrimą Lietuvoje. 
2008 m. sausio 15 d. Išeivijos mėgėjų me
no kolektyvi) ir jų vadovų metų nomina
cijos „Aukso paukštė“ skyrimo komisija 
svarstė pretendentus ir atrinko laureatą.

Pirmą kartą „Aukso paukštė“ už Lie

S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui - 75
Šiemet sukanka 75 metai nuo Stepo

no Dariaus ir Stasio Girėno istorinio 
skrydžio per Atlantą. 1933 metų liepos 15 
dieną S. Darius ir S.Girėnas lėktuvu 
“Lituanica” iš NewYork’o išskrido į Kau
ną. Perskridę Atlanto vandenyną, naktį iš 
liepos 16 j 17d. Soldino (tuomet Vokieti
ja, dabar Mislibož, Lenkija) miške lėktu
vas sudužo ir lakūnai žuvo.

1 .akūnai įveikė Atlantą per37 valandų 
11 minučių, iki katastrofos vietos nuskri- 
dę6,411 kilometrų.

Premjero G. Kirkilo potvarkiu suda
lyta darbo grupė skrydžio 75-crių metų 
minėjimo renginiams koordinuoti. Numa
toma atnaujinti Lietuvos karo muziejaus 
ekspoziciją, skirtą istoriniam skrydžiui, 
organizuoti nemokamas ekskursijas moks
leiviams. rengti sporto varžybas bei avia
cijos šventes, pagerbti Lietuvos aviacijos 
veteranus. Įdomią programą, skatinančią 
jaunimą domėtis aviacijos sportu, paren
gė Lietuvos aeroklubas ir Lietuvos sklan
dymo sporto federacija.

Į Kanadą be vizų
Lietuvos piliečiai nuo kovo 1-osios j 

Kanadą gali vykti be vizų. Tokį sprendi
mą Toronte paskelbė Kanadosvyriau-sybė 
- pranešė Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija. Kartu bevizis režimas pra
dėtas taikyti Lenkijos, Slovakijos ir Veng
rijos piliečiams.

Sprendimas panaikinti Lietuvos pilie
čiams vizų režimą su Kanada taikomas 
tik piliečiams, planuojantiems vykti j Ka
nadą turizmo tikslais ne ilgesniam nei 
180 dienų laikotarpiui.

Tiems, kurie nori j Kanadą vykti il
gesniam laikotarpiui, vykstantys studi
juoti arba darbo tikslais, ir toliau turės

Į Australiją -
Australija paskelbė didinanti darbo 

vizų skaičių. Papildomai šiems 2008 
metams pridėta 6,000 darbo vizų. Tokiu 
būdu šis skaičius padidintas iki 108,500
praneša workpcrmit.com.

Dviejų rūšių vizos leidžia kvalifikuo
tiems darbininkams bei profesionaliems 
prekybininkams apsigyventi ir dirbti Aus- 

tuvos tautinės kultūros ir dainų švenčių 
tradicijos puoselėjimą, mėgėjų meno žan
rų tarp išeivijos lietuvių populiarinimą 
bus teikiama išeivijos kolektyvui ir jo 
vadovui. Ši nominacija bus skelbiama ko
vo 9 d. 15 vai. Šv. Kotrynos bažnyčioje, 
Chorų ir vokalinių ansamblių laureatų 
koncerto metu.

2007-ųjų metų išeivijos „Aukso paukš
tė“ bus įteikta Cleveland'o (JAV) choro 
„Exultate“ vadovei, 2006 m. Lietuvių Dai
nų šventės Čikagoje meno vadovei Ritai 
Čyvaitei-Kliorienei. Toks Lietuvos išeivi
jos indėlio Lietuvos kultūrai įvertinimas- 
svarbus garbės ir pripažinimo ženklas vi
sai Pasaulio Lietuvių Bendruomenei.

(Bernardinai.lt)

Minint 75-ąsias metines Lenkijos Mis- 
libožo miesto skvere bus pastatytas 
paminklinis ženklas. Ten taip pat bus 
surengtas Lietuvos ir Lenkijos dailininkų 
subuvimas atvirame ore, kurio metu me
nininkai tapys paveikslus, įamžinančius 
drąsų Lietuvos lakūnų skrydį.

Pagrindinėse jubiliejinių renginių 
iškilmėse dalyvaus Lietuvos ir Lenkijos 
prezidentai Valdas Adamkus ir Lech 
Kaczynski.

Prieš karą Lietuvos Vyriausybė lakūnų 
kūnus nutarė balzamuoti. Senosiose Kau
no kapinėse Vytauto prospekte pagal Vy
tauto Landsbergio-Žemkalnio projektą 
pastatytas mauzoliejus (1958 m. nugriau
tas), į kurį 1937 m. lapkričio 1 dieną per
gabenti lakūnų palaikai.

Baigiantis karui ir prie Lietuvos artė
jant sovietų armijai, 1944 m. kūnai buvo 
paslėpti Vytauto Didžiojo Universiteto 
Medicinos fakulteto rūsiuose. 1964 me
tais perlaidoti Kauno Aukštųjų Šančių ka
rių kapinėse. LGITIC 

gauti Kanados vizą.
Siekiant bevizio režimo su Kanada, 

vyko nuolatinis Užsienio reikalų ministe
rijų, vidaus reikalų, pasienio tarnybų dia
logas. buvo rengiamos reguliarios politi
nės ekspertų konsultacijos. Pastebėta, kad 
lietuvių į Kanadą keliauja nedaug. 2006 
metais lietuviams buvo išduotos tik 989 
laikino lankytojo vizos.

Šiuo metu visi galiojantys Lietuvos pa
sai yra nuskaitomi skaitmeniniu būdu. 
Pasai, išduoti po 2006 m. rugpjūčio 28 d., 
turi papildomą elektroninę įkliją su bio
metriniais duomenimis ir yra vadinami „e- 
pasais“. □

daugiau vizų
tralijoje. Taip atvykstantieji apsigyventi 
Australijoje gali ir neturėdami išankstinio 
darbo pasiūlymo. Tačiau „darbdavio iš
kvietimu pagrįstos vizos lieka aukščiau
siu prioritetu, nes jos nukreipia darbuo
toją į sritis, kuriose stinga darbo jėgos“, - 
sako Chris Evans’, Australijos imigracijos 
ir pilietybės ministras. □
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workpcrmit.com
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Potašius Trumpai iš visur Emigracija - pliusai ir minusai

♦ Virš 100 serbų 
tautybės polici
ninkų kovo 1 d. 
pasitraukė iš Ko
sovo policijos tar
nybos. protes
tuodami prieš 
Kosovo nepri
klausomybės pa
skelbimų vasario 
mėnesį.

♦ Kovo 2 d. Rytų Timoro saugumo da
liniams savanoriškai pasidavė jų paieš
komas Amaro Da Costa, nukauto sukilėlių 
vado Alfredo Reinado bendradarbis ir
patikėtinis. Jis žada atskleisti sukilėlių 
įsiveržimo i Dili vasario 11 d. užkulisius.
♦ Kovo 2 d. Rusijos prezidento rinkimus 
lengvai laimėjo 42 metų amžiaus Dimitry 
Medvedev, pirmasis Rusijos min. pirmi
ninko pavaduotojas ir dujų monopolio 
“Gazprom” valdytojas. Jo kandidatūrą 
visomis išgalėmis rėmė Vladimir Putin ir 
visas Rusijos valstybės aparatas. Jis perims 
prezidento pareigas iš V. Putin gegužės 
mėnesį. Kovo 3 d. Maskvoje policija suėmė 
virš 100 žmonių, bandžiusių viešai pro
testuoti prieš demokratijos principus pa
žeidžiančius prezidento rinkimus.
♦ Kovo 2 d. Ekvadoras ištrėmė Kolum
bijos ambasados tarnautojus, o kovo 4 d. 
visiškai nutraukė diplomatinius santykius 
su Kolumbija. Ekvadoro pavyzdžiu pasekė 
Venesuela ir Nikaragua. Kolumbija tvir
tina, kad jos kariuomenė įsiveržė į Ekva
dorą, persekiodama iš Kolumbijos besi
traukiančius sukilėlius, gi Ekvadoras kal
tina Kolumbiją neteisėtai įsiveržus ir nu
žudžius sukilėlių vadą Paul Reyes ir dar 23 
sukilėlius. Kolumbijos sukilėliai savo veik
lą finansuoja kokaino kontrabanda ir įkaitų 
grobimais, jie laiko pagrobę apie 700 įkaitų.
♦ JAV šiais metais pergyvena artėjančių

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelia iš 1 psl.
geologijos tarnyboje kaupiami duomenys 
rodo, kad tokie geologiniai reiškiniai vyks
ta naujose inžineriniu geologiniu požiū
riu nestabiliose ir atsinaujina pažeistose 
vietose.

Signatarų atminimo įamžinimu 
rūpinsis savivaldybės

Signatarų atminimo įamžinimu nuo šiol 
rūpinsis savivaldybės. Vyriausybė trečia
dienį, kovo5d.,priėmė nutarimą, kuriuo 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signata
rų kapų antkapių atributikos pagaminimą 
ir įmontavimą pavedama atlikti savival
dybėms, kurių teritorijose palaidoti signa
tarai. Nustatyta, kad antkapio pastatymo, 
kapavietės sutvarkymo ir antkapio atri
butikos įmontavimo darbus savivaldybės 
atlieka suderinusios su Kultūros paveldo 
departamento teritoriniu padaliniu.

Rūpestis dėl Ignalinos AE
Konservatorių lyderis Andrius Kubilius 

ragina reikalauti Europos Sąjungos (ES) 
paaiškinimų, kaip bus užtikrinamas tin
kamas energijos tiekimas Lietuvai, uždarius 
Ignalinos atominę elektrinę (AE).Pagal 
susitarimą su ES, I Jetuva Ignalinos AE turi 
uždaryti kitų metiĮ pabaigoje.

A. Kubilius pabrėžė, kad 2010 m. Lie
tuva neturės jokių realių apsaugos mecha
nizmų nuo galimos energetinės krizės, jei
gu bus priversta uždaryti Ignalinos AE. 
“Elektros neatsivešime nei traukiniais, nei 
lagaminais. Svajonės apie greitesnes elek
tros tiltų statybas su ES pagalba mūsų visai 
negelbsti. Vienintelė reali apsaugos prie
monė - laikinas Ignalinos bloko veiklos 
pratęsimas arba jo palikimas budinčiame 

i Mūsų Pastogė Nr.LO, 2008.03.12, psl. 2

prezidento rinkimų įkarštį. Kovo 4 d. sena
torius John McCain surinko pakankamai 
delegatų balsų, užtikrindamas jo nomina
ciją respublikonų partijos kandidatu pre
zidento rinkimuose. Senatoriai Hilary 
Clinton ir Barack Obama dar varžosi tarp 
savęs dėl demokratų partijos nominacijos.
♦ Kinijos Xian miestas vilioja turistus 
degto molio (terakota) kareivių armija. 
Kovo 5 d. jis patraukė žiniašklaidos dėme
sį dėl kitos priežasties. Iš darbo atleistas 
kinietis XiaTao pagrobė turistinį autobu
są su 10 australų turistų, kelionių agentū
ros darbuotojų, grasindamas susisprog
dinti, jei nebus išpildyti įvairūs jo reika
lavimai. Pasisekė jį įkalbėti paleisti 9 įkai
tus. o po kelių valandų jis buvo policijos 
snaiperio nušautas.
♦ Kovo 6 d. Serbijos min. pirmininkas Vo
jislav Kostunica pareiškė, kad jo vyriausybė 
nori naujų parlamento rinkimų, nes ne
begali susitarti tarp savęs, kaip reaguoti j 
Europos Sąjungos laikyseną pripažįstant 
Kosovo atsiskyrimą nuo Serbijos.
♦ Kovo 6 d. Jeruzalėje arabas Alaa Abu 
Dheim, buvęs žydų religinės mokyklos au
tomobilio vainiotojas, įėjo j tos mokyklos 
biblioteką ir nušovė 8 jaunuolius, tada buvo 
pats nušautas. Žiniasklaida rodė dėl šio 
įvykio džiūgaujančias arabų minias Gazos 
ruože. Gazos arabai apšaudo Izraelį ra
ketomis, bet per Izraelio kariuomenės įsi
veržimų prieš savaite žuvo 120 žmonių.
♦ Kovo 7 d. Dominikos respublikoje įvy
kusioje “viršūnių konferencijoje” pasisekė 
sulaikyti besikivirčijančias Kolumbijos, 
Ekvadoro ir Venesuelos valstybes, išven
giant ginkluoto konllikto.
♦ Kovo 8 d. Lenkijos prezidentas Lech 
Kaczynski pažadėjo sugrąžinti Lenkijos 
pilietybę, 1968 m. atimtą iŠ žydų, kuriuos 
to meto komunistinė vyriausybė ištrėmė iš 
J .enkijos po studentų protesto riaušių. □

“šiltame” režime tam. kad, esant kritinei 
situacijai, jį galėtume nedelsiant panau
doti”, - sakė A. Kubilius.

