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Viktorijos Universitete paminėta Lietuvos 
nepriklausomybė

Šių metų kovo 11 dienų Viktorijos Universiteto Vizualinio Meno Fakulteto galerijoje 
paminėtos dvi svarbios Lietuvai datos - Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji. Tuo pačiu 
pristatyta Melbourne viešinčio Lietuvos fotografo Mariaus Jovaišos darbų paroda. 
Nuotraukoje - susirinkusieji į Lietuvos nepriklausomybės paminėjimų. Plačiau apie 
tai skaitykite “M.P.” psl. 3.

VdSĮS" Lietuvos įvykių apžvalga

Vaikų atvaizdai - laiške Lietuvos valdžiai

Atsistatydina 
Seimo

Pirmininkas
Seimo Pirmi

ninkas Viktoras 
Muntianas, ku
riam gresia inter
peliacija dėl įta
rimų supainiojus 
viešus ir priva
čius interesus, po 

savo (Pilietinės demokratijos) partijos pre
zidiumo posėdžio pareiškė ketinus pasi
traukti tiek iš Seimo vadovo, liek iš partijos
pirmininko posto. Prezidiumas V Muntia- 
no sprendimui pritarė. Jį dar turėtų patvir
tinti vėliau susirinksiant i partijos taryba.

Savo kaltės V Muntianas ir toliau nepri
pažįsta. Jis sako postų prarandantis dėl 
oponentų pinklir; ir melo, praneša LTV 
„Panorama”. „Gerbiu institucijų, kurioje 
dirbu, irpareigas, kurias atlieku. Po to, kai 
buvo pasakyta tiek daug, mano suprati
mu, netiesos, toliau eiti šių pareigų tikrai 
negaliu”, - po prezidiumo posėdžio sakė 
V. Muntianas. Bet ar šis apsisprendimas 
yra galutinis, Seimo Pirmininkas nesako. 
Pareiškimų įteikti jis ketina tik kitų sa
vaitę, kai po pertraukos į plenarinį posėdį 
susirinks Seimas.

Seimo narys užsieniečiams?
Sausio pabaigoje Vokietijoje vykusia

me Europos šalių lietuvių bendruome
nių vadovų susitikime ambasados Di
džiojoje Britanijoje ministras patarėjas 
Ernestas Grabažis teigė, kad balsavimo 
apylinkes šioje šalyje būtų galima įrengti 
mažiausiai penkiolikoje vietų. Jose ga
lėtų balsuoti po 5,000 rinkėjų. Jei rinkėjai 
būtų pakankamai aktyvūs, visa Jungtinė 
Karalystė esą galėtų tapti atskira apy

garda ir turėti savo atstovą Seime. Planą 
turėti „savo” parlamentarą parėmė ir kai 
kuriose kitose šalyse gyvenantys lietuviai. 
Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmi
ninkas Justinas Karosas parengė tai 
numatančią įstatymo pataisą, tačiau abe
jojo, ar ji sulauks pakankamai paramos.

Neoficialiais duomenimis. Jungtinėje 
Karalystėje gyvena 150-200,000 Lietuvos 
piliečių. Oficiali statistika mini mažiau
siai 111,000 lietuvių. 2005 m. šios šalies 
institucijos Lietuvos piliečiams išdavė 
45,000. o 2006 m. - 35,000 leidimų dirbti. 
Didžiosios Britanijos mokyklose mokosi 
31,000 lietuvių vaikų.
Vyresniems mokiniams - daugiau 

pasirinkimo
(ELTA). Kitais mokslo metais jau 9-10 

klasių mokiniai galės rinktis į praktinę 
veikli orientuotų modulių, atitinkančių 
įvairius jų poreikius ir polinkius. 11-12 
klasių mokiniai jau šiais mokslo metais 
galėjo rinktis iš 9 naujų menų ir technolo
gijų programų: fotografijos, grafinio 
dizaino, filmų kūrimo, kompiuterinių 
muzikos technologijų, turizmo ir mitybos, 
tekstilės ir aprangos, statybos ir medžio 
apdirbimo, taikomojo meno, amatų ir di
zaino bei verslo ir vadybos.

Tikimasi, kad mokiniai, pasirinkę mo
kymosi kryptį pagal savo poreikius ir po
linkius, pagerins mokymosi rezultatus, 
modulio įgyvendinimas sudarys jiems 
geresnes galimybes tęsti nutrauktą moky
mąsi ar keisti mokymosi kryptį.
A. Zuokas neteko svarbaus posto

Už bandymą papirkti nuteistas Artū
ras Zuokas Vyriausiosios rinkimų komi
sijos (VRK) sprendimu neteko Vilniaus 
savivaldybės tarybos nario mandato. Jis 
pripažintas kaltu dėl bandymo papirkti

Nukelta į 2 psl.

Airijos lietuviai (kurių yra virš 120,000) 
inicijavo akciją, kurios metu užsienyje 
gyvenantys tautiečiai siuntė akcijos or
ganizatoriams savo vaikų nuotraukas. 
Dabar jos bus įteiktos kreipiantis į Pre
zidentą Valdą Adamkų, Seimo narius ir 
Vyriausybės atstovus. Jokia akcija sugal
vota po LR Konstitucinio Teismo spren
dimo. kad užsienyje gimę vaikai prarado 
galimybę tapti Lietuvos piliečiais.

Kreipimesi klausiama: „Ar pažiūrėję 
mūsų vaikams į akis. Jūs galite tvirtu bal
su pasakyti, jog jie neverti būti lietuviais, 
jog jie neverti savo tėvų Šalies pilietybės?"

Šiomis dienomis Seimo nariai savo 
elektroninio pašto dėžutėse turėtų rasti 
laišką su beveik 60 mažylių, kurių vienas 
ar abu tėvaiyra Lietuvos piliečiai, o jie pa
tys - ne, nuotraukomis. Taip išeiviai ragi
na parlamentarus įteisinti galimybę turėti 
dvigubą pilietybe.

„Aš - Jovaras Vėtra Vidugiris. Mano 
mama - lietuvė. Mano tėtis - lietuvis. Kons
titucinio Teismo sprendimu, esu Airijos pi
lietis“, - tokia frazė parašyta po pirmojo 
berniuko, dar neturinčio nė metų, nuo
trauka. Panašiai pristatomi visi 57 vaikai. 
Keliose nuotraukose - dar net negimusių 
mažylių atvaizdai. Vienoje fotografijoje- 
berniukas, suspėjęs tapti Lietuvos pilie
čiu. tačiau liepos mėnesį pasaulį išvysian
tis jo broliukas ar sesutė tokios galimybės 
nebeturės.

Dėl vienokių ar kitokių aplinkybių šie 
vaikai tapo ar taps Airijos, Didž. Britanijos, 
JAV, Kanados, Suomijos, Vokietijos, 
Nyderlandų, Alžyro, Čilės, Rusijos, Domi
nikos Respublikos piliečiais. Nors mažylių 
mama, tėtis arba abu tėvai yra Lietuvos 
piliečiai, LR paso mažyliai neturi.

„Džiaugiamės galėdami Jums parodyti 
bent jau nedidelę dalį vaikų, kurie nori, bet 
negali tapti Lietuvos Respublikos pilie
čiais, - tokį prierašą prie vaikų nuotraukų 
pridėjo Airijos Lietuvių Bendruomenės pir-

Blokados fondas - išskirstomas
1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos 

nepriklausomybę ir Sovietų Sąjungai ją 
blokuojant, netrukus buvo sukurtas Blo
kados fondas. Remti atsikuriančią valsty
bę ir nelaimėn patekusius žmones, buvo 
renkamos aukos, o kai kas fondui dovanojo 
ir brangius objektus. Kovo 26 d. posėdyje 
Vyriausybė priėmė sprendimą, kad ekono
minės blokados metais valstybei paaukoti 
juvelyriniai dirbiniai, monetos, paveikslai 
keliaus j Lietuvos nacionalinį muziejų. 
Grynuosius fonde sukauptus pinigus - 
72,700 Lt - nuspręsta peivesti j valstybės 
biudžetų.

DELFI primena, kad prieš 17 metų už

Lietuva pasuka laikrodį
Naktį iš šeštadienio į sekmadienį (iš 

kovo 29 d. į 30 d.) 3 vai. laikrodžių ro
dyklės Lietuvoje pasukamos viena valan
da pirmyn. Vasaros laikas septyniems mė
nesiams įvedamas paskutinį kovo sekma
dienį - šįkart tai bus kovo 30-oji. Jis atšau
kiamas paskutinį spalio sekmadienį 4 vai.

Vicno mažylio nuotrauka.

mininkė Jurga Vidugirienė. - Ar, pažiūrėję 
mūsų vaikams j akis, Jūs galite tvirtu balsu 
pasakyti, jog jie neverti būti lietuviais, jog 
jie neverti savo tėvų šalies pilietybės?“

Konstitucija numato, kad dvigubą pi
lietybe Lietuvos piliečiai gali turėti tik 
išimtiniais atvejais. Tačiau Konstitucinis 
Teismas išaiškino, kad būtina mažinti gru
pe asmenų, galinčių pretenduoti j dvigubą 
pilietybę, nes dabar tai yra pernelyg pla
čiai paplitęs reiškinys. Seimas jau beveik 
pusantrų metų neapsisprendžia, ką daryti 
su dviguba pilietybe.

Bene skaudžiausiai šią problemą pa
juto Airijoje vaikų susilaukiantys išeiviai. 
Mat įstatymai nenumato galimybės atsi
sakyti šios šalies pilietybės. Jei bent vienas 
iš tėvų iki vaiko gimimo Airijoje būna pra
gyvenęs trejus metus, mažylis automatiš
kai tampa Airijos piliečiu.

Lietuvos pilietybės savo vaikui prašan
tys tėvai privalo įrodyti, kad jis tikrai nė
ra kitos valstybės pilietis. Kad to išveng
tų. kai kurios moterys gimdyti iš Airijos 
skrenda j Lietuvą. Todėl Airijoje gyvenan
tys lietuviai prieš keletą savaičių para
gino tautiečius, kurių vaikai prarado ga
limybę tapti I .ietuvos piliečiais, siųsti savo 
vaikų nuotraukas. Jos buvo sudėtos į vieną 
dokumentą ir išsiųstos visiems Seimo na
riams. (Pagal DELFI) 

lietuvių atgimstančiai šaliai paaukotus 7.6 
mln. rublių buvo nupirkta aukso gaminių, 
dėl kurių likimo buvo niekaip ncapsi- 
sprendžiama. Anksčiau Finansų ministe
rija buvo suskaičiavusi, kad pardavus fon
dui paaukotus dirbinius, kurių dauguma 
yra serijinės gamybos, būtų gauta vos 3-5 
mln. Lt. Pirmą kartą fondo turtas visuo
menei buvo parodytas 2006 m. sausį Seime 
surengtoje parodoje. Blokados fonde j(fa 
26,741 vienetas aukso gaminys, kurie syęria 
beveik 82 kg. Kiekvienas dirbinys 
(spauduotas specialiu Blokados foĮifip 
ženklu. Šiuo metu fondo vertybės saugonios 
Prabavimo rūmuose Druskininkuose. □ 

nakties, pasukant laikrodžio rodyklę yie- 
na valanda atgal. I Jetuvoje vasaros laikas 
Vyriausybės nutarimu įvestas nuo 2003- 
ųjų. Toks nutarimas buvo priimtas atsi
žvelgus į Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą dėl vasaros laiko susitarimų. Se
zoninį laiką turi dauguma Europos šalių:
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pffilSs Trumpai iš visur R. Narušienė kritikuoja pilietybės projektą

♦ Irako sukilė
liai atžymėjo ko
vo 23-čiąją, krikš
čionių Velykų 
dieną, nuo ryto iki 
vakaro apšau
dydami Bagdado 
“Žaliąją zoną” 
raketomis ir mi
nosvaidžių ugni
mi. Savižudžiai

bombas Bagdado pricmics- 
ir Mosulc. Tą dieną Irake žuvo virš 

jų tarpe 4 JAV kariai. Irake 
JAV karių skaičius peržengė 4000.

I ♦ Kovo 24 d. Graikijoje, Olimpijos vie-
tovėje, buvo iškilmingai įžiebta šių metų
olimpinių žaidynių ugnis. Beidžingo Olim
pinių žaidynių komiteto atstovo kalbą 
sudrumstė “Reporters sans Frontiers” 
žurnalistų protestas prieš Kinijos žmogaus 
teisių pažeidimus, gi Olimpijos pagrindi
nėje gatvėje protestuodami gulėjo dešimt 
tibetiečių, apsišlaksčiusių raudonais dažais.
♦ Kovo 24 d. įvyko pirmieji demokratiš
ki parlamento rinkimai Butano karalystė
je, Himalajų kalnuose. Butano gyventojai 
yra karšti monarchijos šalininkai ir kraštas 
paverstas konstitucine monarchija tik Bu
tano karaliaus iniciatyva.
♦ Kovo 24 d. Pakistano parlamentas mi
nistru pirmininku paskyrė Yousaf Raza 
Giliant, kuris tą pat dieną išleido iš namų 
arešto visus prezidento Pervez Musharraf 
sulaikytus teisėjus. Sekančią dieną pre
zidentas Musharraf prsaikdino ministrą 
pirmininką jo pareigose.
♦ Kovo 25 d. Irako karinės pajėgos pra
dėjo kovas Basroje prieš Mehdi armiją, 
privačią šiitų armiją, pavaldžią musulmo
nų dvasininkui Moqtada al-Sadri. Kovoms 
vadovauti į Basrą atvyko Irako min. pir
mininkas Nouri al-Maliki. Mehdi armija

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
buvusį sostinės Tarybos narį Vilmantą 
Drėmą. Vilniaus apygardos teismas kovo 
20 dieną už bandymą papirkti stambiu 
mastu A. Zuokui skyrė 12,000 litų baudą, 
tačiau prokurorų siūlytos laisvės atėmimo 
bausmės jam pavyko išvengti.

Artūras Zuokas yra Liberalų ir centro 
sąjungos pirmininkas, taip pat matomas 
kaip galimas kandidatus į Prezidento pos
tą per sekančius rinkimus.

Darbo partijos bylai - daugiau 
laiko

(ELTA). Įtariamieji (V. Uspaskich’o) 
Darbo partijos byloje gavo dar savaitę lai
ko susipažinti su ikiteisminio tyrimo me
džiaga. Bylą tiriantis prokuroras tikisi, 
kad terminas pratęstas jau paskutinį kar
tą, todėl kaltinamasis aktas teismui turėtų 
būti perduotas jau kitą mėnesį.

! ' Įtariama, kad Darbo partija 2004-2006 
ytefais neįrašė į oficialią apskaitą daugiau 

y^aip’ 24 mln. litų pajamų, daugiau kaip 23 
rrilrr.litų išlaidų, išvengė sumokėti valsty

be?daugiau kaip 3.8 mln. litų mokesčių 
įmokų. Darbo partijai neteisėtai gavus 

valstybės dotacijas, valstybei galėjo būti 
padaryta daugiau kaip 6 mln. litų žala. V. 

^Uspaskich Eltai yra sakęs, kad jis nori, jog 
pyla, kuo greičiau pasiektų teismą. Po 
Rusijoje praleistų pusantrų metų pernai 
rudenį į Lietuvą grįžęs “darbiečių” lyderis 
savo kaltę neigia.

Kauno vadovai į Bali
Dienraštis “Kauno diena” pastebėjo, kad 

(Įšauno apskrities administracijos viršinin
kas Romualdas Morkevičius, jo pavaduo
tojas Virginijus Vizbaras ir Regioninės 
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savo ruožtu puolė Irako vyriausybės karines 
pajėgas Bagdado, Kut ir Hilla miestuose. 
Bagdade Mehdi armija kontroliuoja Sadr 
City rajoną.
♦ Kovo 25 d. Baltarusijos sostinės Mins
ko aikštėje susirinko opozicijos nariai 
paminėti prieš 90 metų Įvykusį trumpai 
gyvavusios Gudijos nepriklausomos 
respublikos įkūrimą. Susirinkę žmonės 
buvo policijos išvaikyti.
♦ Kovo 26 d. Kinija atvežė 26 užsieniečius 
žurnalistus į Tibeto sostinę Lhasa trijų 
dienų vizitui, parodyti jiems per nera
mumus nukentėjusius kiniečių kvartalus 
ir įrodyti, kad Tibete neramumai pasibai
gė. Parodomasis žurnalistų vizitas nevyko 
visiškai pagal planą. Kovo 27 d. budistų
vienuoliams pasisekė suorganizuoti trum
pą protestą, kai žurnalistai prisiartino prie 
Jokhang šventovės. Kariuomenės ir po
licijos telkiniai neleido žurnalistams 
prisiartinti prie didžiųjų Lhasos budistų 
vienuolynų.
♦ Olandija kovoja prieš rūkymo įprotį. Už 
dviejų mėnesių Olandijoje nebus galima 
rūkyti valgyklose ir kavinėse, su viena 
išimtimi. Uždrausta rūkyti tik tabaką. Bus 
galima rūkyti kanapes (marihuaną). Įs
tatymą pravedė parlamentarai baiminosi, 
kad kanapių rūkymo draudimas privestų 
prie Amsterdamo kavinių bankroto.
♦ Nuokovo25d.ikikovo29d.Irakeper 
kautynes tarp vyriausybės kariuomenės ir 
Mehdi armijos žuvo 230 žmonių, ypač 
smarkios kovos vyko Basroje ir Sadr City 
Bagdade. Kovo 30 d. šiitų dvasiškis 
Moqtada al-Sadri įsakė Mehdi armijai su
stabdyti kovas prieš vyriausybės pajėgas.
♦ Apie 20 000 tibetiečių pabėgėlių gyve
na Nepale. Jie kasdien ruošia didžiules 
protesto demonstracijas prieš Kiniją, rei
kalaudami laisvės Tibetui. Nepalo policija 
juos nuolat išvaiko. □ 

plėtros departamento vyriausioji specialis
tė Inara Zarienė buvo nuvykę ( Indonezijos 
Bali salą, kuri labai mėgstama turistų. Ten 
konferenciją surengė Jungtinių Tautų kli
mato kaitos komitetas. “Kauno diena” sa
ko, kad Kauno apskritis labiausiai garsėja 
ne rūpesčiu dėl pasaulinio atšilimo, o dėl 
kur kas žemiškesnių dalykų. Iki šiol čia ne
pavyksta baigti žemės reformos. Iš koman
diruotės sugrįžę vadovai taip pat negalėjo 
paaiškinti, kodėl kai namuose šitiek darbo, 
į tolimą Bali salą vyko ne vienas viršininkas, 
bet ir pavaduotojas bei vyr. specialistė. Šių 
valdininkų išvyka buvo apmokėta iš Kauno 
biudžeto, o už laiką, praleistą komandiruo
tėje, jiems dar sumokėtas ir atlyginimas.

Vakarų muzikos istorija
Mokslo ir enciklopedijų leidykla išlei

do visą klasikinės Vakarų muzikos istori
ją, sutalpintą į britų autoriaus Alan Kendall 
“Klasikinės muzikos metraštį”.

Pasak leidėjų, šis leidinys - tai savita 
mozaika, kurioje gausu informacijos apie 
muzikos ir istorijos įvykius, glaustų straips
nių, kuriuose atskleidžiama muzikos sti
lių ir formų evoliucija, žymių muzikos 
veikėjų biografijų, kompozitorių dieno
raščių ir laiškų ištraukų. Iš šių fragmentų 
ir sukuriama muzikos istorija, apimanti 
keturių šimtmečių laikotarpį - nuo XVII 
a. iki mūsų dienų. Knygos pabaigoje yra 
naudingų priedų: iliustruota biografinė 
kompozitorių rodyklė, lentelės, kuriose 
glaustai išdėstyta muzikos istorijos įvykių 
ir muzikos instrumentų chronologija, mu
zikos terminų žodynėlis, žymiausių XX a. 
atlikėjų ir 100 populiariausių klasikinės 
muzikos įrašų sąrašai.
Rengiant apžvalgą naudotasi Idetuvos spau
da, ELTA, BNS, LGITICir “Bernardinai”.

“Diskriminacinis”, “skaldantis šei
mas”, “neatitinkantis pačios Lietuvos 
interesų” - tokiais epitetais JAV lietuviai 
įvardino neseniai paviešintą naująjį Pi
lietybės įstatymo projektą. Pagal šį pro
jektą, dvigubą pilietybę galėtų turėti lie
tuviai, gyvenantys Europos Sąjungoje. Tad 
lietuviai, gyvenantys už šio “elitinio klu
bo” šalių-narių sienų, teisės turėti dvigu
bą pilietybę 
negaus.

JAV lietu
vių interesus 
Vilniuje ginan
ti Pasaulio Lie
tuvių Bendruo
menės (PLB) 
pirmininkė Re
gina Narušienė (žiūr. nuotr. dešinėje), 
nors ir nusivylusi darbo grupės parengtu 
projektu, vis dėl to teigia, kad tai dar nėra 
blogiausias variantas. “Aš jau maniau, kad 
bus dar blogiau”, - sakė R. Narušienė.

Būdama viena iš Pilietybės įstatymą 
tobulinusios darbo grupės narių, ji sako, 
kad iš pat pradžių jautė kai kurių kole
gų nusistatymą išskirtinius atvejus su
siaurinti iki minimumo. Labiausiai pozi
ciją, kad dvigubos pilietybės atvejų turi 
būti kuo mažiau, palaikė Mykolo Romc- 
rio universiteto docentė Elena Vaitiekie- 
nė ir to paties universiteto lektorė Onu
tė Buišienė. Tokiai siaurai Konstitucinio

Informacija turistams - vien lietuviškai
Užsienio turistams geriau pažinti 

Vilnių padės neseniai mieste iškabinėti 
informaciniai ženklai su užrašu „vaizdin
gas maršrutas“. Tačiau užrašai - tik lie
tuvių kalba, ir užsieniečiai jau nusiskun
džia. „Panašių problemų nebuvo nei 
Vokietijoje, nei Prancūzijoje. Visur infor
macija pateikta ir anglų kalba. Lietuvoje 
kitaip, net žmonės angliškai nešneka”, 
skundėsi vienas turistas.

Apie turistams skirtus, bet vien lietu
viškus užrašus paaškino Vilniaus miesto 
savivaldybės atstovė: „Pradėtas įgyvendin

Apie Kovo 11-ąją - žino ir nežino
Daugiau kaip pusė (55%) Lietuvos gy

ventojų nešvenčia Kovo 11-osios ir be
veik pusė (46%) nežino arba klysta nu
rodydami datą, kada pasirašytas Nepri
klausomybės atkūrimo aktas. Tai rodo 
DELFI užsakymu „Spinter tyrimų” atlikta 
gyventojų apklausa.

Prabėgus 18 metų, Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo metus - 1990-uosius - 
teisingai įvardino tik kiek daugiau nei 
pusė šalies gyventojų (53%). Tiesa, kaltin
ti lietuvius abejingumu savo naujųjų lai
kų istorijai taip pat negalima - net 32% 
manė, kad Nepriklausomybės atkūrimo 
aktas pasirašytas 1991 m., kurie daugeliui 
Lietuvos gyventojų įsirėžė giliai į atmintį 
dėl tragiškų sausio įvykių. Dar 6% apklaus
tųjų tikėtinai sumaišė Vasario 16-osios ir 
Kovo 11 -osios istorines datas, apklausoje 
įvardindami 1918-uosius. 8% tyrimo daly
vių visiškai nesugebėjo nurodyti jokios datos.

1991-uosius kaip Nepriklausomybės 
atkūrimo metus dažniau minėjo vidutinio 
ir vyresnio amžiaus respondentai, tuo tar

Kalėjimams reikia 1 milijardo litų
(ELTA). Kaip teigiama Vyriausybės 

pranešime, tardymo izoliatorių ir įkalini
mo įstaigų pertvarka kainuos apie 1 mlrd. 
litų. Jai įgyvendinti 2008-2033 metais iš 
valstybės biudžeto prašoma skirti apie 500 
mln. litų. Dar tiek pat ketinama gauti par
davus įkalinimo įstaigiĮ nekilnojamąjį turtą.

Įgyvendinus strategiją turėtų būti iš
spręsta tardymo izoliatorių perpildymo 
problema, įkalinimo įstaigose būtų užtik
rinamos Europos kalėjimų taisyklėse re

Teismo išaiškinimo interpretacijai kate
goriškai nepritarė Seimo opozicijos ly
deris Andrius Kubilius, vasario pradžioje 
savo nepasitenkinimą grupės veikla iš
reiškęs pasitraukimu.