A. Kubiliaus teigimu, pagal stojimo j 
ES sutartį, esant ekonominėms proble
moms, Lietuva turi teisę prašyti leidimo 
taikyti apsaugos priemones. Juk sutarties 
37-tas straipsnis numato, jog nauja šalis 
narė trejus metus po įstojimo gali prašyti 
leisti taikyti specialias apsaugos priemones, 
jeigu kuriame nors ekonomikos sektoriu
je kyla rimtų problemų.

Stabdoma V. Pociūno žūties 
komisija.

Baltarusijoje žuvusio saugumo kari
ninko Vytauto Pociūno žūties aplinkybes 
tyrosios komisijos veikla sustabdoma lau
kiant Generalinės prokuratūros išvadų. 
Taip sutarė Premjeras Gediminas Kirki
las ir darbo grupės vadovas Vytautas Ali
šauskas. Iš įvairių institucijų atstovi) su
daryta darbo grupė niekaip nesusirenka, 
nes nariai, kurie išjos dar nepasitraukė, yra 
per daug užsiėmę.

ELTA primena, kad teismas praėjusių 
metų lapkritį paskyrė naują medicinos 
ekspertizę, kuri turėtų padėti atsakyti į 
klausimą, ar V Pociūnas nebuvo apsvaigin
tas ir ar tikrai visos traumos buvo patirtos 
jau iškritus pro viešbučio langą. Generalinė 
prokuratūra ikiteisminį tyrimą dėl 2006 
m. rugpjūčio 23 dieną Bresto mieste per 
viešbučio langą iškritusio V. Pociūno buvo 
nutraukusi, nes pripažino, esą tai atsitiko 
per nelaimingą atsitikimą. Tačiau teismas, 
patenkinęs žuvusiojo artimųjų prašymą, 
įpareigojo tyrimą atnaujinti.
Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS, LGlTlCir‘‘Bemanlinai”.

Po integracijos j Europos Sąjungą (ES) 
prasidėjusi emigracijos banga Lietuvos 
ūkio raidai buvo naudinga, tačiau ateityje 
dėl emigracijos Lietuva gali susidurti su 
rimtomis problemomis, teigia ekspertai.

Vyriausybės kanceliarijos užsakymu 
atlikto tyrimo autoriai konstatavo, kad 
nors Lietuva prarado apie penktadalį dar
bo jėgos, ekonominiu požiūriu iki šiol šio 
reiškinio integruotas poveikis buvo labiau 
teigiamas nei neigiamas - kelis kartus 
sumažėjo nedarbo lygis, darbo pajamos 
ėmė sparčiai kilti ne tik didmiesčiuose, bet 
ir periferijoje, sumažėjo socialinė Įtampa.

Be to, nustatyta, kad ūkio augimą ska- 
t ino ir gyvenimo lygį Lietuvoje kėlė užsie
nyje uždirbtų pinigų srautai. Nors pastarieji 
j valstybinės statistikos akiratį beveik 
nepatenka, neabejojama, kad jie yraženklūs.

“Lenkijos centrinio banko specialistai 
nustatė, kad vienam lenkui emigrantui 
pernai vidutiniškai teko per 2,000 eurų Len
kijon atsiųstų perlaidų, tačiau jie mano, 
kad tai tik ledkalnio viršūnė. Remiantis

Dalia Grybauskaitė ar Valdas Adamkus?
Iki kitų Prezidento rinkimų liko tik 

vos daugiau nei metai. 2009-ųjų birželį 
Lietuva vėl spręs, kam penkeriems me
tams patikėti valstybės vairą. Ir nors pagal 
Konstituciją Prezidento veikla labiau nu
kreipta į užsienio, o ne vidaus politiką, vis 
dėlto valstybės vadovas turi pakankamai 
galių, ypač teisėtvarkos srityje, kad dėl 
šio posto bū tų itin rimtai varžomasi.

Kaip praneša “Veidas”, populiariausia 
kandidatė j Lietuvos Prezidento postą jau 
kuris laikas yra Europos Komisijos narė 
Dalia Grybauskaitė. Pasak tyrimų centro 
“Vilmorus” vadovo Vlado Gaidžio, sausio 
mėnesį darytas tyrimas parodė, kad jei 
Prezidento rinkimai vyktų dabar, už euro- 
komisarę balsuotų 24.3% apklaustų balso 
teisę turinčių piliečių, lai trečdaliu dau
giau, nei už antroje vietoje likusį dabartinį 
Prezidentą Valdą Adamkų ir daugiau nei 
dvigubai - už trečioje pozicijoje esantį 
atstatydintą Rolandą Paksą. kuris kol kas 
iš viso neturi teisės siekt i valstybės vadovo 
posto.

Rinkėjų buvo klausta visiškai tiesiai -

Mokytojų streikas tęsiasi - gal reiks Seimo?
Tęsiantis mokytojų streikui, pasigirdo 

siūlymų nedelsiant sušaukti neeilinę Sei
mo sesiją, lokiam siūlymui pritaria ir 
švietimo darbuotojų profesinė sąjunga. 
Švietimo ir mokslo ministerijos duomeni
mis, kovo 4 d. streikavo 56 mokyklos -še
šiomis daugiau nei anksčiau. Manoma, kad 
streikuotojų yra gerokai daugiau, nes kai 
kurių švietimo įstaigų vadovai kol kas gali 
slėpti informaciją. Tą esą įrodo ir pernai vy
kusių streikų patirtis-ministerija tuomet 
skelbė tris kartus mažesnius skaičius, nei 
vėliau pranešė Statistikos departamentas.

Neslopstant įtampai. Seimo narys 
konservatorius Kęstutis Čilinskas paragino 
šaukti neeilinę Seimo sesiją ir joje ypatin
gos skubos tvarka priimti sprendimą dėl 
Švietimo įstatymų papildymų, kurie nu
statytų su profesinėmis sąjungomis sude

Anglijoje sučiupta lietuvių gauja
Anglijoje teisiami lietuviai, kurie pasi

naudoję vogtais banko kortelių duomeni
mis įsigijo tūkstančius traukinių bilietų. 
Keturi vyrai policijai įkliuvo praėjusią va
sarą. Su savimi jie turėjo krepšius, pilnus 
padirbtų kreditinių kortelių.

Tai 25 metų Darius Kudirka, 23 metų 
Kęstutis Steponavičius bei broliai 25 metų 
Andrius ir 30 - metis Vaidas Aukštikal
nis. Jie priklausė grupuotei, nelegaliai 
rinkusiai „American Express“ banko kor
telių duomenis. Duomenis naudojant bū

prielaida, kad tikroji suma buvo bent dvi
gubai didesnė, ir pritaikant šį vertinimą Lie
tuvai, tai gautume išvadą, kad Lietuvos 
emigrantai 2007 m. persiuntė 5-6 mlrd. litų, 
arba gerokai daugiau nei visa gauta ES 
parama”, - sakoma tyrimo ataskaitoje.

Kita vertus, ekspertai pažymėjo, kad 
neigiama emigracijos įtaka kasmet stiprė
ja, ir šis reiškinys ima kelti rimtą grėsmę. 
Nors teigiama, kad išvykstančiųjų kiekį jau 
beveik kompensuoja grįžtantys, tačiau 
pastaruoju metu emigruoja daugiausia jau
nimas - produktyviausia darbo jėgos dalis. 
Be to, intensyvėja protų nutekėjimas - vis 
daugiau lietuvių išvyksta studijuoti į užsic- 
nį ir baigę mokslus ten pasilieka.

Tyrime taip pat teigiama, kad ES finan
sinė parama turėjo reikšmingą tiesioginį ir 
teigiamą poveikį BVP augimui bei ūkio 
darbo našumo struktūros pokyčiams. Tie
sioginio poveikio infliaciniams procesams 
ES integracija neturėjo, tačiau turėjo ne
tiesioginį -integracijos lemtą spartesnį ūkio 
augimą. (Pagal DELFI)

Dalia Grybauskaitė.

už kurį kandidatą į Prezidentus balsuo
tumėte? □ 

rintus mokytojų darbo užmokesčių for
mavimo principus. Jis siūlo, kad moky
tojų darbo užmokesčiui turi būti tai
komos tokios pat garantijos (atsižvelgi
mas j infliaciją ir pan.), kaip ir valstybės 
tarnautojams.

Ankstesniame susitarime su Vyriausy
be numatyta, kad per trejus metus peda
gogų atlyginimai padidės apie 60%. Da
bar Premjeras G. Kirkilas žadėjo, kad pi
nigų mokytojams atsiras pertvarkius mo
kesčių sistemą. Tačiau Lietuvos švietimo 
darbuotojų profesinė sąjunga reikalauja 
pedagogų atlyginimus jau artimiausiu 
metu padidinti 50%.sumažinti mokytojų 
darbo apimtis ir užtikrinti jų saugumą. 
Lietuvoje dažnai teigiama, kad mokyto
jai priklauso kategorijai tų darbuotojų, 
kurių atlyginimai yra tarp žemiausių. □ 

davo perkami sezoniniai bilietai trau
kiniams. Teisme vyrai teigė, jog už kiek
vieną sėkmingai nupirktą savaitinį bilie
tą, jiems buvo mokama po vieną svarą.

Policija stebėjo, kaip daugybę savai
tinių bilietų, kainuojančių per 60 svarų, 
vyrai įsigijo dviejose stotyse. Veiksmus 
užfiksavo ir stotyse įrengtos vaizdo 
stebėjimo kameros. Teisėjas teigė, jog 
nusikaltėlių padaryta žala didelė, o pats 
nusikaltimas “išradingas”.

LGITIC
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Į Bendruomenės baruose
Nepriklausomybės Šventė Adelaidėje

Vasario 16-oji Naujojoje Zelandijoje

90-toji Lietuvos Nepriklausomybės 
Šventė - Vasario 16-oji - gražiai paminėta 
per lietuvišką radijo programą šeštadienį, 
vasario 16 d. Programą paniošė ir per
davė Janina Vabolienė ir Elena Varnienė, 
pateikdamos daug istorinių faktų apie 
žymių žmonių nueitą sunkų kelią, kol 
pagaliau 1918 metų vasario 16 dieną 
Vilniuje, Pilies gatvės antro aukšto bute
lyje buvo pasirašyta deklaracija, paskelbu
si Lietuvą laisva, demokratiška valstybe.

Minėjimas Adelaidėje įvyko sekma
dienį, vasario 17 d., Lietuvių Namuose, 
Norwoode. Gausiai susirinkusius tautie
čius pasveikino ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdybos pirmininkas Leonas Vasiliūnas ir 
pristatė pirmuosius meninės programos 
dalyvius. Tai - Adelaidės Lietuvių Mo
kyklos tautinių šokių grupė, vad. Saba 
Sankauskaitė, Andrius Laurinaitis, Rūta 
Sankauskienė. Grupė gan didelė - nuo visai 
mažų vaikučių iki paauglių ir jaunuolių - 
pašoko 5 šokius: “Šustas”, “Sėjau rūtą”, 
“Žiogeliai”, “Kalvelis”, “Moksleivių 
polką”. Šokėjai džiugino žiūrovų širdis ir 
po kiekvieno šokio susilaukė plojimų ir net 
ovacijų.