Apie pasitraukimą iš tarpžinybinės 
darbo grupės sakė svarsčiusi ir Regina 
Narušienė. Galiausiai ji nutarė likti ir 
kovoti iki galo. “Supratau, kad mano vieta 
Vilniuje ir kad aš turiu su jais diskutuoti 
ir pamėginti pakeisti jų nuomonę”, - sakė 
PLB pirmininkė. Savo ruožtu R. Naru- 
šienei pasirodė, kad užsienio lietuvių 
lūkesčius geriausiai suprato Vilniaus 
universiteto Teisės fakulteto dėstytojas 
dr. Vaidotas Vaičaitis, Teisės institute dir
bantis Mindaugas Lankauskas, Seimo 
nariai Laima Mogcnienė ir Gintaras Ste
ponavičius.

Anot Reginos Narušicnės, ji jokiu bū
du nelinkusi kritikuoti viso padaryto 
darbo, tačiau mano, kad jis galėtų buįi 
patobulintas. Tai, kad kaip kriterijus 
pasirinkta Europos Sąjunga, PLB vado
vaujanti advokatė pavadino “diskrimi
nacija”.

R. Narušienei rūpi ir lietuvių, gyve
nančių šalyse, kurios nepriklauso nei 
NATO, nei Europos Sąjungai, likimas. 
Anot jos, neteisinga atimti Lietuvos 
pilietybę iš Australijoje ir Pietų Ameri
kos šalyse gyvenančių tautiečių, nors jų 
ten ir nėra tiek daug kaip JAV. □ 

ti praėjusių metų sausio 1 d. projektas jau 
baigiamas. Bus 14 informacinių stendų. 
Statomi 176 informaciniai kelio ženklai. 
Didžioji dalis bus su užrašu „vaizdingas 
maršrutas“ ir rodys judėjimo kryptį, kituo
se galėsime perskaityti nuorodą į lankyti
ną objektą, pavyzdžiui, „Katedros aikštė“ 
arba „Šv. Onos bažnyčia“,-pasakojo mies
to atstovė. Visa tai-vien lietuviškai.

Įrengti turistams skirtus, bet vien lietu
viškus kelio ženklus ir informacinius sten
dus Vilniuikainavo daugiau nei 1 mln. litų.

LGITIC

pu jauniausieji tyrimo dalyviai dažniau 
„painiojosi“ tarp 1918-ųjų ir 1990-ųjų. Tarp 
neatsakiusių į šį klausimą daugiau mote
rų, Vilniaus ir Klaipėdos gyventojų.

Labiausiai šalies nepriklausomybės 
atkūrimui nusipelniusiu žmogumi viena
reikšmiškai įvardinamas Vytautas Lands
bergis (57%). Jo nuopelnais nepriklauso
mybės atkūrimui neabejojama. Gerokai re
čiau (po 6%) įvardintos Algirdo Brazaus
ko ir Justino Marcinkevičiaus pavardės.

55% apklaustųjų Kovo 11-ąją tiesiog 
mėgaujasi „pailgintu“ savaitgaliu, niekaip 
nepaminėdami šios svarbios valstybei šven
tės. 21 % teigė minintis šią progą su šeitna 
(dažniau moterys, vidutinio ir vyresnio 
amžiaus respondentai, Vilniaus, Kaupo ir 
kaimo vietovių gyventojai); 20%,,-r-.su 
draugais/ bendradarbiais (dažniau vyrai, 
35-45 m. amžiaus, aukštesnio išsimoks
linimo respondentai).

18-25 m. jaunimui, didžiausių ir ma
žiausių pajamų atstovams tai dažniau eilinis 
ilgas savaitgalis. LGITIC 

komenduojamos ir Lietuvos teisės aktuose 
nustatytos suimtųjų ir nuteistųjų laikymo 
sąlygos.

Taip pat būtų išspręsta įkalinimo įstai
gų saugumo problema, sustiprėtų visuo
menės saugumas, pagerėtų įkalinimo įs
taigų personalo darbo sąlygos, mažiau kai
nuotų naujų ir kompleksiškai renovuotų 
įkalinimo įstaigų eksploatavimas bei bū
tų užtikrinamas reikiamo lygio persona
lo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas.
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Bendruomenės baruose
Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios 

paminėjimas Viktorijos Universitete
Gražina Pranauskienė

Pasinaudojęs vieno iš žymiausių Lie
tuvos fotografo Mariaus Jovaišos apsi
lankymu Melbourne, Viktorijos ir Tas
manijos valstijų garbės generalinis kon
sulas Andrius Žilinskas kovo 11 dienos 

vakarą suruošė dviejų svarbių tautinių 
datų paminėjimą. Istorinių Vasario 16- 
osios ir Kovo 11-osios švenčių proga j 
Viktorijos Universiteto Vizualinio Meno 
Fakulteto galeriją susirinko apie apie 80 
svečių: Nick Kotsiras, Opposition 
Spokesman on Multicultural Affairs & 
gitizenship; Melbourne konsulinio korpu- 

(1sp,ątsjovai - Jungtinių Amerikos Valstijų, 
il^Bppsios Britanijos. Graikijos genera- 
lųįųąi. konsulą i; Austrijos, Norvegijos, Lie
tuvos, Olandijos, Vengrijos, Monaco, Por
tugalijos, Lenkijos, Ukrainos generaliniai 
garbės konsulai;Vokietiįos konsulas. Kiti 
garbės svečiai: Australian Department 
Foreign Affairs (Vic State office) Protocol 
Director; Deputy Director of Protocol 
Dept of Premier and Cabinet; Viktorijos 
Universiteto atstovai; ALB Melbourne 
Apylinkės Valdybos pirmininkas ir lietu
vių bendruomenės nariai; dienraščio 
“Herald Sun” žurnalistas Jonas Maša- 
nauskas.

LR Garbės generalinis konsulas

Melbourne Andrius Žilinskas kreipėsi į 
susirinkusius įspūdinga kalba:

“The Honorable Nicholas Kotsiras, MLA, 
Opposition Spokesman on Multicultural Affairs 
& Citizenship representing the Leader of the 
Opposition, the Honorable Ted Baillieu and the 
Victorian Liberals and Nationals Coalition.

My fellow colleagues of the Consular Corps, 
Distinguished guests, ladies and gentlem en.

it gives megfeat pleasure to welcomeyou all 
to this celebration of the Restoration of 
Lithuania’s Statehood and its Independence 
Day.

Today, I would like to briefly talk to you about 
the two related themes of independence and 
discovery which are linked here today. 18years 
ago to this very day on 11 March 1990 
Lithuania declared the restoration of its 
independencefrom the Soviet Union. It was the 
first Soviet Republic to do so. Other countries 
within the Soviet Unionfollowed  and in the space 
of a year or so the world saw a complete 
transformation of Eastern Europe and the 
flowering of democracy in the region.

However, Lithuania’s restoration of 
independence came at a cost to the Lithuanian 
people which was both painful and initially 
unceriain. Painful in that it involved the deaths 
of a num her of Lithuanians who gave their lives 
for Lithuania’s independence and uncertain 
until the international community of

Susirinkusieji į Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėjimą Viktorijos Universitete

Iš kairės: Brigita ir Marius Jovaišos (Lietuva), Aida ir Andrius 
Žilinskai.

Sydnėjaus Lietuvių Klube
Netrukus sueis dveji metai, kai duris 

atvėrė naujas Sydnėjaus Lietuvių Klubas 
“Dainava”. Įsibėgėjimo metas baigėsi. Tę
siasi konkrečių darbų, planų Įgyvendini
mo ir praeities klaidų ištaisymo laikas.

Klubo Valdyba kviečia visus narius ak
tyviai bendradarbiau ti ir prisidėti prie visų 
idėjų įgyvendinimo, užtikrinant ilgametį 
Klubo gyvavimą. Dabartinę Lietuvių Klu
bo Valdybą sudaro 7 direktoriai:

prezidentas - Paulius Šliogeris, 
viceprezidentė - Venta Protaitė, 
iždininkas - Darius Gakas, 
sekretorius - Aistis Biery.
Lana Stasiunaitytė-Venckienė, 
Jadvyga Burokienė,
Elė Kains.
Nauja iniciatyva buvo pakviesti kelis 

narius, kurie patariamaisias balsais galėtų 
talkinti Klubo Valdybai organizaciniais 
reikalais. Su naujojo Klubo vadovo Je
ronimo Belkaus pagalba, Valdyba pasiry
žusi įgyvendinti ilgalaikius tikslus.

Visi minėti žmonės yra lietuvių kilmės, 
mylintys Lietuvą ir visiems pažįstami 
aktyvūs Lietuvių Bendruomenės nariai. 

'Visus mus vienija bendras tikslas - Lictu- 
' VilfKlubo gerovė.
ū onpįyėjtais finansinias metais Klubas 
■prarado virš $350,000 ir šių finansinių 
metų pirmajame pusmetyje jau prarado 
virš $200,000. Mes negalėjome taikytis su 
esama padėtimi.

Šiuo metu, sausio viduryje paskirtas 

naujuoju valdytoju Jeronimas Bclkus at
liko praėjusių dvejų metų buhalterinę 
analizę ir pateikė ją Klubo Valdybai, at
kreipdamas dėmesį į esamas problemas:

Pirmadienias, antradieniais ir sekma
dienio vakarais Klubas patirdavo didelius 
finansinius nuostolius dėl mažų įplaukų ir 
didelių personalo išlaidų. Dėl to, apgailes
taudama, Valdyba nutarė laikinai Klubą 
uždaryti pirmadieniais ir antradieniais, 
tuo pačiu sutaupydama per savaitę apie 
$2,000 personalo išlaidoms ir sumažinda
ma apie 20% elektros išlaidas. Tačiau 
Klubas ir toliau aptarnaus renginius tomis 
dienomis.

Naujasis Sydnėjaus Lietuvių Klubo vadovas 
Jeronimas Belkus.

Klubo darbo dienomis pagrindinis dė
mesys bus skiriamas naujų klientų pri
traukimui. Taip pat bus stengiamasi sa
vaitgaliais išnuomoti Klubo salę pobū
viams ir renginiams.

Sekmadienis, be abejo, lietuvių diena. 
Ruošiamės organizuoti lietuviškų gami
nių muges. Kviečiame visus bendruome
nės narius aktyviai prisidėti pasiūlant ir 
savo gaminius.

Klubo Valdyba yra visuomet pasiruo
šusi atsižvelgti į Klubo narių pageidavi
mus, išnagrinėti jų pateiktus pasiūlymus. 
Tam tikslui Klube įrengta “pasiūlymų ir 
pageidavimų” dėžutė.

Metinis lietuviškų organizacijų Ren
ginių Kalendorius padėtų Klubui sklan
džiai organizuoti darbus, todėl kviečiame 
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybą pateik
ti Klubui šią informaciją. Klubas mielai 
patalkins, jei tai bus reikalinga.

Sekančioje “Mūsų Pastogės” laidoje 
pateiksime informaciją apie pasikeitimus 
Klubo virtuvėje ir restorane.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo
’’Dainava” Valdyba

independent nations 
recognized Lithuania’s 
independence over the 
succeeding year and a 

M-
Since 1990,

Lithuania has 
assiduously pursued the 
twin objectives of 
securing its
independence and 
transforming itself into 
a fully functioning 
liberal democratic state 
proudly taking its place 
as a responsible member 
of the United Nations.

Lithuania took a major step towards 
securing its independence when it joined the 
European Union and NATO in 2004. 
Lithuania has actively involved itself in 
promoting regional peace and stability in 
Eastern Europe and has willingly contributed 
to important international missions such as 
the international mission in Afghanistan. All 
these are examples of Lithuania’s 
transformation over the past 18 years.
Lithuania has achieved much in such a short 
period of time, but it also recognizes that there 
is still much to do.

Although I have briefly mentioned 
Lithuania”s achievements over the past 18 years 
since the restoration of Lithuania as an 
independent country, Lithuania’s history 
as an independent stale goes back a great deal 
further in time. Indeed, next year Lithuania 
celebrates 1000 years since the first written 
reference to Lithuania as a nation in the Annals 
of the Moifastery of Quedlinburg in 1009.

In the Middle Ages, Grand Duke 
Mindaugas united the different tribes of 
Lithuania and was crowned King of Lithuania 
in 1253. In the 15"' century under Grand Duke 
Vytautas the Great, the Lithuanian State 
extended from the Baltic Sea to the Black Sea 
and was at the time one of the largest nations in 
Central and Eastern Europe.