Dvi sesutės - Chelsea ir Sasha Bauman 
pašoko po vieną modernaus baleto šokį. 
Jos yra mišrios šeimos lietuvaitės, lanko

Vytui Mačiuliui - aštuoniasdešimt
Juozas Gailius

Vytas Mačiulis gimė 1928 m. sausio 20 
d. Kaune. Šeimoje augo trys sūnūs. 
Prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas ir 
artėjanti Rusi jos okupacija privertė jauną 
Vytą bėgti nuo komunistinio rojaus j 
Vakarus. Artėjant Rytų frontui, Vytas su 
tėvu 1944 m. nutarė palikti Kauną. Ka
dangi tėvas priklausė Kauno ugniagesių 
tarnybai, tai sunkumų nebuvo. Per Liepo
ją, Rytprūsius, Vokietiją atsidūrę Austri
joje, sulaukė amerikiečių ir karo pabai
gos. Atsirado naujos galimybės keliauti. 
Vytas kurį laiką gyveno Mannheimo lietu
vių pabėgėliij stovykloje. Ieškodamas lai
mės išvažiavo Belgijon kasti anglies. Bet 
Vytui nepatiko būti juodam kaip velniui, 
tai sugrįžo į Vokietiją ir Hanau stovykloje 
dirbo vairuotoju IRO organizacijoje.

1949 m. spalio 15-tą atkeliavo j Bo- 
negilią. Sutartį atliko dirbdamas australų 
kariuomenei. Kurį laiką dirbo gelžbeto
nio vamzdžių gamykloje Melbourne, o 
1951 metiĮ pabaigoje persikėlė gyventi į 
Gcclongą, kur mes ir susipažinome.

Hume Pips gamykloje Vytas turėjo at
sakingas pareigas ir išdirbo iki 1991 m. 
Turėdamas pastovi) darbą, nusipirko na
mą ir 1952 m. sukūrė šeimą su Janina 
Daknytc . Šeima sugyveno dvi dukras ir 
tris sūnus.

Daug metų mes su Vylu drauge ve
žiojome savo vaikus į V. Kudirkos Savait
galio mokyklą Lietuvių Namuose, o sa
vaitgaliais važiuodavome į pajūrius.

Gyvenimas vietoje nestovi, vaikai su
augo, sukūrė savo šeimas. Vytas patyrė 
daug širdgėlos, pa laidojo vyriausią dukrą, 
du sūnus ir žentą, bet neprarado lygsva
ros, liko ištikimas “Dievui, Tėvynei ir 
Artimui”.

Nenuostabu, kad šeima ir artimieji šių 
metų sausio 19 dieną suruošė jam 80-ties 
metų jubiliejų. Pobūvis įvyko Point Lons
dale - Queenscliff pajūryje, apie 30 km 
nuo Geelongo, pas Elizabeth Neyland, 21 
akro krūmų sodyboje. Buvo pasakiškai 
gražus vakaras, graži aplinka ir daugybė 
nematytų malonių svečių. Gerai, kad ren
gėjai numatė aikštę mašinų pastatymui, 
nes gatvėje nebuvo vietos. 

lietuvišką Savaitgalio mokyklą ir šoka 
tautinius šokius. Abi lanko baleto studiją 
ir viena jų laimėjo pirmą vietą baleto 
mokyklos konkurse.

Choro “1 jtuania” dirigentas Jonas Po
cius fortepijonu paskambino L. Beethoven 
“Mėnesienos sonatą”. Pianistas skambino 
su dideliu įsijautimu, o publika dėmesin
gai išklausė ir su dėkingumu priėmė 
plojimais.

Po to sekė choro “Lituania” pasiro
dymas. Choras padainavo šias dainas: “Su 
daina” (muz. J. Ankaus), “Lietuva dainų 
šalis” (muz. J. Cechanavičius). Trečioji 
daina - “Lietuva brangi” - buvo sudainuo
ta drauge su atsistojusia publika. Choras 
nors skaičiumi nedidelis, bet dainas atli
ko gerai, įsijausdamas į dainų žodžių 
prasmę, pareigingai paklusdamas dirigen
to mostams.

ALB Apylinkės Valdybos pirmininkui 
pakvietus, publika susirinko Lietuvių Na
mų sodelyje, kur skautams nuleidžiant 
vėliavas buvo sugiedotas Tautos himnas.

Ačiū Savaitgalio mokyklai, chorui 
“Lituania” ir ALB Apylinkės Valdybai už 
gr ažiai suorganizuotą Lietuvos Nepriklau
somybės Šventė minėjimą.

“Vardan tos Lietuvos vienybė težydi”.
V. Marcinkonytė

Vytas Mačiulis pjauna jubiliejinį turtą.

Gardus iešminės kvapas dvelkė nuo 
šeimininkų palapinės, nes virėjai buvo 
specialistai. Viskas vyko pagal planą. Po 
atviru dangumi susėdus prie stalų nuta
riau suskaičiuoti svečius. Suskaičiavau 105 
suaugusius ir apie tuziną vaikučių, kurie 
aplink bėgiojo ir šliaužiojo.

Visiems prisivaišinus ir prisikalbėjus 
atėjo laikas sveikinimams. Dukra Aldona 
ir jos sūnus pakvietė Vytą prie jubilieji
nio torto. Sudainavus “Happy Birthday” 
Vytas pakvietė proanūkius talkon užpūsti 
žvakutes. Dukra Aldona ir jos sūnus ne
pagailėjo daug šiltų žodžių tėvui ir sene
liui. Vytas padėkojo visiems už apsi
lankymą, o ypatingą ačiū tarė draugei 
Elizabeth už nepamirštamą renginį šeimos 
ir draugų ratelyje. Prisivalgius torto ir 
išgėrus kavos, vakaro uodai pradėjo savo 
darbą, net ir smilkalai mažai ką padėjo.

Geelongo lietuviams Vytas gerai ži
nomas lietuviškų organizacijų darbe. Net 
ir dabar gyvai reiškiasi, skaito visus lie
tuviškus laikraščius. Jis yra amžinas skau
tas su apdovanojimais.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
aplankė ją net tris kartus. Atostogavo Vo
kietijoje, Danijoje, Šveicarijoje ir Ameri
koje. Šių metų vasarą Lietuvoje ruošiama 
Tautinė skautų stovykla, tai linkiu jam ten 
nuvažiuoti ir praleisti vasarų stovykloje, 
nes skautauti jis pradėjo vaikystėje Kaune.

Minvydas 
Palubinskas

Vasario 17 dienos 
popietyje p. Petraškie- 
nės sodyboje Auck- 
landc susirinko apie 
40 žmonių paminėti 
90-ąsias Lietuvos Ne
priklausomybės pa
skelbimo metines. Da
lyvių atvyko ne tik iš 
artimesnių miestų - 
Cambridge, 1 lamilton, 
Whangarci, bet net ir 
iš Wellington bei Pie
tų salos - Dunedin 
miesto.

Pačioje pradžioje 
Dalia Kubiliūtė su
rengė susirinkimą ir 
pranešė dalyviams, kad 
N. Z. Lietuvių Ben
druomenė, daugelį me
tų buvusi oficialiai iš
registruota. dabar yra vėl įregistruota. 
Rinkimui į Bendruomenės Komitetą bu
vo pasiūlyti penki kandidatai. Daugiau 
norinčiųjų stoti į Komitetą neatsiradus, 
išrinkti buvo: Jurgis Pečiulaitis, Dalia Ku
biliūtė, Gerald Sharrock, Vitalis Skiaute
ris ir John Mak. Nutarta, kad jie patys 
pasiskirstys Komitete pareigomis. NZ LB 
atstovais sutiko būti Vacys Procuta 
(Hamilton) ir Vaidas Varkalis (Whan
garci).

Vėliau LR Garbės konsulas Jurgis 
Pečiulaitis mums pristatė ypatingą sve
čią - Lietuvos Muzikos akademijos pro
fesorę, pasaulyje plačiai žinomą, talentin
gą pianistę Mūzą Rubackytę.

į N. Zelandiją ji atvyko koncertuoti 
Auckland F'ilharmoninio Orkestro pakvie
timu. J. Pcčiulaičiui vedant garbingą vieš
nią supažindinti su visais susirinkusiais, 
netrukus atvyko N.Z. Televizijos Chanel 1 
atstovai filmuoti ir pasikalbėti su Mūza 
Rubackytė ir Vasario 16 minėjimo daly
viais. Ilgokai jie klausinėjo ir filmavo.

Po kelių dienų per televiziją parodė jau 
suredaguotą programą. Pamatėme jų 
darytus interview, mūsų plevėsuojančią 
trispalvę, tautinius rūbus ... ir net nauja-

Svečiai iš Lietuvos Tasmanijoje
Algimantas Taškūnas

Šių metų vasario 10 - 13 dienomis 
Tasmanijoje viešėjo 26 svečiai iš Lietu
vos. Tai buvo gamtosauginė - mokslinė 
ekspedicija „Olego Truchano keliais Aus
tralijoje ir Tasmanijoje“. Ekspediciją su
ruošė „Gimtinės tako“ draugija kartu su 
Šiaulių universiteto Humanitarinio fa
kulteto Kutūrinės antropologijos centru. 
Išvykai vadovavo Šiaulių universiteto 
Filosofijos katedros lektorius Jonas Nek- 
rašitis. Šios tolimos kelionės tvarkaraš
čius, užsakymus ir kitus reikalus suma
niai tvarkė „Titano vartų“ Vilniuje direk
torė Teodora Dilkicnė. Ji ir pati vyko drau
ge su šia grupe.

Ekspedicijos pagrindinis tikslas buvo 
aplankyti vietas, susijusias su šiauliečio 
gamtosaugininko ir fotografo Olego Tru
chano (1923-1972) gyvenimu ir veikla 
Australijoje, ir ypač Tasmanijoje. Olegas 
yra plačiai žinomas ne tik tarp lietuvių, 
bet ir australų tarpę. Jis dvidešimt metų 
tyrinėjo ir fotografavo Tasmanijos gamtą, 
nebijodamas pavojų ir nevengdamas sun
kiai prieinamų vietų. Jis padarė daug me
niškų nuotraukų, išryškinančių Tasmani
jos grožį. Jis rodydavo tas skaidres plačiai 
visuomenei Hobarto miesto salėje ir ki
tur. Deja, per didžiuosius 1967 metų Ho

Dalia Kubiliūtė (kairėje) ir Mūza Rubackytė. Autoriaus nuotr.

zelandiečiams nežinomą lietuvišką pa
tiekalą-kugelį.

Mūza Rubackytė Aucklande skambi
no dvejuose koncertuose. Muzikos kriti
kas savo recenzijoje jos pasirodymą įver
tino kaip tobulą meistriškumą.

N.Z. “Herald” laikraštyje buvo nema
žas reportažas su nuotrauka apie ją. Nors 
Mūza Rubackytė nuo pat mažens buvo 
labai talentinga muzikoje ir 13 metų buvo 
priimta į Maskvos Konservatoriją, soviet
mečiu jai buvo labai sunku sėkmingai 
pradėti savo karjerą, nes ilgą laiką ji netu
rėjo teisės išvažiuoti iš Sovietų Sąjungos. 
Mūza Rubackytė dabar daugiausiai gyve
na Paryžiuje. Ji yra apdovanota Gedimino 
ordinu. LR Kultūros medaliu iryrapaskir
ta Lietuvos kultūros ambasadore. Daug 
informacijos apie Mūzą Rubackytę galima 
rasti internete per Google.

Vasario 20 dieną vienai dienai Auck- 
landc sustojo grupė turistų iš Lietuvos, 
atvykusių po apsilankymo Australijoje. 
Keletas vietinių lietuvių turėjo progos su 
jais susipažinti ir pasikalbėti, prieš jiems 
išvažiuojant pietų kryptimi - pasigėrėti 
Naujosios Zelandijos Pietinės salos gra
žiais vaizdais. □

barto gaisrus sudegė Truchanų gyvenamas 
namas ir sykiu žuvo visos Olego sukrau
tos nuotraukos, skaidrės, jo meninis krai
tis. Olegas nenuleido rankų ir nutarė dar 
kartą apkeliauti senąsias vietas ir dar kartą 
atkurti savo sudegusias nuotraukas. Vie
noje tokioje kelionėje 1972 m. sausio 6 
dieną jis tragiškai žuvo. Šių metų ekspe
dicija buvo skiriama Olego Truchano 85- 
ųjų gimimo metinių sukakčiai.