More recently, at the conclusion of the First 
World War, and after centuries under Russian 
dominalionLithuaniadeclared its independence 
on the 16"' February 1918. It remained 
independent until the Second World War when it 
was forcibly incorporated into the Soviet Union. 
So this year on the 16"' of February 2008 
Lithuania celebrated the 90"' anniversary of its 
Declaration of Independence.

Ilavingfought many times to gain,preserve, 
lose and again reclaim its independence, often 
at great cost to the country and its people, 
Lithuania and Lithuanians understand the 
true meaning of independence andfreedom.

So on the occasion of the 18th anniversary 
of the Restoration of the Lithuanian State and 
the 90th anniversary of the Declaration of the 
independence ofthe Republic of Lithuania it is 
my honour to propose the toast to Iler Majesty 
Queen Elizabeth the Second, the Queen of 
Australia.

Po šio pasisakymo, Garbės gen. konsu- 

las Andrius Žilinskas prie mikrofono pa

kvietė gerbiamą Viktorijos vyriausybės 
atstovą Nicholas Kotsiras. Ponas Kotsiras 
savo kalboje ne tik pabrėžė daugiakultū- 
rės politikos propagavimo Australijoje 
svarbą, bet ir gražiais žodžiais išgarbino 
mažają Lietuvą. Jis kalbėjo apie Australi
joje gimusio jaunimo norą brandinti savo 
senelių ir tėvų šaknis, tuo būdu stengian
tis kuo labiau save realizuoti tautiškumo 
ugdyme ateities kartoms. Ponas Kotsiras 
pasidžiaugė, jog iš Lietuvos atvežta Ma
riaus Jovaišos paroda yra neįkainuojamos 
vertės įnašas tautinio sąmoningumo 
ugdyme.

Po įkvepiančios svarbaus vyriausybės 
parlamentaro kalbos, Andrius susirin
kusiems pristatė kuklųjį Lietuvos sūnų:

The photographs which Marius.Jovaiša has 
so generously brought to Melbourne and are 
displayed here and in his album give us a 
compelling sense of seeing Lithuania from a 
different perspective. I am sure you will agree, 
when looking at the photographs, those of you 
who have not been to Lithuania will be 
discovering our beautiful country. Those, who 
grew up in Lithuania or like me who have visited 
the country many times are in the full sense of 
the word re-discovering Lithuania. As Marius 
has so accurately entitled his album we are 
seeing “Unseen Lithuania”.

Marius is unquestionably a r emarkable 
person. I am sure you will agree that 
Lithuania is beautifully captured .iqthe 
photographs. The project took him a year to 
complete and involved some 51 flight! 
hours airborne in a variety of aircraft dtįimes 

at real danger to himself, and took nearly 
19,500 photographs. A remarkable artisįįc 

and technicalfeat.
Thank you, Mariau. That concludes^e 

formal part of the evening. Ihopeyoudrį^ all 
able to stay and enjoy the photographs for t)ie 

remainder of the reception.
Susirinkusieji buvo tiesiog sužavėti ir 

Mariaus kalba ir pačia paroda. Nors dau
gybė norinčių būriavosi su juo pabendrau
ti, ne visiems pavyko.

Išsiskirstant, parodos atidaryrrilo 
svečiams, prisiminimui buvo įteiktas 

fotomenininko kompaktinis diskas. Ei

Musų Pastogė Nr. 13, 2008.04.02, psl. 3
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■ r.Lietuviai pasaulyje
Vasario 16-osios gimnazijoje

aįoįc
y. Karnavalas
jrn'. Vasario 4-osios visi mokiniai laukė 
zdtjttošdami kaukes, bet labiausiai šurmulia- 
žįSaivienuoliktokai, kurie papuošė bendra- 
.nbųčio salę spalvotomis girliandomis ir ba

lionais. Jie rūpinosi muzika, vakaro prog
rama, kvietimais, Užgavėnių valgiais ir gė- 

ijįnjais.
[;:>lirPįbia salė prigužėjo visokių persiren- 
., gėlių, jų tarpe net tokių, kurių po kauke ir 
atpažinti negalėjai. Daug juoko ir katučių 

-^sulaukė nuotaikinga vakaro programa, 
- (kurią vedė Christina Frick ir Vytautas Ra- 
. ijčys1. Sudeginus Morę ir išvarius iš kiemo 

nusibodusią žiemą, visi grįžo iš parko 
laukti kito kulminacinio taško - geriausių 
kaukių apdovanojimo. Prizus gavo devy
nios pavienės ir grupinės kaukės. Dvi pir
mąsias vietas užėmė: Miriam Angert iš 
aštuntosios klasės, persirengusi orentalinių 
šokių atlikėja, Lukas Krause, persirengęs 
mergaite ir Pietų Amerikos lietuvaitės iš 
13 b klasės, persirengusios katyčių pulku.

Pavalgę Užgavėnių blyną, visi dar ilgai 
šoko tą vakarą surengtoje diskotekoje.

Atvirų durų diena
2008 m. vasario 9 d. Vasario 16-osios 

gimnazijoje vyko atvirų durų diena. Šis 
renginys organizuojamas kiekvienais me
tais. Gausiai susirinkusius svečius pasvei
kino mokyklos direktorius A. Šmitas. Po 
direktoriaus kalbos ir tėvų komiteto at
stovės I enz svečiams koncertavo mokyklos 
muzikantai, vadovaujami muzikos moky
tojo G. Ručio. Svečiai taip pat klausėsi 
dainos anglų kalba, kurią atliko 5-8 klasių 
moksleiviai, parengti anglų k. mokytojos 
M. Šmitienės ir dainos prancūzų kalba, 
kurią padainavo 5-11 klasių moksleiviai, 
parengti prancūzų k. mokytojos B. Ileidt. 
Po muzikinės programėlės mokyklos mo
kytojai pristatė savo dėstomus dalykus ir 
direktorius maloniai pakvietė visus ap
žiūrėti gimnazijos. Svečiai galėjo susipa
žinti su mokykla: R. Buchsenstein rodė 
filmus apie mokyklos gyvenimą ir darbą. 
Cheminius bandymus demonstravo moky
toja L. Manss su mokiniais. Matematinius 
žaidimus paruošė matematikos mokytoja 
R. Vomberg. Dailės mokytoja J. Lemkienė 
surengė gražią mokinių darbų parodą. 
Rankdarbių parodą paruošė 1. Zacharias. 
Vokiečių k. mokytojos A Parsa ir S. Cassel 
pristatė kai kurių vokiečių autorių knygas 
o taip pat tnimpai supažindino svečius su 
vyresniųjų klasių vokiečių k. pamokų me
džiaga. „Biologijos pojūčių stotelėje“ sve
čiai kartu su 5-6 klasių mokiniais, parengtais 
mokytojų A. Gunther ir H. Herbelio, ra
gaudami įvairius valgius, galėjo patikrinti 
savo skonio receptorius.

ji Svečiams biblioteką parodė B. Lip- 

Vasariu Šešioliktosios gimnazija iš paukščio skrydžio.
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šienė, o koplyčią - D. Subačius. Lydimi 
mokytojo R. Tesnau svečiai užkopė j pi
lies bokštą, iš kurio galėjo pasigrožėti 
miestelio apylinkėmis ir nuostabia 
Bergstrasse’s panorama.

Stalo teniso turnyras
Dvi savaites bendrabučio fojė tęsėsi 

stalo teniso turnyras, prasidėjęs sausio 28 
d. Šį kartą varžybas ėmėsi organizuoti 
studentai iš Vilniaus pedagoginio univer
siteto Vytautas Dovydaitis ir Edgaras Ba- 
rodica. kurie šiuo metu gimnazijoje atlie
ka pedagoginę praktiką. Turnyre varžėsi 
dvi dešimtys žaidėjų dvejose grupėse. 
Laimėtojai paaiškėjo vasario 13 d. su
rengtame pusfinalyje bei finale. Berniukų 
grupėje nugalėtoju tapo L. Batvinis iš 
Pietų Amerikos. Antroji vieta ir sidabro 
medalis atiteko E.Viskontui, trečia vieta J. 
Krauzei. Mergaičių grupėje aiški turnyro 
lyderė buvo A. Zizas, taip pat iš Pietų 
Amerikos. Antrąją turnyro rakete paskelb
ta G. Vasiliauskaitė ir trečioji vieta atiteko 
V. Martinez.
Bendradarbiavimas su Vilniaus 

pedagoginiu universitetu
Vilniaus pedagoginis universitetas ir 

Vasario 16-osios gimnazija pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį. Universitetas 
įsipareigoja moksleiviams ir dėstytojams 
teikti informaciją apie studijas universite
te, kviesti gimnazijos moksleivius ir 
dėstytojus į Universiteto Atvirų durų die
nas. į Universitete organizuojamas meno, 
kultūros, mokslo ir sporto dienas, stovyk
las ir konferencijas ir siųsti studentus at
likti pedagoginę praktiką j gimnaziją.

Vasario 16-osios gimnazija įsiparei
gojo kasmet priimti pedagoginei prakti
kai Universiteto studentų, kartu su Uni
versitetu parengti praktikos užduočių 
program; ir sudaryti sąlygas jį vykdyti bei 
išstudijuoti Heidelbergo pedagoginės 
aukštosios mokyklos galimybes dalyvauti 
šiame bendradarbiavime.

Sausio 7 d. pagal šią sutartį atvyko 
pirmiejidu studentai-Vytautas Dovydaitis 
ir Edgaras Barodica dešimties savaičių 
praktikai. Abu yra ketvirto kurso studentai 
ir ruošiasi dėstyti vokiečių kalbą. Jie tuoj 
pat atvykę pilnai įsijungė į darbą: lankė 
pamokas, stebėjo mokytojų darbą ir patys 
pradėjo mokytojauti. Abu apsigyveno mo
kinių bendrabutyje irsti mokiniais dirba 
ir laisvalaikio metu bendrabutyje: padeda 
jiems ruošti namų darbus, praveda viso
kiausius užsiėminus. Studentai ne tik patys 
įgyja naudingos darbo patirties, bet labai 
daug padeda mokytojams ir mokiniams, 
kurie juos labai myli ir mieliausiai norėtų, 
kad studentai liktų visam laikui.

V16gim-infb

San Francisco - mokyklėlė jau iš 
„trečiabangių”

Kai mes, antroji lie
tuvių banga, vadinamieji 
„dipukai”, po Antrojo 
pasaulinio karo atvyko
me j Ameriką, atgaivino
me beveik visas JAV lie
tuvių kolonijas. Panašiai 
vyksta ir dabar - atvyku
sieji su trečiąja imigran
tų banga pamažu perima 
veiklą iš mūsų. Štai, pa
vyzdžiui, San Francisco 
apylinkės šių metų Lie
tuvos Nepriklausomybės 
minėjime dalyvavo per 
100 dalyvių, iš jų tik apie 
20 buvo mūsų, „dipukų”.

Per praėjusius maždaug 50 metų kelis 
kartus buvo mėginta San Francisco apy
linkėje įsteigti lituanistinę mokyklą, ta
čiau tie norai išsipildė tik atvykus dabar
tinei lietuvių trečiajai bangai. Praeitais me
tais, daugiausia „trečiabangės” lietuvaitės 
Virgilijos Talli pastangomis, čia pagaliau 
pradėjo veikti dviejų klasių lituanistinė 
mokyklėlė „Genys”.

San Francisco apylinkių gamta labai 
graži, klimatas palankus. Nėra vasaros 
karščių, nėra žiemos šalčių. Vandenynas čia 
pat, o dvi valandas automobiliu pavažia
vęs į kitą pusę jau randi snieguotus kalnus 
su tarptautinės reikšmės masto slidinėji
mo trasomis. Darbus čia irgi visi randa - 
pas mus yra ir lietuvių mokslininkų, ir gerų 
meistrų, ir statybininkų, ir gydytojų. Tačiau 
lietuvių kolonija čia niekuomet nėra bu
vusi gausi, visuomet lietuviai geografiniu 
požiūriu gerokai išsisklaidę. Daug kam Į 
mūsiškių susitikimus tenka važiuoti50 my
lių ir toliau. Todėl neturime savos parapi
jos, neturime nuolatinės susirinkimų vietos.

Apie mokyklėlę ir jos steigėją
Virgilija Talli gimė ir užaugo Kaune, 

kur baigė Jėzuitų gimnaziją. 1997 metais 
atvažiavo į JAV, studijavo, biologijos sri
tyje įgijo bakalauro laipsnį, vėliau - 
„Doctor of Chiropracticc” diplomą. Vy
resnėlį 7 metų Marių jau antri metai kas 
šeštadienį veža į šias lituanistines pamo
kas. Greitkelyje tomis dienomis tenka su
gaišti net po dvi valandas...

Mokyklėlė „Genys” padalinta j dvi 
klases - mažesniųjų ir vyresniųjų. Vyres
niems kas šeštadienį patalpas savo klini
koje užleidžia dr. Alvydas Koncė. Mažes
niųjų klasė renkasi Donato Janutos namų 
svetainėje, kur tam tikslui įrengti stalai, 
suolai, lenta ir kt. Šioje maždaug 20 vai
kų mokykloje Donato Janutos 8 metų 
dukrytė Orinta Janutaitė yra viena iš dvie
jų mokinukų, kurie ne „trečiabangių“, o 
„dipukų“ atžalos.

Vyresniųjų klasę jau antrus metus mo
ko Rosana Šlcžcvičiūtė. Ji kilusi iš Rasei
nių apylinkių, Vilniaus universitete įgijo 
tikybos mokytojos specialybę, vėliau -

Londone vagia labdarą
Lietuvių sukčiautojų veiklą atskleidė 

oficiali Londone įkurta kompanija 
„Clothes Aid”, kuri talkininkauja mažoms 
labdaros organizacijoms arba toms orga
nizacijoms, kurios neturi savo parduotu
vių. „Clothes Aid“ išsiaiškino, kad lietuvių, 
sukčiautojai sugebėjo pavogti daugiau 
maišų su rūbais nei „Clothes Aid“ jų patys 
surinko. Lietuvių nusikaltėlių veikla neuž
sibaigia vien vagystėmis iš „Clothes Aid“. 
Jų įžūlumas dar pasireiškia ir tuo, jog jie 
nebebando prisidengti labdaros organiza
cijų vardu. Paklausus, kas jie tokie, jie atsa
ko, kad dirba komercinėms rūbų surinki
mo kompanijoms, kurios savo ruožtu at
stovauja labdaros organizacijoms.

Lietuviai sugeba pranokti konkurentus. 
Iš anksto sužinoję, kada „Clothes Aid“ bei

Lituanistinė mokyklėlė “Genys” San Francisco.

magistro laipsnį Bostono koledže, ketve
rius metus gyveno Čikagoje. Rosanai pade
da dar dvi lietuvaitės. Viena iš jų, Daiva 
Bagočiūnailė, gimė ir užaugo Šilutės 
miestelyje, baigė Klaipėdos universiteto 
Pedagogikos fakultetą. Kita mokytoja. 
Kristina Jonušaitė-Mattienė, gimusi JAV. 
Ji Čikagoje baigė Maironio lituanistinę 
mokyklę, šoko su tautinių šokių grupe 
„Grandis”, dirbo su „Nerijos” tunto skau
tėm ir stovyklavo „Rakas” stovyklavietėje. 
Kristina turi magistro laipsnį mokyto
javimo srityje ir dabar San Francisco 
universitete ruošiasi daktaro laipsniui.

Vyresniųjų klasę šiuo metu pradėjo 
lankyti 7 vaikai, kuriems nuo 7 iki 10 me
tų. Dar keletas žada įstoti. Klasėje moko
ma lietuvių kalbos gramatikos, Lietuvos 
istorijos, Lietuvos gamtos/geografijos. Du 
vaikai nemoka lietuviškai, tai pagalbinės 
mokytojos Kristina ir Daiva atskirai dar
buojasi su jais, moko žodžių ir gramatikos.

Mažesniųjų klasėje pirmutinius metus 
labai sėkmingai mokytojavo Jovita Sta- 
nišauskienė iš Klaipėdos krašto, kur ji dir
bo mokytoja 30 metų. Jai grįžus Lietuvon, 
mokytojos pareigas perėmė Dalia Zirgu- 
lytė, baigusi Lietuvos muzikos ir teatro 
akademiją (anksčiau - Vilniaus konserva
torija). 24 metus mokytojavusi Naujalio 
muzikos gimnazijoje Kaune.

Mažesniųjų klasę lanko dešimt 3-8 me
tų vaikų, plius 10 metukų Karolina, kuri ir 
mokosi, ir padeda su mažiausiais. Ne visi 
vaikučiai moksle yra to paties lygio, tai 
klasė suskirstyta į tris grupes. Mokytojos 
darbas nėra lengvas, nes tokio amžiaus 
vaikams reikia ne tik mokslo, bet ir šiek 
tiek priežiūros bei drausmės.

Praeitais metais mokinukai su dekla
macijomis, šokiais, dainomis ir vaidinimė
liu pasirodė per San Francisco lietuvių 
bendras Kūčias ir per Nepriklausomybės 
minėjimą. Šiems metams irgi ruošiami 
pasirodymai. Lietuvių kalba visų tobuli
nama. Visi mokosi lietuviškų eilėraščių 
ir dainų, sužino, kas yra Lietuva, mokosi 
Lietuvos himno. Donatas .Januta 

(“Amerikos Lietuvis”) 

kitos labdaros kompanijos organizuoja rū
bų surinkimus, jie atvyksta anksti ryte ir 
pavagia sukrautus maišus, taip užbėgant 
įteisintoms labdaros kompanijoms už akių. 
Be to, jie šnipinėja apie namus, ieškodami 
paruoštų, į maišus sukrautų rūbų, tirdami 
aplinką. Sustabdžius ir paklausus, ko jie 
ieško, jie jums įteikia „skrajutę“, taip ban
dydami patikinti, kad čia ėjo ne vogti, o 
maišų su rūbais ieškoti. Policijos žiniomis, 
vienas namų savininkas, palikęs prie savo 
paradinių durų kelių šimtų svarų vertės 
skalbinių maišą, jo niekada nebeatgavo. 
Nepasisekė jam, nes skalbimo paslaugų tar
nybos atliekamas skalbinių rinkimas atsi- 
liktinaisntaposu tadiena.kaiprofesionalūs 
sukčiai rinko maišus su rūbais.

“Londono žinios”
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Bendruomenės baruose
Mokslinė ekspedicija po Australiją ir

Naująją Zelandiją
Jonas Nekrošius, Šiauliai

Tęsinys iš “M.P.” nr. 12
Trečią viešnagės Tasmanijojc dieną bu

vo surengtas žygis Olego Truchano gy-

Ekspedicijos proga išleistas atvirukas.

Praėjusių švenčių atšvaitai

Iš dešinės: Margarita Kavaliauskienė, Nata Liutikaitė, Laima Protienė, jos marti 
Carolyn, Milda Karpavičicnė, Elena Intaitė (Intas) ir Protų anūkė Claire.

venimo ir veiklos vietomis. Kartu su 
ekspedicijos dalyviais keliavo ir Melva 
Truchanas bei vietos lietuvis Rimas 
Statkus, kuris kelionės metu vertė iš ang
lų kalbos j lietuvių kalbą Melvos Trucha
nas pasakojimus apie kraštą ir Olego 
Truchano gyvenimą. Nuvykus i Strahan 
miestelį, laivu buvo surengta kelionė po 
Gordon upe. Šios kelionės metu, laivui 
išmetus inkarą, keliavome po lietaus mišką 
(rain forest), apžiūrėjome Olego Truchano 
išsaugoto garsaus Huon Pine draustinio 
tūkstantmetes pušis. Taip pat aplankėme 
viename iš Vakarų Tasmanijos eukaliptų 
miške įrengtą „The Wall“ muziejų, kuria
me vietos skulptoriai Greg ir Marg Duncan 
kuria sieną, susidedančią iš medžio stelų, 
pasakojančių apie Tasmanijos istoriją. 
Strahan mieste aplankėme vietos muzie
jų - turizmo centrą. Virš įėjimo j šį centrą 
ant sienos kabo išrašyti Olego Truchano 
žodžiai, raginantys saugoti gamtą. Šiame 
muziejuje yra eksponuojamas iš medžio 
išskobtas paminklas, skirtas Olegui Tru- 
chanui atminti. Viename iš šio muziejaus 
stendų “Dvi upės - penki žmonės” prista
tomi penki labiausiai Tasmanijos gamto-

Ekspedicijos dalyvė Teodora Dilkienė ir 
Algimantas HTaškūnas.

saugai nusipelnę žmonė, iš kurių vienas yra 
Olegas Truchanas. Šiame muziejuje pa
likome iš Lietuvos atsivežtą metalinę 
atminimo lentelę skirta žygiui Olego 
Truchano vietomis Tasmanijojc. atminti.

Paskutinę kelionės Hobarte dieną - 
vasario 13 d. atvykome j Tasmanijos 
Universiteto Politologijos katedrą. Čia 
mums buvo surengtas susitikimas su šio 
Universiteto atstovais. Humanitarinių 
mokslų fakulteto dekanu prof. Jan 
Pakulski, politologijos katedros vedėju, 
prof. Ainsley Kellow. prof. Peter Boyce ir 
kitais mokslininkai. Šio Universiteto 
atstovas, veiklusis tautietis Algimantas 
P.Taškūnas supažindino ekspedicijos da
lyvius su Tasmanijos Universitetu ir joje 
esančia unikalia, daugiau kaip tūkstančio 
egzempliorių knygų anglų kalba apie Lie
tuvą biblioteka, bene viena iš didžiausių 
Australijoje. Šio Universiteto Teisės fakul
teto studentė Elizabeth Wilson paskambi
no kanklėmis Lietuvos kompozitorių su
kurtų melodijų irpadainavo keletą lietuvių 
liaudies dainų. Kita šio Universiteto stu
dentė Cla ire Jansen, padarė pranešimą ang
liškai apie poeto Antano Baranausko po
emą “Anykščių šilelis”, papasakojo kaip ji 
studijavo šį kūrinį ir kitas lietuvių autorių 
knygas apie gamtą. Ekspedicijos dalyviai 
šiai Tasmanijos Universiteto bibliotekai 
padovanojo lietuviškų knygų ir žurnalų, 
įvairių leidinių apie Lietuvos universitetus.

Po viešnagės Tasmanijojc vėl sugrįžo
me į Melbourną. Iš čia lėktuvu nuskrido
me į Alice Springs, kur susipažinome su 
aborigenų istorija, kultūra ir tradicijomis. 
Be to. surengėme žygius po Karalių Slėnį 
(Valley of Kings) ir Olgos kalną, aplink 
Uluru (Ayers Rock). Iš Alice Springs nu
skridome į Cairns, įsikūrusį prie Didžiojo 
Vandenyno. Iš čia surengėme kelionę trau
kiniu į džiungles prie Kuranda, išvyką 

laivu prie Didžiojo Koralinio Rifo (Great 
Coral Reef). Po to iš Cairns nuskridomb į 
šiaurinėje Naujosios Zelandijos saloje esan
tį Auckland miestą-uostą. Čia susitikome 
su Lietuvos garbės konsulu Naujojoje 
Zelandijoje Jurgiu Pečiulaičiu ir čia gy
venančiais tautiečiais. Kitą dieną tęsėme 
kelionę po šiaurinę Naujosios Zelandijos 
salą, aplankėme Waitomo stalaktitinitis 
urvus, maorių kultūros centrą Rotortia, 
pabuvojome prie Šampano baseinų ir 
geoterminio draustinio bei Taupo ežero. 
Vėliau surengėme žygį po TongarirOiHa- 
cionalinį parką su veikiančiais ugnikal
niais ir geizeriais, pabuvojome Naujosios 
Zelandijos sostinėje Wellingtone, plaukio
jome laivu po Cook sąsiaurį. Mūsų ke
lionė baigėsi vėl sugrįžus atgal j Austfa- 
liją, Sydnėjų. Iš čia, padedami vietos lietu
vio Vinco Binkio dar keliavome prie 
Mėlynųjų Kalnų iki Katoomba, išban
dėme stačiausią pasaulyje pasikėlimą bė
giais, grožėjomės Trijų Seserų uolomis, 
nuostabia eukaliptų miško gamta ir 
gyvūnija. Po šios kelionės mus keliautojus 
j savo namus apsuptus egzotiškais me
džiais Springwood pasikvietė Vincas 
Binkis. Padedant Birutei ir vietos lietu
viams - broliui ir seseriai Jurgiui ir Natai 
Liutikams - buvo surengtos vaišės. Tiek iš 
Lietuvos atvykę keliautojai, tiek ir šeimi
ninkai gražiai bendravo V. Binkio sodybo
je. Nepastebėjome, kaip greitai prabėgo 
lx.-nd ravimu i skirtas laikas ir mes turėjome 
vėl grįžti į viešbutį Sydnėjuje. O sekančią 
dieną mūsų laukė ilgas kelias atgal į Lietuvą.