Atvykę į Tasmanijos sustinę Hobart’ą, 
svečiai iš Lietuvos negaišo ir jau pirmą 
vakarą susitiko su Tasmanijos lietuviais. 
Kaip visi žinome, Tasmanijoje gyvena la
bai mažai lietuvių, gal tik 40 - 60, o ir tų 
kokia pusė yra išsibarsčiusi po visą salą. 
Todėl, kai susirinko apie 25 vietinių lie
tuvių, jau buvo „daug“. Dalyvavo ir atstovė 
iš Šiaurės Tasmanijos Regina Krutulytė- 
Sharc. Iš Launceston’o dar žadėjo atvykti 
88 metų amžiaus žemaitė Juzė Lasdaus- 
kienė, bet netikėtai susirgo ir turėjo likti 
namie.

Susirinkusieji pasidžiaugė gražiais 
Lietuvos vaizdais, kuriuos DVD formatu 
parodė svečiai. Vėliau Olego našlė Melva 
Truchanas smulkiau papasakojo apie Ole
go gyvenimą, jo siekius ir jo kovas dėl 
gamtos išsaugojimo. Melvos -atsiminimai
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Lietuviai pasaulyje
Lietuvos dienos Ukrainoje truks visus metus

Lietuviškos biurokratijos “stebuklai”

Kaip lietuviukui pasidaryti lietuviu!
Ukrainoje prasidėjo lietuvių kultūros, 

istorijos ir ekonomikos metai. 2008-ieji 
taps ypatingais abiejų šalių, Ukrainos ir 
Lietuvos, draugystės metais.

Vasario 14 dieną iškilmingas “Lietu
vos dienų Ukrainoje 2008” atidarymas 

zrri .tyko Kijevo nacionalinėje filharmonijoje, 
p,.-. Čia greta žymių visuomenės veikėjų, teat- 
1(. ro, kino, muzikos ir meno pasaulio žmo- 
_f,. nių bei diplomatinio korpuso atstovų Lie

tuvos kultūrą, istoriją ir ekonomiką re
prezentuosiančius metus atvėrė garsūs, 
tarptautinį pripažinimą pelne Lietuvos 
muzikantai - džiazo saksofonininkas, 
performansų kūrėjas Vladimiras Čekasi- 
nas ir pianistas profesorius Petras Geniu
šas. Jų parengta originali klasikinės for
tepijoninės muzikos ir ekspresyvių džiazo 
improvizacijų programa “Įsiveržimas į 
klasiką” Ukrainoje skambėjo pirmą kartą.

Metų trukmės “Lietuvos dienas Ukrai
noje 2008” rengia Lietuvos ambasada Ki
jeve, Lietuvos užsienio reikalų ministerija 
ir Lietuvos kultūros ministerija. Kiekvie

Pupų Dėdė įstrigo Ispanijoje
“Panevėžio balsas” praneša, kad antras 

mėnuo po Europą keliaujantis Pupų Dė
dė - Algimantas Jasiulionis - šaukiasi 
tautiečių pagalbos. Prieš porą dienų su
gedus automobiliui, jis užstrigo Ispanijoje.

48 metų muzikantas vis dar Europoje. 
Pardavęs butą ir įsigijęs kemperj, vyriš
kis tuoj po Naujųjų metų kupinas kil
niausių tikslų - garsinti Lietuvos vardą ir 
aplink pasaulį vežti trispalvę - leidosi į 
kelionę. Pervažiuota Lenkija, Vokietija, 
Austrija, Italija, Prancūzija. Sustodamas 
didesniuose miestuose Pupų Dėdė rengia 
pasirodymus - groja armonika, dainuoja, 
rodo įvairius triukus su drauge keliau
jančiais gyvūnėliais: šuneliais, žiurkėnais 
ir tt. Taip jis užsidirba maistui, benzinui.

Paskambinęs „Panevėžio balsui” iš 
Ispanijos, jis paaiškino, kad netikėtai su
gedusiam automobiliui suremontuoti rei
kia nemažai pinigų, tiek jis neturįs. Šiuo 
metu jo svarbiausias tikslas - susiremon
tuoti mašiną ir nukeliauti iki Gibraltaro. 
“Tuomet į keleivinį laivą ir į Meksiką. Jei
gu šis planas nepavyks, keliausiu per 
Portugaliją ir kelionėje aiškinsiuosi, iš 
kokio uosto geriau išplaukti j Meksiką. 
Apmaudu dėlsulėtėjusios kelionės, tačiau

Čikagoje - ankstyvų imigrantų paroda
Čikagoje buvo atidaryta paroda 

“Pirmoji banga”, kurioje rodoma anks
tyvųjų į JAV emigravusių lietuvių istori
ja. Tai - laikotarpis tarp XIX amžiaus 
pabaigos ir XX amžiaus pradžios. Paroda 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje bu
vo pristatyta vasario 16 dieną, Lietuvai 
minint Valstybės nepriklausomybės die
ną. Ekspozicijoje - vertingi lietuvių emig
rantų archyvinių ir spausdintų dokumen
tų rinkiniai iš Nacionalinės Martyno Maž
vydo bibliotekos.

Iki šiandien yra išlikę reikšmingi vi
suomeninių organizacijų, lietuvių drau
gijų JAV archyviniai ir spausdinti doku- 

■ mentai: protokolai, mokesčių apskaitų už

Dovana Dublinui
: (ELTA). Dublino mero rezidencijos
t parkelyje bus pastatyta žymaus lietuvių 

menininko Vaido Ramoškos sukurta
■ ■ skulptūra “Angelas”. Pasak Lietuvos radijo, 

tai dovana Dublino miestui ir simbolinis 
kvietimas aplankyti Vilnių, besirengiantį 
tapti 2009 m. Europos kultūros sostine.

V Ramoškos angelai jau kelerius metus 
------------------------------------------------------------ tūrėlę, pritaikyta būtent tai vietai. □
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nas ukrainietis ir Ukrainos svečias visus 
šiuos metus turės puikią progą artimiau 
pažinti Lietuvos meno, kultūros, istorijos 
ir ekonomikos gyvenimą.

“Lietuvos dienos Ukrainoje 2008” iš
tisus metus vyks daugelyje Ukrainos 
miestų: Kijeve, Lvove, Krymo Autono
minėje Respublikoje, Charkove, Odesoje 
ir kitur. Žmonės bus kviečiami susipa
žinti su Lietuvos istorija, šiandienos gy
venimo realijomis, menu. Kiekvienas uk
rainietis galės aplankyti gausybę lietu
viško meno parodų, šiuolaikinės lietuvių 
literatūros pristatymų, koncertų, kino ir 
garsių, įvertintų pasauliniais apdovano
jimais teatro projektų. Mokslininkai ir 
teoretikai bus kviečiami i įdomias disku
sijas bei konferencijas.

Taip pat tikimasi, kad daug dėmesio 
sulauks ir į Ukrainą importuojamų lietu
viškų produktų pristatymo programa- 
joje bus daug galimybių susipažinti su 
geriausiais Lietuvos maisto pramonės 
tradiciniais gaminiais. LGITIC

Pupų Dėdė - Algimantas Jasiulionis.

tikiuosi lietuvių paramos. Priešingu at
veju teks trumpam atidėti kelionę ir 
įsidarbinti pas ūkininkus Valensijoje“, - 
svarstė Pupų Dėdė.

Be tautiečių paramos įgyvendinti su
manymą bus nelengva -priešakyje dar il
gas kelias. Jam gali tekti keliauti keletą 
metų - iš Europos jis ketina pasukti į 
Ameriką, paskui į Aziją, Afriką. Visose 
keliautojo aplankytose šalyse plevėsuos 
Lietuvos trispalvė. □ 

rašai, knygos, periodiniai leidiniai, smul
kioji spauda. Parodoje eksponuojamos to 
meto žymių asmenybių laiškų kopijos ir 
nuotraukos.

Savo veikla gausiai į JAV emigravę lie
tuviai padėjo formuotis lietuvių tautiniam 
išsivadavimo judėjimui. Uždraudus lietuviš
ką spaudą, 1864-1904 m į JAV emigravę 
lietuviai savo darbais padėjo klestėti Lie
tuvos kultūrai ir ekonominiam gyvenimui.

Paroda surengta generalinio konsulato 
Čikagoje, Nacionalinės M. Mažvydo 
bibliotekos ir Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus pastangomis. Ją papildo 
eksponatai iš Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus kolekcijos. □ 

puošia Vilnių, o nuo šių metų puoš ir kitus 
Europos miestus kaip geros valios ir sve
tingumo ženklas iš Vilniaus. Jie jau nutūpė 
Varšuvoje, Kaliningrade, Sankt Peterburge. 
Stockholme, o iki 2009 m. papuoš dar 15 
Europos miestų pastatų ir viešųjų erdvių.

Kiekvienam miestui skulptorius V. 
Ramoška kuria specialią angelo skulp-

Vakarų 
Europoje, 
ypač Airijoje 
ir Anglijoje 
dirbantys ar 
apsigyvenę 
lietuviai nuo
lat skundžia
si Lietuvos 
įstaigų biuro
kratiškumu. 
Apie šią prob
lemą, reika
laudamas reformų, labai rimtai prabilo 
LR ambasadorius Didž. Britanijoje 
Vygandas Ušackas (žiūr. nuotr. viršuje). O 
Prezidentas Valdas Adamkus, neseniai 
lankydamasis Anglijoje, net pasipiktino 
keistais ir komplikuotais Lietuvos insti
tucijų reikalavimais, kai užsienyje gyve
nantiems lietuviams tenka tvarkytis ko
kius nors dokumentus.

Pastamoju metu ypač daug nepasitenki
nimo sukėlė atvejai, kai lietuviai tėvai 
susilaukia kūdikio ir nori jam užtikrinti 
I .R pilietybę. Net ambasadorius V. IJšackas 
sako, “ man asmeniškai sunku suvokti ir 
paaiškinti, kodėl užsienyje gimus vaikui 
bei gaunant kelionės dokumentą (AGP) 
reikia naujagimį vežti šimtus kilometrų į 
ambasadą parodyti? Kodėl, užsienyje gi
mus vaikui, net iki 6-12 mėnesių reikia 
laukti LR pasų? Kodėl esame nustatę tokį 
ilgiausią sąrašą dokumentų vertimų ir jų 
notarinį tvirtinimą, tarsi konsulai anglų 
kalbos nemokėtų? Juk minimų vertimų ir 
notarinių tvirtinimų kainos Lietuvos pi
liečiui Jungtinėje Karalystėje gali siekti 
iki 1000 litų?”

Kad įmantri lietuviška biurokratija yra 
tikras ir nuolatinį pyktį sukeliantis faktas, 
interneto žinių tinklalapio „Londonietė" 
darbuotoja Giedrė Ginčaitė parengė tikslų 
sąrašą dokumentų, kurių reikalauja Lietu
vos įstaigos, kad lietuvių tėvų mažylis irgi 
taptų lietuviu. Reikalavimų keistumas 
atsiskleidžia jau iš to, kad didelis pluoštas 
dokumentų reikalingas vien tam, kad vai
ką būtų galima atsivežti į Lietuvą. Ir dar 
antras pluoštas dokumentų bei vertimų 
reikalingas tam, kad vaikas galėtų gauti 
LR pasą.

Giedrė Ginčaitė kantriai išvardina 
tokius keistus ir protu sunkiai suprantamus 
reikalavimus — pasiremdama oficialiais 
LR įstaigų nurodymais.

* * *
Kaip naujagimį ar vaiką nusivežti į 

Lietuvą?
Jeigu jūsų vaikas gimė Jungtinėje Ka

ralystėje (JK) ir norite sutvarkyti vaiko pi
lietybės klausimą ir gauti jampasą, tai ga
lite padaryti per Lietuvos ambasadą JK 
(paso gavimas gali užtrukti 6-12 mėn.) ar
ba grįžti į Lietuvą, kur šis klausimas už
truks tik keletą dienų. Antrasis variantas 
priimtiniausias daugumai lietuvių tėvų.

Kad grįžtumėte su vaiku į Lietuvą, pir
miausia jums teks pasirūpinti Asmens 
grįžimo pažymėjimu (AGP) jūsų vaikui. 
Tą pažymėjimą (AGP) išduoda LR kon
sulinė įstaiga.

Abu tėvai turi kreiptis asmeniškai į LR 
ambasados konsulinį padalinį. Dokumen
tus AGP gauti patartina pateikti iš anks
to, nurodant išvykimo datą ir patį AGP 
atsiimti ne anksčiau kaip kelios dienos iki 
kelionės, kadangi šis dokumentas galioja 
tik 15 dienų nuo AGP išdavimo dienos.