Išvykdami iš Australijos išsivežėme 
pačius maloniausius ir neišdildomus prisi
minimus iš susitikimų su vietos lietuviais 
Sydnėjuje. Melbourne. I lobarte. taip pat 
Nauj. Zelandijoje. Esame sužavėti priėmi
mu ir šiltu bendravimu su šiuose Australi
jos miestuose (ir ne tik) įsikūrusiais tau
tiečiais. Ekspedicijos dalyvių vardu per šį 
laikraštį norime padėkoti visiems vietos 
lietuviams ir jų pagalbininkams už šiltą 
priėmimą, dėmesį ir pagalbą kelionės po 
Australiją ir N. Zelandiją melu.

Atsisveikindami su vietos lietuviais, 
mes pasikeitėme adresais ir pakvietėme 
visus atvykti į Lietuvą.

Laukiame visų tautiečių atvykstant j 
Lietuvą 2009 metais, dalyvauti Lietuvos 
vardo paminėjimo tūkstantmečio iškil
mėse ir renginiuose, 'l ikime, kad užsi
mezgę gražūs ryšiai ir savitarpio suprati
mas padės stiprinti ir puoselėti santykius 
su tautiečiais Australijoje ir Naujojoje 
Zelandijoje. □

Praėjus šventėms kai kuriems skauda 
galvą ar skrandis negaluoja, bet dauguma 
turi sveikatos pasidalinti įspūdžiais. Ne tik 
pačių švenčių, bet ir iš pasirengimo joms.

Aš ta proga siunčiu nuotrauką, kurioje 
įamžinta jau daugiau kaip 30 metų Liutikų 
namuose gyvuojanti tradicija - kolektyvi
nis margučių dažymas. Priešvelykinis drau- 
.gų susibūrimas prasidėjo dar esant gy
viems Elenai ir Česlovui I Jutikams. Žino
mas visuomenininkas, aktyvus lietuvybės 
puoselėtojas. Sydnėjaus I Jetuvių Klubo 
bibliotekos įkūrėjas ir ilgametis atsidavęs 
vedėjas Česlovas Liutikas su šeima buvo 
neperseniausiai persikėlęs į Australiją iš 
Naujosios Zelandijos.

Meniškai kiaušinius dažyti šeimą pa
mokė JAV lietuvė Giedrė Gustaitė (Gus
tas), Sydnėjuje metus praleidusi pagal 
mokytojų pasikeitimo programą. Jos 
margučiai garsūs visoje Amerikoje. I ,os 
Angeles, kur ji gyvena, jis kasmet išmargina 
kelis šimtus kiaušinių, kurie graibstyte 
išgraibstomi Kaziuko mugėse ir kitur.

Svetingų ir visiems atvirų Liutikų na
mų tradiciją tėvams iškeliavus amžinybėn 
tęsia vaikai Nata ir Jurgis. Aplink viduryje 
stalo pūpsančią seną elektrinę keptuvę su 
karštu vašku ir Natos paruoštais specia
liais marginimo įrankiais kasmet susėda 
keliolika draugų, draugi; draugų, vaiki; ir 
suaugusių, beje, ne vien lietuviai. Natos iš 

anksto parengti dažai - maisti
niai (non-toxic), perkami delika
tesų parduotuvėje, daugiausia 
vokiški, lenkiški arba graikiški 
-stiklainiuose sustatyti virtuvėje 
palei kriauklę. Suneštinės vai
šės ir vynas dažytojų laukia ant 
improvizuoto bufeto salione.

Nuotraukoje kairėje-vaiz
delis iš Sydnėjaus Broadway 
shopping centre. „M.P“ jo nebū
čiau siuntusi, jei ne „įdomybė“ 
dešiniame apatiniame kampe...

Musė Antsienaitė

16 dieną, naują Vadiją sudaro: Karp
Tuntininkas- s. Jeronimas Brikus 

Tuntininko pavaduotoja - s. Kristina 
Rupšienė
Iždininkė - ps. Dovilė Zduobienė 
Sekretorius - ps. Kajus Kazokas

Vyresnių sesių vadovė - ps. Laura
Belkienė
Židinio būrelio vadovas - s. Arvyd
Zduoba
Vadijos narys - s.v. Jonathon Lee
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Antanas 
Laukaiti*

Kas - kur - kaip?

Sportininkai pradėjo rengtis
• 2009 metais Lietuvoje bus minimas
IQfiOitnetis nuo Lietuvos valstybės jkūri- 

ĮmeSv Mindaugo karūnavimo. Be kultū- 
Irinhį ir politinių šventės paminėjimų, Lie
tuvoje bus surengtos ir VHI-osios Pasau
lio Lietuvių Žaidynės. Jos bus rengiamos 
keturiais etapais. Prasidės 2009 metais 
batandžio mėnesi sporto klubuose, mo
kyklose, miestuose, rajonuose, apskrityse, 

•o finalinės varžybos vyks Vilniuje 2009 
m. birželio 25 - 28 dienomis. Visi užsienio 
lietuviai sportininkai, iškaitant ir Austra
lijos lietuvius, dalyvaus tik finalinėse 

[varžybose.
j Užsienio lietuvių sporto organizaci
jos, norinčios dalyvauti VHI-ose Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynėse, turi iki 2009 
m. kovo 1 dienos pateikti galutines pa
raiškas ir specialią anketą akreditacijai iki 
2009 m. birželio 1 dienos.

Užsienio lietuviams sportininkams, 
nakvynės ir maitinimo išlaidos apmoka
mos vieną dieną iki varžybų pradžios, 
varžybų dienomis ir vieną dieną po var
žybų. Kelionės išlaidas dengia pačios 
užsienio šalių delegacijos.
ALFAS sušauktas specialus 

suvažiavimas
Gegužės 1 dieną Gcelonge ALFAS Val-

Lietuv j - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Oviras rodo 
savo galią
Mano pusse

serė Rimutė, ar
cheologė, ruošėsi kelionei į Leningradą 
gintisavo doktorato. Vilniaus Universitetas 
buvo lietuviškas (rusai profesoriai ste
bėjosi, kad paskaitos ir egzaminai vyko 
lietuvių kalba), bet doktoratą reikėjo gin
tį rusiškai Maskvoje arba Leningrade. Su 
Rimute rengėsi važiuoti kelios pusseserės 
irdraugės. Kvietė ir mane prisidėti. Ovirc 
.paprašiau leidimo, ir nepasakė “ne”, bet 
tol delsė, kol Rimutė išvažiavo. Kai leidi
mą gavau, pasakiau, kad man jo neberci- 

Jjjia. Jie nustebo (nežinau ar tikrai, ar ap
simetė): “Verta pamatyti, Leningradas la
bai gražus miestas”, bet aš pasakiau, kad 
man vienai visai neįdomu ten važiuoti.

Atsisakius vieno leidimo, Oviras nuta-
įjįetuvoje mane varžyti. Kai paprašiau 

^<;įįi£rno vykti su etnografų ruošiama eks- 
įįpfįijįi į Liškiavą ir Merkinę - neleido.
H.atlll'v Išvengę tremties

Rimutė man papasakojo epizodą iš sa- 
o šeimos istorijos.

Rimantų šeima gyveno Kaune. Tai buvo 
Rięjųtė, jos vyras Juozas ir kelių mėnesių 
sūnelis. Pas juos gyveno Juozo sesuo. Vie
ną naktį į butą atėjo milicija su kažkokiu 
civiliu ir liepė jiems kuo greičiausiai su- 
sikraustyti išvežimui. Juozo sesuo į išve
žamųjų sąrašą nebuvo įtraukta. Rimutė jai 
jadavė sūnelį, o jie abu suvyru buvo pa

rauti į sunkvežimį ir išvežti į Naująją Vil
ią, kur buvo formuojami ešalonai į Si- 
irą. Vos tik jie išvažiavo, Juozo sesuo 

•paskambino Rimutės seseriai ir pranešė 
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dyba buvo sušaukusi specialų lietuvių 
sporto klubų atstovi) susirinkimą, kuria
me buvo apsvarstyta būsima sportininkų 
kelionė į Pasaulio Lietuvių Sporto Žai
dynes Lietuvoje 2009 metais. Suvažiavimą 
šefavo Geelongo sporto klubas “Vytis”. 
Jame dalyvavo: Jeronimas Belkus (ALFAS 
pirmininkas), Don Atkinson (ALFAS 
Garbės narys), Jonas Obeliūnas (ALFAS 
Garbės narys ir Geelongo atstovas), Alex 
Wiasak (Geelongo “Vyties” pirmininkas). 
Aldona Bogušauskas (Adelaidės “Vyties” 
pirmininkė), Algis Milvydas (Brisbanės 
“Baltija”), Tomas Jablonskis (Sydnėjaus 
“Kovas”), Peter Stanwix (Hobarto “Žai
bas”), Rožė Vaičiulevičius (Hobarto “Žai
bas”), Jonas Petraitis (Hobarto “Perkū
nas”), Vytas Antanaitis, Povilas Birštonas. 
Arūnas Mickus ir Justas Rutkauskas-visi 
iš Melbourne “Varpo”. Susirinkimui sek
retoriavo Regina Obeliūnas iš Geelongo.

Sutrumpinti susirinkimo 
pasiūlymai ir nutarimai
Kelionei į Lietuvą ir dalyvavimui Pa

saulio Lietuvių Sporto Žaidynėse vado
vaus ALFAS Valdyba.

Anksčiau siūlytą sportininkų kelionę 
pratęsti Europoje ir Amerikoje, buvo 
atmesta. Sportininkai vyks tik į Lietuvą.

Išvykos vadovu buvo pasiūlytas ALFAS 
pirmininkas Jeronimas Belkus.

Nuo kitų metų ALFAS Valdybą turėjo 
perimti Adelaidės “Vyties” žmonės, bet 
pirmininkei Aldonai Bogušauskas susi
siekus su Adelaide, šis pasiūlymas iš ten 
buvo atmestas, o A. Wiasak pasiūlius ir T. 
Jablonskiui parėmus, senoji Sydnėjaus 

kas atsitiko. Rimutės sesuo Jūra su mama 
gyveno Vilniuje. Jūros kaimynystėje, tame 
pačiame name, gyveno žymi komunistų 
veikėja Meškauskienė. Prieš kurį laiką jos 
sūnus buvo susirgęs, nevalgė, vėmė, labai 
sublogo, ir daktarai negalėjo nustatyti 
diagnozės. Vaikas labai silpo, ir Meškaus
kienė nuvedė jį pas Jūrą. Jūra suabejojo, 
ar galės kuo padėti, nes ji buvo ortopede, 
o ne vidurių ligų ar vaikų ligų specialis
tė, bet ji pastebė jo, kad vaikas visą laiką 
trina niežtintį nosies galą. Kaimo medici
noje tai ženklas, kad žmogus turi kirmė
lių, o gydymas labai paprastas. Jūra pa
tarė tris dienas nieko kito neduoti valgyti, 
tik morkas įvairiais pavidalais. Pasirodo, 
diagnozė buvo teisinga, gydymas irgi, ir 
vaikas pasveiko. Meškauskienė buvo labai 
dėkinga ir pažadėjo Jūrai padėti, jeigu bū
tų reikalas. Dabar toks reikalas atsirado.