Dokumente įrašytas galiojimo laikas 
negali būti pratęstas. Su šiuo dokumen
tu jūs galėsite tik parvykti į Lietuvą. 
Konsulinis mokestis už dokumento išda
vimą yra £3.50.

Kad gautumėte vaikui AGP, konsuli

niam pareigūnui turite pateikti šiuos 
dokumentus:

• Nustatytos formos prašymą, kurį 
galėsite užpildyti ambasadoje;

• Dvi 35x45 mm dydžio vaiko amžių 
atitinkančias nuotraukas;

• Tėvų LR piliečių pasus arba asmens 
tapatybės korteles;

• Tėvų santuokos liudijimą;
• Pilną vaiko gimimo liudijimą, ku

riame nurodyti vaiko tėvai, legalizuotą 
pažymą „Apostille“ JK Užsienio reikalų 
ministerijos Legalizavimo skyriuje 
(Foreign and Commonwealth Office, 
Legalisation Office, London).

Vienas vaiko gimimo liudijimo lega
lizacijos “Apostille” būdų užimtiems tė
veliams: gimimo liudijimo siuntimas paš
tu registruotu laišku (special delivery), bū
tina įdėti pašto kvitą £27 (vieno dokumen
to legalizacija) + £5 registruotam atgali
niam laiškui. Legalizavimo procesas paš
tu gali užtrukti iki 4 savaičių. Kitu būdu 
galima legalizuoti dokumentą pačiame 
skyriuje aukščiau nurodytu adresu. Ma
mytės su vaikais praleidžiamos be eilės.

Labai svarbu: pateikus visus reikalin
gus dokumentus LR ambasada išduos 
jums Asmens grįžimo pažymėjimą (AGP) 
savo vaikui, kuris galioja tik į vieną pusę. 
Iš Lietuvos grįžti į JK vien su APG nebe
galėsite. Grįžti su vaiku į JK jums reikės 
Lietuvoje civilinės metrikacijos skyriuje 
užregistravus vaiką gauti jampasą.

Kaip Lietuvoje vaikui gauti pasą? Kaip 
iš Lietuvos vaiką parsivežti atgal ?

Norint užregistruoti vaiką Lietuvoje, 
pagal deklaruotą gyvenamą vietą civili
nės metrikacijos skyriui reikės pateikti 15 
lt. mokesčio kvitą bei tokius dokumentus:

• Prašymas;
• Asmens tapatybę patvirtinantis 

dokumentas;
• Jei vaikas gimė tėvams esant san

tuokoje -santuokos liudijimas; jei vaikas 
gimė išsituokusiai motinai-ištuokos liu
dijimas; našlei - sutuoktinio mirties liudi
jimas;

• Užsienio valstybės institucijos išduoto 
gimimo liudijimo kopiją, patvirtintą 
“Apostille” ir išversta j lietuvių kalbą. Ver
timas turi būti patvirtintas notaro.

Išsiversti užsienio valstybės gimimo 
liudijimą rekomenduojama toje pačioje 
užsienio valstybėje, o patvirtinti gali amba
sados notaras. Jis tvirtina tik vertėjų, pri
klausančių ambasadai vertimus.

Jei nesate Lietuvoje deklaravę gyvena
mosios vietos užregistruoti vaiką galite 
Vilniaus miesto civilinės metrikacijos sky
riuje adresu: K. Kalinausko g. 21-1, LT- 
03107, Vilnius.

Daugiau informacijos dėl JK gimusio 
vaiko Asmens grįžimo pažymėjimo (AGP) 
išdavimo ieškokite LR ambasados 
tinklapyje.

* * *

Airija tvarkosi labai 
paprastai

Lyginant su Lietuvos įstatymais bei 
pilietybės reikalavimais, Airijoje vaiko 
pilietybės klausimas sprendžiamas gan 
paprastai. Jei vaikas gimė Airijoje, o jo tė
vas arba motina (tėvai) yra Airijos pilie
čiai, tuomet mažylis taip pat yra Airijos 
pilietis.

Jei vaikas gimė ne Airijoje, tačiau jo 
tėvai yra Airijos piliečiai, tuomet mažylis 
taip pat yra Airijos pilietis.

Airijos pilietybė automatiškai sutei
kiama tiems vaikams, kurių bent vienas 
tėvų yra Airijos pilietis ir nepaisant to, ar 
tėvai vaiko gimimo metu buvo susituokę, 
ar ne. Be to, jei vaikas yra Airijos pilietis, 
jis gali turėti dvigubą pilietybę, t.y. kitos 
šalies pilietybę. □
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Greta Savickaitė-

Fletcher
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Paramos Fondo Lietuvių 
Jaunimui Komiteto 

pirmininkė ir steigėja

Iki Pasaulio Jaunimo 
Dienų 2008 (WYD 2008) 
likus vos šiek tiek virš 20 sa
vaičių, mus pasiekė infor
macija tiesiogiai iš Lietuvos organizato
rių, subūrusių lietuvaičių katalikų grupe 
Pasaulio Jaunimo Dienoms Sydnėjuje. Jau 
tiksliai žinoma, kad iš Lietuvos į Pasaulio 
Jaunimo Dienas atvyksta 130 žmonių 
grupė, kurios dauguma dalyvių yra iki 35 
metų amžiaus, o apie dešimt dalyvių yra 
kiek vyresni ir viena šeima su penkiais 
vaikais. Didžiulis organizatorių prašymas 
- atrasti Sydnėjaus lietuvių bendruome
nės tarpe namus, kurie atvertų duris at
vykstančiai minėtai daugiavaikei šeimai, 
kadangi vaikai yra nepilnamečiai ir todėl 
visa šeima turi užsiregistruoti ir pasirū
pinti nakvyne pati. Jei atsirastų norinčių 
padėti šiai daugiavaikei šeimai, prašom 
kreiptis į šio straipsnio autorę. Apskritai, 
visa atvykstanti lietuvaičių grupė jau yra 
galutinai surinkta, bet turi daug sunkumų 
su grupinių bilietų įsigijimu, kurie, pa
sirodo, yra beveik 500 eurų brangesni nei 
pavieniai.

Svečiai iš Lietuvos Tasmanijoje
Atkelta iš 3 psl.
buvo gausiai iliustruoti įdomiomis ir kar
tais dar nematytomis, nuotraukomis. 
Publika buvo dvikalbė, bet nejautė jokio 
keblumo, nes visą vakarą kalbėtojams 
nepavargdamas vertėjavo Rimas Statkus. 
Labai džiugu, kai tokie jauni trečios kar
tos lietuviai kaip Rimas dalyvauja Lietu
vių Bendruomenėje ir noriai prisideda prie 
Bendniomenės darbų.

Po Melvos Truchanienės pasakojimų 
dar pora valandų visi pabendravo. Ke
liautojai iš Šiaulių, Vilniaus, Klaipėdos, 
Kauno, Panevėžio, Utenos ir Anykščių 
greitai surado bendrą kalbą su tasma- 
niečiais. Tuoj atsirado bendrų pažįstamų. 
O susipažinę su Tasmanijos Universiteto 
Lietuvos Studijų Sambūrio pirmininku 
Vincu Taškūnu, svečiai buvo maloniai 
nustebinti plačiais lituanistikos darbais 
Tasmanijos Universitete.

Sekančios dvi dienos buvo pašvęstos 
Olego Truchano išvaikščiotiems keliams. 
Žinoma, būtų sunku sekti Olego tiksliais 
pėdsakais, nes jis daug apkeliavo baidare, 
arba pėsčias, neretai skindamas sau kelią 
tankiai apaugusiuose ir nepereinamuose 
miškuose. Todėl dabarinė ekspedicija ga
lėjo keliauti tik kiek įmanoma arčiau au
tobusu iki Strahan ir Strathgordon mies- 

K, telių. Melva Truchanas važiavo kartu ir 
J pasakojo apie vietoves, kurios rišosi su 
; Olegu ir jo veikla. Rimas Statkus, gavęs 

i) laisvądieną iš tarnybos,vėldarbavosi kaip 
. vertėjas.

Kelionės metu buvo kuriamas vaizdo 
filmas apie Truchaną ir Tasmaniją. Jonas 
Nekrošius taip pat minėjo, kad surinkta 
medžiaga bus išleista Lietuvoje 2008 me
tais rudenį planuojamoje monografijoje 
„Lietuvis Olegas Truchanas -Tasmanijos 
legenda“.

Prieš išskrisdami iš Hobart’o trečia
dienį, vasario 13 d., visi ekspedicijos nariai 
Tasmanijos Universitete apžiūrėjo 1,000 
lietuviškų knygų rinkinį (anglų kalba). Tai 
- vienintelis toks rinkinys visoje Austra

Liepos 9-14 dienomis 
I .ietuvos jaunimas svečiuosis 
Melbourne, kur pusė visų at
vykstančių svečių iš Lietu
vos bus apnakvydinti priva
čiai pas vietinę lietuvių ben
druomenę, o likusi dalis pri
siglaus gimnazijose. Tomis 
dienomis Lietuvos katalikiš
kas jaunimas iki pusiaudie
nio dalyvaus bendroje prog

ramoje, o vakarais - laisva programa. Sa
vo viešnagės Melbourne metu jie taip pat 
turės ekskursiją prie “12 Apaštalų” ir po 
Nacionalinį gamtos parką.

Liepos 14 dieną lietuvaičiai katalikai 
autobusais keliaus į Sydnėjų, kur taip pat 
prisiglaus salėse ir šeimose. Tris dienas 
nuo liepos 16 iki 18 dienos jie dalyvaus 
programoje, pirmoje dienos pusėje visas 
tris dienas vyks katechezės lietuvių kal
ba. Atvykstančių svečių troškimas yra, 
kad ir vietinė lietuvių bendruomenė 
įsijungtų į jų katechezes-kas tik nori iš 
mūsų ir kas tik gali. Šiuo metu 
sprendžiamas klausimas, kur tos 
katechezės vyks - Pa-saulio Jaunimo 
Dienų biurui Sydnėjuje buvo nurodyta 
bažnyčia, kurioje papras-lai turime lietuvių 
pamaldas, adresas, bet galutinio atsakymo 
Pasaulio Jaunimo Dienų biuras dėl šių 
patalpų dar nedavė.

Lietuvos jaunimas dalyvaus bendroje 

lijoje ir pietiniame žemės pusrutulyje.
Svečius gražiai priėmė aukšti Tasma

nijos Universiteto pareigūnai: prof. Jan 
Pakulski (humanitarinių mokslų fakulteto 
dekanas), prof. Ainslcy Kellow (Polito
logijos katedros vedėjas); ir prof. Peter 
Boyce (buvęs Murdoch Universiteto rek
torius). Visi trys pasakė įdomias kalbas. 
Prof. Pakulski pabrėžė, kaip reikia iš
saugoti emigrantų kultūrą ir tradicijas (jis 
taip pat paminėjo, kad jo motina buvo 
lietuvė). Prof. Kellow, kurio žinioje yra 
lietuviškų knygų rinkinys, iškėlė šių kny
gų svarbą ir užtikrino klausytojus, kad jis 
vertins ir saugos šitą retą rinkinį. Prof. 
Boyce kalbėjo apie 1974 m. „Whitlam’o 
pripažinimą“ ir kaip jis (Boycc) prisidėjo 
priėjo atšaukimo.

Kadangi šis lietuviškų knygų rinkinys 
yra vienintelis Australijoje, visi kalbėtojai 
skatino susirinkusius aukoti daugiau kny
gų, kad padaryti rinkinį dar gausesnį.

Svečius dar palinksmino Tasmanijos 
teisės studentė Elizabeth Wilson, paskam
bindama kanklėmis. Ilgai nelaukdami, su 
gyva daina prisijungė ir svečiai.

Pabaigai apie savo studijas kalbėjo 
Tasmanijos B.A. Honours absolventė Claire 
Jansen. Ji pernai parašė disertaciją apie 
Anykščių šilelį, Lietuvos miškus ir Olegą 
Truchaną. Jos darbą australai egzamina
toriai įvertino taip žaviai, kad ji gavo aukš
čiausią pažymį (First Class Honours) ir 
Universiteto medalį. Už poros mėnesių 
Claire yra pakviesta į Briuselį skaityti 
paskaitą tarptautinėje Poetic Ecologies 
konferencijoje. Pasitaikius tokiai progai 
lietuviai turėtų nedelsdami jai (Claire 
Jansen) ir jos vyruirasti tinkamą darbą - ir 
tokiu būdu pritraukti aukšto intelekto 
draugus Lietuvai

Iš viso ši ekspedicija truko 23 dienas, 
nuo 2008 m. vasario 3 d. iki 25 dienos. Šalia 
Tasmanijos, grupė aplankė Sydney, Mt. 
Kosciuszko, Melbourne, Centrinę Austra
liją, Naująją Zelandiją, ir t.t. Apie tai, be 
abejo, parašys ir kiti. □ 

Pasaulio Jaunimo Dienų programoje, 
kurioje numatyta:

liepos 15 dieną - įsikūrimas, atidary
mo šv. Mišios,

liepos 16 dieną - katechezė iki pietų, 
laisvai pasirenkama programa - jaunimo 
festivalis mieste.

liepos 17 dienų - katechezė iki pietų, 
vėliau - Šventojo Tėvo sutikimas,

liepos 18 dieną - katechezė iki pietų, 
vėliau - kryžiaus kelias Sydnėjaus gat
vėmis,

liepos 19 dienų - piligriminė kelionė į 
vigilijos vietų,

liepos 20 dieną - šv. Mišios su Po
piežiumi.

liepos 21-24 dienomis-išvykimas.
Be dalyvavimo bendroje programoje, 

atvykstantys svečiai iš Lietuvos norėtų 
susitikti su vietine bendruomene ir galbūt 
padaryti kokią vakaronę ar pan. Tad 
laukiame iniciatyvių pasiūlymų.

jiuiiamti tnutiožiomiii
Iš Redakcijos pašto

Sveiki,
Jums rašo Martynas iš Lietuvos. Šiuo 

metu domiuosi rinka Australijoje, tačiau 
duomenų apie šia šalį randu labai mažai. 
Turiu truputį informacijos, kad Australi
joje nėra varškės produktų, kurie Lietu
voje yra labai populiarūs, todėl ieškau 
kontaktų, ar verslo partnerio šiai idėjai 
vystyti.

Šiuo metu Lietuvoje gaminamas dide
lis asortimentas glaistytų sūrelių, varškės 
sūrių, lydytų sūrių ir tt., kurių kokybė yra 
tikrai labai gera ir manau tikrai būtų 
tinkamas produktas exportuoti į Aus
traliją. Žinau, kad jau yra kažkas iš Lietu
vių šių produktų atvežęs ir paklausą jie 
turi. Jeigu jus sudomino mano žinutė ir 
žinote kaip būtų galima vystyti šį verslą, 
prašau Jūsų atrašyti.

Šią žinutę išsiunčiau keliems Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės nariams, 
todėl nesupraskit manęs klaidingai iš 
kažkur išgirdus apie šį laišką.

Šiltas atsisveikinimo laiškas
Išeinu į tolybes pasaulio gilaus, 
Kur širdelė pavargus rytoj prisigaus?... 
Išeinu... Liūdnos akys, tylus sopulys.., 
Horizonte ilgai lauks balta ateitis...

Išeinu... Šypsena nė už ką neniunirs...
Išeinu— Medžio jauno audra nepakirs^. 
Viskas baigias tik tam, kad ir vėl prasidėtų... 
Išeinu, kad sugrįžčiau... Juk kitaip negalėčiau...

Tegul žydi pavasariai saidėin gėlė tom,.
Tegu šviečia viltis niekad nenugalėta. 
Išeinu gal pa vai gus. o gal pasiklydus, 
Per uolas, per sustingusius Šaltus sniegynus...

Išeinu su tikėjimu h' su vilt 
Išeinu su atverta savąja šir 
Tik nenuorama baltas gilūs sopu! 
Te paliks man atvertas sugrįžti di

Negailėtu t - nereikia, tik nesmerkit, prašau. 
Tiek brangaus su jumis aš išgyvenau... 
Meilės jums mano sieloj užteks visados, 
Nenandišiu už his sukalbėti maldos...

Eilėraščio autorė Greta - tai Greta Savickaitė - Fletcher, kuri nuo pirmų persikraustymo dienų 
dirbo Sydnėjaus Liet. Klube “Dainava ”, “Mūsų Pastogei”jiperdavė “Atsisveikinimo laiškų Red.
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Ir dar vienas būdas, kuriuo galime 
padėti svečiams - tai pasirūpinti apgy
vendinimu maždaug 50 žmonių grupei, 
galbūt kur nors mokyklos ar bažnyčios 
salėje, nes ne visi atvykusieji galės išvykti 
vienu kartu. Vėliausiai išvykstantys turės 
kažkur prisiglausti iki liepos 24 dienos. Jei 
neatrasime jokios salės ir nesulauksime 
vietinių lietuvių noro priimti bent keletą 
svečių savo namuose, tikimės, kad įsteig
to Paramos Fondo lėšomis Pasaulio 
Jaunimo Dienų dalyviams-lietuvaičiams 
sugebėsime parūpinti pigų apsistojimą 
kokiame nors viešbutyje ar motelyje, ar 
bent dalinai palengvinti iškilusių finan
sinių problemų sprendimą. Visi dar no
rintys prisidėti finansiškai prie šios pa
galbos akcijos, kviečiami iki šių metų 
liepos mėnesio pradžios aukoti mūsų 
įsteigtam fondui.

Ta pačia proga norisi dar sykį padėkoti 
visiems jau šiam tikslui dosniai auko-

Su pagarba Martynas Žiemys 
avela3@yahoo.com 

te].: 0037061126166

Dear Editor,
In Australia, Crime Stoppers works 

closely with more than fifty newspapers and 
magazines published in different languages. 
This is a vital element of our never-ending 
campaign to seek community assistance in 
gettinginformation about crime to police. 
Your publication is to be commended for 
supporting Crime Stoppers so strongly.

With information supplied by readers 
who have called 1800 333 000, Crime 
Stoppers is already helping police with the 
fight against crime. One day, it could be 
one of your readers who provides Crime 
Stoppers with the vital piece of information 
that could result in a similar outcome to 
the capture of the “Pumpkin’s” father.

Peter Sprott
Chief Executive Officer 

Crime Stoppers Victoria
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Sportas
Z Savickas - “Arnold’s

Lietuvos stipruolis Žydrūnas Savickas 
'šeštus metus iš eilės laimėjo prestižines 
galiūnų varžybas „Arnold’s Strongman”, 
kurios yra viena kultūrizmo (body - 
building) legendos, dabartinio Kaliforni
jos gubernatoriaus Arnold Schwarzenegger 
isumanylo renginio „Arnold Sports 
^Festival” sudėtinių dalių.
I Žydrūnui Savickui už pergalę atiteko 
|4O,0OO JAV dolerių (apie 90,000 litų) ir 
prabangus šveicariškas laikrodis „Aude- 
mars Piguet” bei 10,000 dolerių vertės 
bronzinė legendinio stipruolio Louis 
Cyr statulėlė, sverianti beveik 20 kilo
gramų.

„Pernai šiek tiek ilsėjausi, varžybose 
dalyvavau savo malonumui, todėl tas 
poilsis padidino alki pergalėms, norėjau 
vėl įrodyti, kad esu stipriausias“, - sakė 
stipriausias pasaulio vyras Žydrūnas 
Savickas. Pagal DELF1

V. Sereikaitė - geriausia Lietuvos vasario mėn. sportininkė
Dviratininkė Vilija Sereikaitė, iškovo

jusi pasaulio dviračių treko taurę ir kelia
lapį j Beidžingo olimpines žaidynes, 
žurnalo SPO:) ir naujienų portalo DELFI 
organizuojamuose rinkimuose tapo 
geriausia 2008 melų vasario mėnesio 
sportininke.

Antrąją vietų užėmė vos tašku nuo 
nugalėtojos atsilikęs penkiakovininkas 
Andrejus Zadncprovskis, kuris daugiausia 
simpatijų sulaukė DELFI lankytojų ap
klausoje (1154 balsai), tačiau pirmajame 
pasaulio taurės etape nugalėjusiam spor
tininkui pergalei rinkimuose pritrūko 
ekspertų balsų.

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Pusseserė Jū
ra man papasako
jo įdomią istoriją, 
kodėl nenusipir

ko naujo automobilio.
Pasirodo, stambūs pirkiniai, kaip au

tomobiliai, skalbimo mašinos, baldai,
kilimai perkami su leidimais, kurie gau
nami per profesinę sąjungą. Jūra priklau
sė ligoninės profesinei sąjungai (jai 
priklausė daktarai, seselės, valytojos, sa
nitarai, administracinis personalas - visi). 
Kamko reikėjo, turėjo užsirašyti į sąrašą. 
Valdžia kasmet skirdavo tam tikrą kiekį 
prekių profsąjungai, ir žmonės pagal eilę 
galėjo juos nusipirkti. Jūrai jau buvo atėju
si eilė pirkti automobilį, bet staiga jai pa
siūlė pereiti dirbti į universitetą. Naujas 
darbas reiškė naują profsąjungą ir naują 

.. automobilio laukimą eilės gale. Vis dėlto 
IJūra pasirinko universitetą.

Vieną vakarą grįžau pas tėtę pasikal
bėjus su savo pusseserėm medikėm ir su 
pasibaisėjimu pasakiau: “Mano pusseserės 
visos yra Raudonosios Armijos kapitonės! 
Man baisu pagalvoti”. Eliutė tuoj pasakė: 
“Matai, o aš tik leitenante”. Sėdėjau kaip 
per galvą gavusi. Pasirodo, medicinos kur
so metu visi studentai išeina ir karinį ap
mokymą, o baigę gauna atsargos kapito- 

’ no laipsnį, Eliutė savo studijas jau buvo bai- 
' gusi, tai paskui gavo tik leitenanto laipsnį.

Man buvo keista, kad žmonės, net 
nepranešę, į svečius ateina 9 -10 vai. vakaro. 
Aišku, juk taip ilgai šviesu.
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Žydrūnas Savickas.

Už Viliją Sereikaitę, kuri DELFI ap
klausoje liko antra (1024 balsai), balsavo 5 
ekspertai, o už A Zadneprovsk j - 2.

Trečias liko Lietuvos uždarų patalpų 
septynkovės rekordą pagerinęs lengva
atletis Darius Draudvila (DELFI apklausa 
- 400 balsų, ekspertai -1).

Ketvirtas - Lietuvos čempionate du 
aukso ir vieną sidabro medalį iškovejęs 
plaukikas Rolandas Gimbutis (DELFI - 
371, ekspertai - 0), penkta - atvirąsias 
Austrijos „Vienos taurės“ greitojo čiuo
žimo trumpajame take varžybas laimė
jusi Agnė Sereikaitė (DELFI - 330, 
ekspertai-0). □

Lietuvoj miestų ir miestelių gyvento
jai gaudavo sklypelius toliau už miesto, 
kur galėjo ką nors pasisodinti ir pasistaty
ti kokį namelį įrankiams susidėti ar 
pernakvoti. Kai kurie sodo nameliai buvo 
panašesni į pilaites, žiūrint kas kaip mo
kėdavo “susikombinuoti”.

Kai kam ir aš atrodžiau keistas su
tvėrimas. Besikalbant su pakeleive au
tobuse, ji pasakė kažkokį priežodį rusiš
kai Aš tuoj paklausiau, ką tai reiškia. “Ar 
iš mėnulio atskridai, kad nesupranti?” - 
paklausė ji. Paaiškinau, kad Australijoje 
mažai kas kalba nisiškai. Mano “mini” 
drabužėlis irgi susilaukė komentaro. Vie
ną vakarą atėjusi Jūra tik žvilgterėjo į 
mane ir paklausė: “O kur tavo pižamos 
antroji pusė?”

Galbūtkaiką tikrai stebino, bet mane 
labai erzino dažnai išgirstamas nusiste
bėjimas: “30 metų kaip išvažiavus, ir jūs 
taip gerai kalbat lie tuviškai”.

Naujos vestuvių tradicijos
Jeigu kas ir tuokiasi bažnyčioje, lai la

bai nedrąsiai, lyg pusiau slaptai. Daž
niausiai visi eina į “zaksą” - civilinės met
rikacijos įstaigą.