Nors buvo naktis, Jūra paskambino 
Meškauskienei ir pasakė kas nutiko. Meš
kauskienė tuoj paklausė, ar jie jau vagone. 
Jūra pasakė, kad jie dar vežami. ‘Tai gerai. 
Jeigu būtų vagone, aš nieko negalėčiau 
padaryti Ir dabar nepažadu, bet bandysiu, 
nors visi svarbūs asmenys šiuo metu išvy
kę iš Vilniaus”, pasakė Meškauskienė. 
Matyt ji vis dėlto kažkokį svarbų asmenį 
surado, nes kai sunkvežimis su Rimute ir 
Juozu (kitų vežamųjų sunkvežimyje ne
buvo) privažiavo prie N. Vilnios stoties, iš 
jos atbėgęs kareivis pasakė “Šitų ne
reikia”. Vežantieji nustebo, bet pasakė: 
“Jūs laisvi. Galite važiuoti namo”. Rimutė 
suprato, kad kažkaip atsirado galingas 
užtarėjas ir pradėjo bartis: “Kaip tai va
žiuokite namo. Kaip mes dabar važiuosi
me? Jūs atvežėt, jūs ir vežkit namo”. Ką 
darysi? Parvežė juos namo ir liepia imtis 
daiktus ir lipti iš sunkvežimio. “Jūs iš na
mų paėmėt, jūs viską ir suneškite į namus”, 
- įsakė Rimutė. Sunešė jie tuos daiktus, o 
namuose jau laukė mano mama ir iš 
Vilniaus naktiniu traukiniu atvažiavusi 
.Rimutės mama.

ALFAS Valdyba buvo palikta iki 2009 
metų Sporto Šventės.

Pirmininkas J. Belkus priėmė šį nuta
rimą sakydamas, kad ateityje tarsis ir iš
klausys sporto veteranų, kaip D. Al kinson, 
St. Šutas, A. Laukaitis, J. Obeliūnas ir ir 
kitų patarimų.

Kandidatai į Lietuvą
Sportininkai kandidatai, norintieji 

patekti j Australijos lietuvių rinktines 
kelionei j Lietuvą, turi būtinai dalyvauti 
šit) metų būsimoje Sporto Šventėje Syd- 
nėjuje ar būti anksčiau dalyvavę bent 
keliose mūsų sporto šventėse.

Susirinkimo metu buvo apsvarstyti pa
ruošiamieji žaidėjų sąrašai, įjuos įtrauk
tos visų jaunių, vyrų ir merginų pavardės, 
dalyvavusių Adelaidės Sporto Šventėje ir 
tapusių savi) rinktinių žaidėjais.

Melbourno atstovai pasiūlė, kad jeigu 
atsiras pakankamai žaidėjų, tai siųsti 
daugiau komandų, neatmetant nei vieno. 
J. Belkus pasakė, kad organizatoriai 
I .ietuvoje priims visas komandas ir ras joms 
varžovus.

Susirinkime buvo patvirtinti komandų 
treneriai. Jie yra: E Stanwix (Hobartas), E 
Šulas (Geelong). D. Jaunutis (Adelaidė) ir 
M. Šepokas (Sydney). Taip pat buvo iš
rinkti ir komandų vadovai:

Vyrų iki 21 m. krepšinis: treneris M. 
Šepokas (Sydney), trenerio padėjėjas - A. 
Talanskas (Adelaidė), vadovas-A. Wiasak 
(Geelong).

Vyrų krepšinis: treneris - P. Stanwix 
(I lobartas), trenerio padėjėjas - B. Stanwix 
(Hobartas), vadovas - J. Obeliūnas 
(Geelong).

Merginų krepšinis: treneris - P. Šutas 
(Geelong), trenerio padėjėjas-D. Jaunutis

Visi baldai jau buvo išvežti iš buto. 
Prasidėjus darbo valandoms, Rimutė pa
skambino kur reikia ir pareikalavo tuojau 
grąžinti visus baldus. Dar tą pačią dieną 
jie buvo grąžinti. Po kelių dienų Rimutė 
nuėjo į darbą ir vos nenualpo, pamačiusi j 
direktoriaus kabinetą įeinantį tą kagė
bistą, kuris juos vežė. Jos bendradarbė 
pasakė jai to žmogaus pavardę: Vytautas 
Steponaitis. Kai vėliau, jau Nepriklau
somybę atgavus, prisiminėm tą įvykį, Ri
mutė pasakė, kad jis ir dabar gyvena lai
mingas ir laisvas Lietuvoje.

Kova dėl buto
Kai Rimutė gavo darbą Vilniuje, jiems 

buvo parūpintas butas. Tai buvo senas 
namas, surištas su istorine lietuvių veikla 
Vilniuje. Tokius namus Vilniaus savivaldy
bė stengėsi paskirti patikimiems lietu
viams. Užtruko kelios dienos, kol šeima 
susiorganizavo transportą, ir Rimutė gavo 
telegramą iš Jūros: “Skubinkitės, nes įsi
kraustė”. Tai buvo bloga žinia, nes tada, 
esant begaliniam butų trūkumui, į tuščią na
mą ar butą įsikraustydavo benamiai, ir daž
niausiai jų negalima buvo iškraustyti, net 
su milicijos pagalba. Į Rimantams paskirtą 
namą buvo įsikraustes vyras su nėščia žmo
na. Jie buvo užėmę galinį, turbūt miega
mąjį, kambarį, į kurį reikėjo įeiti per gyve
namą kambarį. Atvažiavo Rimantai. Jie pa
liko tuos gyventojus, bet užrakino duris ir 
jas užstatė spinta. Įsibrovėliai pamatė, kad 
jie neturi durų (turėjo laipioti j lauką per 
langą), neturi vandens, virtuvės ir tualeto, 
bet išsikraustyti visvien neketino. Palaukę 
koltas vyras buvo išsiųstas į komandiruotę 
kelioms dienoms, Rimantai parašė raštą 
Motinos ir vaiko globos draugijai (arpana- 
šiai pavadintai įstaigai) pranešdami, kad to
kioj tai vietoj gyvena nėščia moteris be van
dens, virtuvės, tualeto ir be durų, ir reikia 
ją gelbėti. Atvažiavo tos draugijos žmonės 
ir, suradę kitų butą, tą moterį iškraustė. Kai 
grįžo vyras, Rimantai jam pasakė, kad jis 
susiras žmoną per tą draugiją.

Istorija su amoniaku
Kai aš Rimutės istoriją papasakojau 

(Adelaide), vadovė - Aldona Bogušauskas 
(Adelaide).

Golfas: žaidynėse dalyvaus vyrų ir 
merginų komandos bei individualūs 
žaidėjai Vadovas - J. Belkus.

Susirinkime buvo svarstoma, ar žaidy
nėse dalyvaus ir biliardo, stalo ir lauko te
niso žaidėjai. Tai priklausys nuo klubų 
pasiūlymų, todėl būtina pranešti ALFAS 
Valdybai.

Melbourno “Varpo” atstovai paklausė ir 
pasiūlė siųsti į žaidynes veteranus spor
tininkus (virš 40 metų). Nuspręsta, kad jei 
veteranai nori važiuoti, tai turi organizuo
tis patys.

Dėl finansų organizavimo kelionei, tai 
pagrindinis komitetas turi surasti būdus 
kaip juos gauti. (Pvz., pravesti loteriją ar 
ką kita) Klubai savo sportininkams turi 
organizuoti atskirus pinigų gavimo būdus.

Pirmininkas .1. Be Įkils su vadovais apta
rė treniruočių reikalus ir sportininkų pa
siruošimą.

D. Atkinson, kaip ankstyvesnių varžybų 
vadovas ir treneris, atstovams atvežė ir 
parodė Įvairius propogandinius leidinėlius, 
ženklus ir davė daug gerų patarimų be
siruošiant šiai kelionei.

Kiti apsvarstymai
Susirinkimo metu, be būsimos kelio

nės Į Lietuvą, vadovai apsvarstė ir daug 
kitų reikalų. Pvz., ar leisti Hobarto “Per
kūnui” ir “Žaibui” dalyvauti “Klubų tro
fėjus” varžybose, kur reikalaujama, kad tik 
lietuvių klubai gali dalyvauti Sporto Šven
tėse? Tuo pačiu - “Festival Trophy” var
žybose, kur komandoje yra 3 lietuviai ir 
5 ne lietuviai. Australijos “Lietuvių Tro
fėjus”,kuryra tik lietuviai. “Extra Trophy”

Nukelta Į 7 psl.

savo tėvui, jis pasakė: “Tai įsibrovėlių šei
mai pasisekė, kad moteriškė buvo nėščia. 
Čia yra pasitaikę, kad jei įsibrovėliai įlen
da į valdišką pastatą, milicija juos iškraus- 
to, sukrauna į sunkvežimį ir, išvežę tolo
kai už miesto, paleidžia laukuose. Bet aš 
tau papasakosiu tikrą atsitikimą, kuris 
neseniai įvyko mūsų įstaigoje.

Vienam tarnautojui buvo paskirtas 
vieno kambario butas pirmame aukšte. 
Kai jis nuėjo to buto užimti, rado įsikraus
čiusi burlioką, kuris griežtai atsisakė išei
ti. Teisėtas savininkas pasakė, kad jis turi 
orderį ir jeigu reikės, tai išlauš duris ir 
įeis. Tada burliokas pro langų parodė kir
vį ir pasakė, kad duos per kaktų. Kų darys 
žmogus - liūdnas grįžo į įstaigų, bet drau
gai nutarė jam padėti ir sudarė buto at
gavimo planą. Jie pripylė butelį amonjako 
ir nuėjo derėtis su įsibrovėliu. Tas stovi 
vidury kambario, mojuoja kirviu ir šaukia, 
kad kas pirmas bandys įeiti, gaus per gal
vą. Draugužiai priėjo prie lango, išmušė 
stiklų ir įmetė atkimštą butelį. Burliokas 
ėmė rėkti, kad jį užmušė, kad jį nunuodijo 
ir, susiėmęs akis ir nosį, išbėgo iš buto ir 
tiesiai į milicijų. Draugai tuojau išvėdinę 
ir išvalė kambarį ir sukraustė savo kole
gos daiktus. Netrukus pasirodė ir milicija. 
Labai draugiškai paklausė, kas čia atsiti
ko, ir draugai jiems papasakojo tokių 
istoriją: “Mūsų draugas gavo šitą butą, ir 
čia jau buvo jo daiktai. (Tai buvo labai 
svarbus teiginys, nes jeigu savininko daik
tai jau bute, tai įsibrovėliai neturi jokių 
teisių. O “savininko daiktai” buvo dujinė 
plytelė ir aplūžęs kibiras, kurį senieji buto 
šeimininkai paliko naujajam). Mes bandėm 
įtikinti įsibrovėlį, kad jis išeitų, bet jis pik
tai mojavo kirviu ir mūsų neįleido. Mes 
vis dėlto tikėjomės, kad jis susipras, ir 
ėmėm valyti langus amonjaku. Jis, mojuo
damas kirviu, sudaužė langą, ir butelis įkri
to į vidų. Tik tada jis išėjo ir mums užleido 
butą”. Vargu ar milicija patikėjo tokia pa
sakėle, bet.visi buvo lietuviai, ir mūsų ben
dradarbis iki šiol dar iš jų nieko negirdėjo”.