Kaune “zaksas” yra rotušėje, nuo senų 
laiku vadinamoje “baltąja gulbe”. Apačio
je vestibiulyje yra langelis, prie kurio rei
kia užsiregistruoti sutuoktuvėms. Pačios 
civilinės sutuoktuvės vyksta viršutiniame 
aukšte, į kurį užlipama plačiais labai gra
žiais laiptais. Viršuje vėl vestibiulis, ku
riame groja nedidelis orkestrėlis, ir pro jį 
visas vestuvių pulkas įeina į labai puošnią 
restauruotą salę. Su tuo puošnumu nesi
derina griežtas sutuoktuvių pareigūnės 
veidas ir kampuota uniforma. Aš paste
bėjau, kad yra du registracijos langeliai ir 
prie jų stovėjo dvi maždaug vienodos ei
lutės žmonių. “Na matai”, sakau, “bent čia 

_padarė du langelius, kad žmonėms būtų 
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Pagerbti geriausi 2007 m. Lietuvos treneriai
Antradienį, kovo 4 d., Vilniuje, Kūno 

kultūros ir sporto departamente (KKSD), 
pagerbti geriausi praėjusių metų Lietu
vos treneriai ir sporto mokytojai. Vasario 
16-osios - Valstybės atkūrimo dienos - 
proga surengtuose rinkimuose buvo ren
kami geriausi treneriai trijose grupėse.

Olimpinės rinktinės narius ir kandi
datus (lik olimpinių sporto rungčių) ren
giančių trenerių ir sporto mokytojų gru
pėje pirmąją vietą užėmė baidarių ir ka
nojų irklavimo treneris Egidijus Gustas 
(Kauno irklavimo mokykla). Jis surinko 
8193 taškus.

Antrąją vietą užėmė Ruslanas Varta
novas (graikų-romėnų imtynės, Lietuvos 
olimpinis sporto centras (LOSC), 3520 
tšk.), trečiąją - Jurijus Moskvičiovas (šiuo
laikinė penkiakovė, LOSC, 3495 tšk.).

Olimpinės pamainos sportininkus ren
giančių trenerių grupėje geriausiu pripa
žintas Vasilijus Suchorukovas (baidarių ir 
kanojų irklavimas, Visagino KKSC, 2670 
tšk.). antrąją vietą užėmė Sigita Mackonie- 
nė (Vilniaus gimnastikos mokykla, 2302 
tšk.), trečiąją-Vladislovas Bogomolovas 
(sportinė gimnastika, Kauno centro sporto 
mokykla, 2237 tšk.).

Neolimpinių sporto šakų atstovus ren
giančių trenerių grupėje pirmąją vietą 
užėmė Klaipėdos sportinių šokių klubo

Dviratininkė E.Pučinskaitė pasaulio reitinge - šešta
Tarptautinės dviračių sporto sąjungos 

(UCI) paskelbtoje pasaulio plento dvira
tininkių reitingij lentelėje lietuvė Edita 
Pučinskaitė, atstovaujanti Vokietijos ko
mandai “Nuernberger”,užima šeštąją vietą 
(554.75 tšk.). Pirmąją vietą užima pasaulio 
vicečempione ir pasaulio taurės laimėtoja 
olandė Marianne Vos (“DSB Bank”.

greičiau užsiregistruoti sutuoktuvėms”. 
“Tas antras langelis yra skyryboms”, - 
pasakė Vytautas.

Kitą kartą vėl būdami senamiestyje, 
nuėjom į rotušę pasižiūrėti vestuvių. Tai 
labai rimtas momentas, jaunosios labai 
išsipuošusios, bet niekas nesišypso. Kaip 
tu šypsosies!, kai tave pasitinka rūstaus 
veido sutuoktuvių vedėja ir iškilmingai 
prakalba: “Gerbiami sutuoktiniai”... ir 
paskui atskaito pamokslą, kaip turi gy
venti socialistinės visuomenės žmonės, 
kaip augintivaikus ir t.t.

Pastebėjau ir naujas vestuvių tradici
jas: po bažnytinių ar civilinių jungtuvių 
jaunieji neša gėles prie kokio nors pa
minklo. SovietiĮ Sąjungoj - prie Lenino, o 
Kaune - dažniausiai prie Maironio pa
minklo, čia pat prie “zakso” (civilinės met
rikacijos rūmų), arba prie Maironio me
morialinės lentos, prie katedros. O paskui 
tas ėjimas per tiltus arba jaunosios neši
mas per tiltą - niekad nebuvau tokios 
“tradicijos” mačiusi.

Į Liūdiškių piliakalnį, kur yra palai
dotas Jonas Biliūnas, veda statūs laiptai, o 
viršuje yra švyturio pavidalo paminklas. 
Aišku, vietos žmonės tą paminklą vadina 
“Laimės žiburiu”. Pagal naują vestuvių 
tradiciją, vestuvinę puokšte padėti prie 
paminklo, Anykščiuose susituokusios 
poros savo puokštes atveža prie Biliūno. 
Čia toji tradicija dar yra patobulinta - 
jaunasis jaunąją tais laiptais užneša įvir- 
šų, simboliškai - j laimės žiburį. Žinoma, 
ne visi tą pajėgia padaryti, tai bent pasku
tiniams laipteliams paima jaunąją į glėbį.

Laidotuvių papročiai
Kai mirė Eliutės mama, gavome lei

dimą važiuoti į Kauną net 6 dienom. Lie
tuvoje mirusius šarvoja namuose, paskui iš 
namų išneša karstą. Prisiklausiau visokių 
istorijų, kaip iš daugiaaukščių namų 
karstą tenka per laiptus išnešti stačią, arba 
net per langą nuleisti. Eliutės namuose ir

“Žuvėdra” vadovai Skaistutė ir Romualdas 
Idzelevičiai (8928 tšk.). antrąją - Kauno 
sportinių šokių klubo “Sūkurys” treneriai 
Jūratė ir Česlovas Norvaišos (3191 tšk.), 
trečiąją Edvardas Bužinskis (šaškės, 
Vilniaus šachmatų ir šaškių sporto mo
kykla, 2366.8 tšk.).

Nebuvo užmiršti ir jubiliejus šventę 
sporto veteranai. KKSD generalinis direk
torius Algirdas Raslanas Sporto garbės 
komandoro kryžiumi už nuopelnus Lie
tuvos sportui apdovanojo nusipelniusį 
trenerį, teisėją, žirgų sporto plėtotoją 
Vaclovą Mečislovą Preišegolavičių, sklan
dymo sporto meistrę Eleną Algimantą 
Kryžanauskaitę, lengvosios atletikos tre
nerį Janą Gadovičių.

Pirmojo laipsnio medalis “Už nuopel
nus Lietuvos sportui” įteiktas krepšinio 
treneriui Vytautui Poteliūnui, o antrojo 
laipsnio medaliu apdovanotas futbolo 
treneris Algirdas Dubinskas.

Lietuvos nusipelniusio trenerio ženklai 
įteikti Visagino KKSC krepšinio treneriui 
Nikolajui Alekscjenkai, Panevėžio KKSC 
baidarių ir kanojų irklavimo treneriui Sau
liui Raziūnui, Vilniaus dvikovės sporto 
šakų mokyklos sambo treneriui Eduardui 
Rudui bei Šiaulių sporto mokyklos “At
žalynas” graikų-romėnų imtynių treneriui 
Edmundui Skrickui. ELTA

1327.66 tšk.). Antrą ją vietą užima vokietė 
Judith Arndt (“High Road”, 647.83 tšk.), 
trečiąją - italė Noemi Cantele (“Bigla”, 
629.16 tšk.).

Diana Žiliūtė (“Safi-Pasta Žara”, 151 
tšk.) užima 34-ąją, Daiva Tušlaitė (“Michela 
Fanini”, 73 tšk.) - 70-ąją, o Rasa Leleivytė 
(“Michela Fanini”, 58 tšk.) - 85-ąją vietas.

gi vietos nebuvo daug, bet kaip tą karstą 
išnešė - nebeatsimenu. Ją laidojo Utenoje. 
Gediminas tą dieną liko Kaune pas se
serį. o aš su tėte, Vytautu, Gražina ir Eilu
te nuvažiavom į Uteną. Lijo visą kelią, lijo 
kol buvome bažnyčioj ir kapuose. Lie
tuvoje niekas nesiskirsto, kol kapas nesu
tvarkytas ir neapdengtas gėlėmis, tai gero
kai sušlapom. Paskui šermenyse sušilom 
ir apdžiūvom.

Kai Vilniuje mirė mano draugės Onytės 
mama, mes su Rimute nuvažiavom į lai
dotuves. Vilniuje yra šarvojimo rūmai (ant 
buvusių žydkapių Olandų gatvėje), iš lenai 
buvo autobusas į kapus. Visi vežėsi daug 
gėlių. Palaidojus, buvo gražiai supiltas 
kauburėlis, ir... visi pradėjo drąskyti savo 
gėlių puokštes, palikdami tik trumpus 
kotelius. Kai nustebau, lydėtojai man pa
aiškino, kad palikus ant kapo ilgais kotais 
gėles, jos tuoj būna pavagiamos ir par
duodamos. Žinojau gėlių kainas: vienas 
rožės ar gvazdiko žiedas kainavo apie 4-5 
Kiblius, o vidutinė mėnesio alga 120 rub
lių! Vienas iš Onytės giminaičių - kapų 
puošimo specialistas - iš tų trumpastiebių 
gėlių susmaigstė gražius raštus ant viso 
kapo. Onytė pažiūrėjo ir tyliai pasakė: “Iš 
mano mamos padarė tortą... Bet negalė
jau neleisti-jis specialiai tam atvažiavo, ir 
vistiek geriau, negu leisti gėles pavogti”.

Lietuvoje nebuvo, ir dabar dar nėra, kre
matoriumo. Kai 13-tais nepriklausomybės 
metais mirė mano pusseserė, nuėjom 
atsisveikinimui j laidojimo salę, bet karstą 
šeima išsiuntė į Rygos krematoriumą.

Privilegijos
Lietuvoje yra visokių privilegijuotų 

žmonių. Kai kurios privilegijos suteikia
mos gana plačiai, kaip pavyzdžiui tėtė, ku
ris buvo personalinis pensininkas, turėjo 
teisę nestovėti eilėse. Krautuvėse, prie 
bilietų, valgyklose - su juo visur galėjom 
stoti į eilės pradžią.

Tęsinys kitame MP nr.
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In memoriam
“Sudie, b rateli mylimiausias”

“Sudie, broleli mylimiausias,” - prisi
mena ir skamba ausyse ramūs lietuvių 
liaudies dainos žodžiai, išgirdus liūdną 
žinią apie mus apleidus) brolelį. Ši kartą 
atėjo eilė mus palikti Jurgiui Kolas - 
Kolakauskui.

Jurgis gimė 1941 m. kovo 16 dieną 
Kaune. Vaikystė ir paauglystė prabėgo jau 
svetimose šalyse: pirmiausia Vokietijoje, 
o vėliau - Australijoje, Homebush’e, Syd- 
nėjaus priemiestyje. Čia Jurgis lankė 
pradžios ir aukštesnę mokyklą. Mokyto
jams pastebėjus jaunojo Jurgio gabumus, 
jis buvo perkeltas į “Selected Homebush 
High School”, kurią baigęs su “honours”, 
jis įstojo j NSW Universitetą. Pagal tėvo 
pageidavimą, ėmė studijuoti teisę. Tačiau 
visiškai prieš studijų pabaigą persvarstęs 
įvairiausius atvejus - nekaltųjų apkaltini
mus ir kaltųjų išteisinimus - jis persigal
vojo k šį teisės kursą paliko. Perėjo į 
Electrical Engineering fakultetą, kurį bai
gė aukštais pažymiais 1970 metais. Nuo 
1978 iki 1991 metų Jurgis dirbo vyriau
sio kontrolės inžinieriaus pareigose Hyde 
Park Tower Building konstrukcijose. Po 
to dirbo įvairiose firmose.

Socialiniame gyvenime jis didelio 
aktyvumo nerodė, veikiau mėgo laiką 
praleisti savo šeimoje. Buvo daugiau sa
vyje užsidaręs, pasyviai stebintis ne tik 
prabėgančius žemiškus įvykius, bet ilgai 
besvarstantis neišsprendžiamas kosmines 
problemas, praskriejančias planetas ir 
nesuvokiamą visatą. Galbūt šie jo polin
kiai ir atitraukė jį nuo kasdienybės bei 
nereikšmingų smukmenų.

1968 m. jis vedė dailininkę Niną Meš-

Jurgis Kolas (Kolakauskas).

kėnaitę ir laikui bėgant susilaukė sūnaus 
Vlado bei dukrelių Laros ir Natašos...

Prieš vedybas Jurgis dalyvavo lietuvių 
skautų organizacijoje ir jos rengiamose 
stovyklose, kūreno laužus ir dainavo 
skautiškas dainas drauge su Algiu Plūkti 
bei kitais skautais, jau senokai mus pa
likusiais.

Iš mūsų tarpo Jurgis Kolas pasitraukė 
tyliai ir ramiai- 2008 m. vasario 10 dieną 
jis staiga mirė savuose namuose. Netek
ties skausme palikęs žmoną Niną, dukras 
Larą ir Natašą, sūnų Vladą, septynis anū
kus, būrį draugų ir pažįstamų.

Ačiū Tau už viską, ką mums suteikei.
Ikipasimatymo.

Genovaitė Kazokienė

ALI? Krašto Vaidybos pranešimas
raulinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės ruošia sąvadą 

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

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

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

2/6 Niki Crt, East Bentleigh, VIC3165.
Tel.: (03) 95793946 E-mail: birute@austlb.org ALB Krašto Valdyba

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Lietuvių Kooperatinei Kredito Draugijai “Talka” už 

dosnią $2,000 paramą Australijos Lietuvių Dienoms.
ALD Ruošos Komitetas

Padėka
Nuoširdžiai dėkojam už aukas Pasaulio Jaunimo Dienom 2008:
$500 - Geelongo lietuvių bendruomenei,
$200- N.N.
$100 - A. ir L. Pranckūnams,
$ 50- Anonimui, G.Baltutytei.
Pagalbos Komitetas surinko $866.75 per ‘garage sale’; $279.30 per filmų 

popietę; ir iš loterijų - $156 ir $135.
Ačiū visiems rėmėjams ir darbuotojams

Kun. Algis Šimkus
Bronė Staugaitienė

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

n.a Eugenijaus Veremciuko 
atminimui:

$50 - Z. Pranckūnienė.

Valdybos vardu dėkoju už auką.

Audrius Balbata
ALF iždininkas

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

AtA Juozas Skuodas
1911.08.18 - 2008.02.23

Mirties angelas po kurio laiko vėl 
apsilankė Sydnėjaus lietuvių bendruome
nėje ir išsivedė ligos iškamuotą mūsų 
mielą narį, žemaitį Juozą Skuodą.

Velionis kilęs iš Gargždų parapijos, 
Kvietinių kaimo. Šeimoje augo penki 
broliai ir keturios seserys. Visi jau iškelia
vę Amžinybėn.

Juozas 1937 m. sukūrė šeimą su Jus
tina Meškytc. Po dvejų metų gimė dukre
lė Danutė.

1941 metais rusams okupavus Lietuvą, 
jauna šeima išvengė deportacijos. 1944 m. 
norėdama išvengti antrosios rusų okupa
cijos Skuodu šeima su mažamete Danute 
pasitraukė į Vokietiją. Prasidėjus emigra
cijai, šeima pasirinko Australiją.

1949 m. atvykę Australijon, privalomą 
darbo sutartį atliko Bathurste. Po to šei
ma pastoviai apsigyveno Newcastle taip 
nemažos lietuvių kolonijos. Kaip ir dau
guma lietuvių tuo metu, dirbo BHP plieno 
gamykloje.

Dukra Danutė ištekėjo už Kęstučio 
Ankaus ir apsigyveno Synėjujc. Netrukus 
ir Juozas su Justina persikėlė gyventi pas 
dukrą ir žentą. Religinga šeima, kol leido 
sveikata, įsijungė į Parapijos ir lietuvių 
bendruomenės veiklą.

Nelauktos ligos, kaip ir kitus tokiame 
amžiuje, neaplenkė ir Skuodu. Laimingi 
jie buvo ta prasme, kad tame pačiame na
me gyveno dukra Danutė su žentu Kęstu
čiu, kurie iki mirties prižiūrėjo Juozą.

Vasario 28 dieną, prieš šv. Mišias 
Rožinio Būrelio narės atkalbėjo dalį 
Rožančiaus. Gedulingas šv. Mišias už 
mirusį atlaikė kun. Jonas Stankevičius ir 
kun. John Golding. Per Mišias giedojo 
“Dainos” choristai. Vargonais palydėjo 
anūkas Justinas Anktts. Libcrą atgiedojo

Antanas Kramilius. Šeimos vardu angliš
kai atsisveikino anūkas Justinas. Gausus 
būrys lietuvių bendruomenės narių daly
vavo šv. Mišiose ir palydėjo Velionį į 
Rookwoodo kapų lietuvių sekciją.

Katalikų Kultūros Draugijos vardu su 
Velioniu atsisveikino Antanas Kramilius 
ir pakvietė sugiedoti Lietuvos himną.

Giliame liūdesyje liko žmona Justina, 
dukra Danutė Ankicnė, anūkai-Justinas, 
Jacintą, Simas ir Darius.

Tau, mielas Juozai, linkime amžinos 
šviesos ir ramybės Amžinybės pasaulyje. 
Ilsėkis ramybėje svetingoje Australijos 
žemėje, eukaliptų pavėsyje tarp draugų ir 
artimųjų.

Dukra Danutė padėkojo susirinku
siems į tėvelio laidotuves ir pakvietė ar
batėlei į Katalikų Klubą Lidcombe.

Akras

A■frA Anelei Valodkienei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukroms Birutei ir Lucijai, sūnums 

Petrui ir Povilui, seseriai Eugenijai, broliui Juozui ir jų šeimoms.
ALB Geelongo Apylinkės Vaidyba

A^A Valerijai Kybartienei
mirus, visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Gold Coast lietuviai

Mūsų mielam

A'frA Juozui Skuodui
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame ir teikiame paguodą žmonai 

Justinai, dukrai Danutei, anūkams ir proanūkiams.
Jūsų draugai Burokų šeima,

Bcnigna, M. ir C. Zakarauskai

Buvusiam ilgamečiu! Bankstowno lietuvių
Savaitgalio mokyklos vedėjui

AftA Broniui Geniui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Genutei, dukroms Danguolei I 

ir Lucijai, sūnui Kęstučiui bei jų šeimoms. ą
Danutė Skorulienė ir Algis '

Nauja knyga
Lietuvoje dienos šviesą išvydo nauja knyga “Vielinės Rinktinės kariai ir vadai”. Tai 

360 puslapių, pilna nuotraukų ir prisiminimų knyga. Australijoje ją platina Antanas 
Kramilius. Knygos kaina Australijoje 30 litų. Užsisakę šią knygą ir pageidaujantys ją 
nusipirkti, prašom skambinti A. Kramiliui tek: (02) 9727 3131 arba rašyti e-mail: 
akramili@bigpond.net.au. Pinigus prašom pasiųsti iš anksto. Čekius išrašyti A. 
Kramilius. Adresas: 83 Queen St., Caniey Heights, N.S.W. 2166.

Antanas Kramilius
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Fotografijų paroda „Neregėta Lietuva” 
Melbourne

Pirmų kartų pasaulyje rodomos Mariaus Jovaišos fotografijos, 30 
nuotraukų i§ jo neseniai išleisto albumo Vilniuje “Neregėta Lietuva”.

Paroda vyks š.m. kovo 12 - 20 dienomis Viktorijos Univeresitclc , 17-amc 
aukšte esančioje galerijoje, 300 Flinders Street, Melburne.

Darbodienomis- nuo 10.00vai. iki5.00vai. p.p.
Šeštadienį- nuo 11.00 vai. iki 3.00 vai. p.p.
Telefonai pasiteiravimui-Viktorijos Unversiteto galerija: 99191583 
arba Aida Bičiutė, 0411345636.
Maloniai kviečiame visus apsilankyti!
Mariaus Jovaišos tinklalapis-www.nercgetalietuva.lt

LR Generalinis Konsulatas Melbourne

Konkursas ALB vėliavai sukurti
Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 1000- 

čio proga, ALB Krašto Valdyba skelbia konkursų Australijos 
Lietuvių Bendruomenės vėliavai sukurti.

Vėliavos projektų pristatymo terminas -2008m. birželio 
mėn. 15 d. Pristatyti projektai bus pateikti viešam svarstymui 
lietuviškoje spaudoje ir ALB internetinėje svetainėje. Galutinį 
sprendimų priims ALB Krašto Valdybos paskirta vertinimo

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

goje “The World Encyclopedia of Flags. 1 he definitive guide to international flags, banners, 
standards and ensigns “ (First published in 1999 by Lorenz Books, London).

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis j Lilija Kozlovskicnę. tek: (03) 8707 0347.
Projektus siųsti adresu: Lilija Kozlovskienė, 77 Grimwadc Cres.,

Frankston, VIC 3199, arba el.paštu: lilįja@austlb.org 
ALB ftrašto Valdyba

Melbourne -
Arūno Khipšo 

fotografijų paroda
The exhibition Pole-land by Arūnas 

Klupšaswill be on show at DNA Gallery, 
110 Stephenson Street, Richmond, until 
Saturday 1 May.
The Gallery telephone is:

(03) 9427 1773.
The Gallery hours arc:

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

XXV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Sydnėjuje

xxv ALD SYDNEY 2008 Meno ir Tautodailės parodos
“SSSfiSSST1 ALD Ruošos Komitetas iš anksto kviečia menininkus

išstatyti savo darbus Meno irTautodailės parodoje. Ji įvyks šių metų gruodžio pabaigoje 
Australijos Lietuvių Dienų metu.

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

tek: (02) 9543 1001 c-mail: martinareisgys@hotmail.com
Dėl tapybos ir skulptūros darbų kreiptis į Leeką GruzdefT

tek: (02) 9796 8573 c-mail: lcekart@optusnet.com.au
arba Jolantą Janavičienę

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

Fotografijos mėgėjų dėmesiui!
Sekmadienį,kovo 16 dienų, 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 Pranauskienė

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 aan. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......Victoria and Thsmania....................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tbk: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03)9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: litconmclb@bigpond.com

DAIHA VA
LITHUANIAN CLUB

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

www.lithuunianclub.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 Administracijų.

Klubo restoranas dirba:
pietūs 12 vai. ryto-3 vai. p.p. trečiadienį-sekmadienį 
vnknrlenū 530 vai. p.p. - 930 vai. p.p. trečiadienį - šeštadienį

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

Užeikite pasisvečiuoti Klubo jaukiame bare.

Tautinių šokių grupė “Sūkurys” repetuoja sekmadieniais (kai nevyksta 
kiti renginiai) nuo 430 vai. p.p.

Biliardo varžybos Klube vyksta ketvirtadieniais nuo 7 vai. p.p.
Kreipkitės į Petrų Burokų mob. tek: 0424 725106.
Laukiame gausaus dalyvių būrio.
.................................................................................................................................................. "■

Velykos - sekmadienį, kovo 16 dienų. jįįįijp’J 
Pradžia -12 vai. dienos. AjBt
Kviečiame ir suaugusius ir vaikučius! C v
Vyks kiaušinių dažymas ir ridinėjimo varžybos!
Atsineškite iš namų nudažytus ir papuoštus margučius konkursui.
Gražiausius ir greičiausius margučius apdovanosim.

Klubas bus uždarytas:
Didįjį Penktadienį, šeštadienį, Velykų dienomis (sekmadienį ir pir
madienį), antradienį - 
kovo 01 — 05 dienomis

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Free retirement seminar in 
Lithuanian language

Sponsored by the Commonwealth Bank (CBA). To by held at the Lithuanian I 
‘Dainava” on Sunday, March 30th, between 2.00 p.m. and 4.00 p.m.

Registration:
1. 2.00 to 2.15 pm on 30/3/2008.
2. By phone, contacting CBA (1800241996) Monday to Friday bet,
830 am and 530 pm.
3. Via the Internet at

www.rclircready2.wcbccnlral.coni .au/s.sl/registration.asp?ScminarII)=
Leonas Markauskas-contact no. 0416035515.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.iisers.bigpond.com/mpastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, An s ki s 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 SI 15.00. 
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.
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