'Ibsinys kitame MP nr.
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XXV Australijos Lietuvių Dienos ir Sporto Šventė
Sydney2008 gruodis I

ALD Ruošos Komiteto narė Elė Kains apžiūrėjo svečių apsigyvenimo (Australijos Lietuvių Dienų metu) Sydnėjuje galimybes 
rekomenduo  ja lentelėje pateiktus viešbučius:

Hotel Location Rooms
Secured

Rooms
Available

Bookings to 
be paid by

Contact Details Payment Details: Per Night Rate People 
Per 
Room

Facilities
^Available 1

Tratvelodge Hotel, Bankstown 
(3 star hotel) 
for more details go to:
http ://www.travelodge.com. au/lo 
c ations/fe atur e s. aspx?hid=766

8 Greenfield P de 
(2 minutes walk to the 
Lithuanian Club, located 
in the Bankstown Sport's 
Club)

40 108 26/09/2008 
(for secured 
rooms) 
(direct 
through 
Bankstown 
Travelodge

Ph: (02)9793-0000,
Fax: (02)9793-2439 
email:
tbnk@tr avelo dge .com.au

EFTPOS, Cr.Card, 
No Cash
Quote: Australian 
Lithuanian Cultural
Festival

$105.00 p/nper 
room, 
excluding New 
Years Eve 
$180.00

3 Free Parking 
24hrreceptidhj>' 
Restaurant,: Bat;
Kitchnettwitfri:' 
MicrowaveJ.xvui 
Access tb'Ji I r’4 
Sport's Club-k-U

Rydges (4 star hotel) 
formore details go to: 
http ://www.ry dge s. c om/b anksto 

-<wn i

It- Uv<

Cnr Hume Highway & 
Strickland Street 
Bass Hill (5 km distance 
from the Lithuanian Club)

TBA 120 the end of 
November 
(direct 
through the 
Bass Hill 
Rydges 
Hotel Only)

Ph: (02)8707-2800;
Fax: (02)9754-1278 
email:
re s ervations_b anksto wn 
@rydges. com.au

Cash with bond, 
EFTPOS, Cr.Card. 
Quote: Australian 
Lithuanian Cultural 
Festival

$119.00 p/nper 
room (incl. 
New Yeafs 
Eve)

3-4 Free Parking,"'' 
Pool Terrace' • 

BBQ, 
Restaurant, Tea 
and Coffee 
Making 
Facilities, 24hr 
room service 
and reception

BreakFree Bankstorvn
International (4 star hotel) 
for more details go to: 
http://www.breakfree.com.au

477 Chapel Rd, Bankstown 
(5 minutes walk to the 
Lithuanian Club)

TBA 59 and
30 Appts

TBA Ph: (02)9790-4700;
Fax: (02)9707-3359 
e-mail:
b ankstown.res@bre akfr e e
resorts.com.au

EFTPOS, Cr.Card. 
Quote: Australian 
Lithuanian Cultural 
Festival

$155.00 p/nper 
executive room, 
$175.00 p/nper 
delux room, 
$225.00 two 
bedroom appt, 
(up to 6 ppi) 
(prices still 
negotiating)

3(delux) 
4 (exec) 
(5 (appt)

Pool, Tea and 
Coffee Making 
Facilities, Self 
Contained 
Appartments

Laundy Hotels - Twin Willows
Hotel
for more details go to:
http ://www.laundy. c om. au/twinw
illows

739 Hume Hwy, Bass Hill, 
(5 km distance from the 
Lithuanian Club)

10 10 Unbelievable 
Deal 
available to 
the group 
that secures 
all 10 rooms 
booked and 
paid for 
ASAP

Ph: (02) 9724-0637;
Fax: (02) 9728-1987;
e-mail:
ge orgejp oulo s@laundy. c 
om.au

EFTPOS, Cr.Card. 
Quote: Australian 
Lithuanian Cultural 
Festival

$60 p/n per 
room (only if all 
10 rooms are 
secured from 
26/12/08 to 
02/01/09

3 Tea and Coffee 
Making 
Facilities, 
Outdoor BBQ, 
Pool, Pub 
Facilities, Next 
door to Bass Hill 
Plaza Shopping
Centre

Naujoji ALB Melbourno Apylinkės Valdyba
Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 

mūsų visų reikalas
Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio (Tax deductible).
Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44 - 50 Errol SL, North Melbourne, Vic. 3051. 

Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek (03) 9578 4319.

Kiti apsvarstymai
Atkelta iš 6 psl.
-nelietuviams.

J. Belkus pasiūlė, kad komandoje bū- 
■tų'registruota 12žaidėjų, o ne 10.
ri o,v Antanaitis iš Melbourne nesutiko, 
ted būtų leista dalyvauti komandai, suda
rytai vien iš australų.
i i ‘ J. Belkus pateikė visiems klubams tvar
karaštį, kas turi būti padaryta ir pateikta 
ALFAS Valdybai prieš kiekvieną Sporto 
Šventę.

Šiuo metu ALFAS Garbės narių yra 
30. Pirmininkas siūlė rūpestingiau atsi
žvelgti į siūlomus garbės narių kandida
tus. Geriausiai, kad jie būtų savųjų klubų 
garbės nariai.

Kiti klausimai
Geelongo lietuvių sporto klubo pirmi

ninkas A. Wiasak paklausė, kodėl žiemos 
klubas turi teisę balsuoti sprendžiant va
saros žaidynių reikalus? Tas bus išspręsta 
vėliau.

V. Antanaitis (Melboumas) pasakė, kad 
mažiausia Tasmanijos valstija turi net du 
klubus. Ar negalėtų ir antras Melbourno 
klubas “Vilkas” įsijungti į ALFAS. Tai turi 

būti padaryta pagal Statuto reikalavimus.
J. Petraitis (Hobartas) paklausė, ar ne

galima būtų finansiškai padėti mažesniems 
klubams. ALFAS to garantuoti negali.

P Stanwix pasiūlė finansiškai padėti 
tiems sportininkams, kurie važiuos tre
niruotis prieš vykstant į Lietuvą. Tai bus 
svarstoma.

T. Jablonskis pareiškė, kad mes pra
randame jaunuolius iki 18 metų, nes jiems 
sporto šventėse nėra varžybų. Jis rengė
jams siūlo surasti tokią svečių komandą, 
kad ir mūsų lietuviukai galėtų dalyvauti 
(ir žaisti).

D. Atkinson pasiūlė, kad klubas įtei
kiamus medalius išgraviruotų.

ALFAS Valdyba pasiūlė, kad visus 
garbės narių medalius, atsivežtus j Syd- 
nėjų, išgraviruos.

2009 metų Sporto Šventė, kaip buvo 
žadėta anksčiau, Brisbanėje neįvyks. Kur 
ji bus, paaiškės vėliau.

Šis ypatingas atstovų suvažiavimas 
praėjo darbingoje ir geroje nuotaikoje. 
ALFAS Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
Geelongo “Vyties” klubui ir Valdybai, ypač 
jos pirmininkui A. Wiasak už gražų svečių 
priėmimą. □

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Melbourno Apylinkės Valdybą sudaro:

Rimgaudas Sližys - pirmininkas 
Aurelija Sadauskienė - sekretorė/ 

korespondencija.

Pristatyta Lietuvos tūkstantmečio Dainų 
šventės “Amžių sutartinė” programa

Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mentas kartu su Lietuvos liaudies kultū
ros centru ir Kultūros darbuotojų tobu
linimosi centra užsienio lietuvių bendruo
menių atstovams bei meno kolektyvų 
vadovams surengė seminarą, kurio 
pagrindinė tema - 2009 metų Lietuvos 
Tūkstantmečio dainų šventė, pasirengimas 
ir dalyvavimas joje. Renginyje dalyvavo 29 
atstovai iš Argentinos, Australijos, Balta
rusijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, 
JAV, Lenkijos, Ukrainos ir kitų valstybių.

Kovo 21d. seminaro dalyviams infor
maciją ir Dainų šventės repertuarą pri
statė Lietuvos liaudies kultūros centro ir 
Dainų šventės direktorius Saulius Liausa,

Padėka ji
Mirus mūsų brangiam ir mylimam vyrui, tėveliui ir seneliui BronlUFf 

Beniui, nuoširdžiai dėkojame kun. Phillips Royan, atlikusiam laidotuvių 
apeigas, aukojusiam šv. Mišias, aprūpinusiam šv. Sakramentais. .

Dėkojame Antanui Kramiliui už maldas bei atsisveikinimo žodžius bažnyčioje^!' 
ir kapinėse.Visiems draugams, kaimynams ir pažįstamiems, pareiškusiems mums ' 
užuojautą spaudoje, raštu ar žodžiu, už gėles ir užprašiusiems šv. Mišias, kaimynams' " 
atkalbėjusiems rožančių ir visiems lankiusiems slaugos namuose bei ligoninėje.

Žmona Genovaitė, dukros Danguolė ir Liucija,'!' 
sūnus Kęstutis ir visa šeima.,.

Paulius Kabaila -sekretorius/ 
susirinkimų protokolai.

Kazys Zdanius - iždininkas.
Bronius Zumeris - iždininkas.

Aurelija Sadauskienė

Folkloro dienos kūrybinės grupės vado
vės pavaduotoja Jūratė Šemetaitė, Lietu
vos chorų sąjungos prezidentas, Dainų 
dienų meno vadovas prof. Vytautas Miški
nis, Vilniaus pedagoginio universiteto 
docentė, Šokių dienos meno vadovė Lai
ma Kisielienė.

Susitikimo metu mėgėjų meno kolek
tyvų vadovai, bendruomenių atstovai 
domėjosi Dainų švenčių tradicijomis, 
dalinosi įspūdžiais, patirtimi, užmezgė 
glaudesnius tarpusavio ryšius.

Eglė Ladigrėriė
Kultūros informacijos posįjįrfs 

Tel: (8-5) 261^'gį
El.p.: egle.ladigicnc@llkc.lt
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Konkursas ALB vėliavai sukurti
Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 1000- 

čio proga, ALB Krašto Valdyba skelbia konkursą 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 
sprendimą priims ALB Krašto Valdybos paskirta vertinimo 

1 emisija. Geriausio projekto autoriui bus skiriama $ 250 premija.
Žinių apie vėliavų sudarymo principus galima rasti AU'red’o Znamierowski’o kny- 

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

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į Liliją Kozlovskienę, tek: (03) 8707 0347. 
Projektus siųsti adresu: Lilija Kozlovskienė, 77 Grimwade Cres.,

Frankston, VIC 3199, arba
ei.paštu: lilija@austlb.org ALB Krašto Valdyba
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Sydney W 9782 0082

irro a®««LBnt keeping ecas 
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fcwt ptid an maturity

"ftetter than the han*"
‘ Lithuanian Co-operative Credit Society “Taika” Ltd

XXV ALD SYDNEY 2008

XXV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Sydnėjuje 

Meno ir Tautodailės parodos 
ALD Ruošos Komitetas iš anksto kviečia menininkus 

išstatyti savo 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 į Martiną Reisgieną

tel.: (02) 9543 1001 e-mail: martinarcisgys@hotmail.com
Dėl tapybos ir skulptūros darbų kreiptis j Lee ką Gruzdeff

tel.: (02) 9796 8573 e-mail: leekart@optusnct.com.au
arba Jolantą Janavičienę

tel.: (02)99392180 c-mail: jurgisandjolanta@tpgi.com

ALB Krašto Valdybos pranešimas
Tautinių 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 žanras bei atstovo kontaktinis adresas.
Australijos lietuviai menininkai, kurie sutinka būti Įtraukti į šį sąvadą, prašomi kreip

tis į savo Apylinkių Valdybas arba į ALB Krašto Valdybos pirmininkę Birutę Prašmu- 
taitę adresu: 2/6 Niki Crt., EastBentleigh, VIC3165.

Tek: (03) 9579 3946 E-mail: birute@austlb.org ALB Krašto Valdyba

p DAIHA F4
LITHUANIA N CLUB

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

www.lithuauianclub.org.au

Klubo “Dainava” darbo valandos:
Pirmadieniais ir antradieniais - Klubas uždarytas.
Trečiadieniais - sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.

Norintys užsisakyti Klubo patalpas pirmadieniui ar antradieniui, pra
šomi kreiptis j Klubo Administraciją.

Narių ir svečių dėmesiui:
Informuojame, kad Klubo restoranas laikinai uždarytas dėl šeimininkų 
pasikeitimo.

Restoranas “Europa” (Algis ir Gary) 
grįžta trečiadienį, balandžio 9 d.!

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 4.30 vai. p.p.

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. tol: 0424 725106.
Laukiame gausaus dalyvių būrio.

Klubui reikalingi Bara darbuotojai
Kreipkitės į Klubo vadovą Jeronimą Beiki; tel.: 9708 1414.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Melbourniškių dėmesiui
Sekmadienį, balandžio 13 d., Melbourne Lietuvių Namuose įvyks “Kultūros 

Dienos” paminėjimas. Pradžia 1.30 vai. p.p.
Įėjimas - auksinė moneta vaikų meno parodos premijoms padengti.
Birutė Kymantienė papasakos apie Kultūros seminarą Vilniuje, 

kuriame ji neseniai dalyvavo. Girdėsite dainininkus, juokus, deklamatorius ir daug 
ko nematyto. Kviečiame dalyvauti ir dalintis kultūros akimirkomis.

ALB Krašto Valdyba

Rudens stovykla
Sydnėjaiis „Aušros“ tuntas skelbia, kad šių metų rudens stovykla vyks balandžio 

18-25 dienomis (18th April to Anzac Day 25th April), Kariong stovyklavietėje. 
Prašome tėvelius atvežti stovyklaujančius i Kariong stovyklavietę balandžio 18-tos 
(penktadienio) vakare. Stovykla baigiasi balandžio 25-tos, Anzac šventės, 
penktadienio vidurdienį. Registracijos informacija bus skelbta tunto biuletenyje. 
Su klausimais prašome skambinti Kristinai Rupšienei tel.: 02-9894-8658.

Melbourne pensininkų pietus
įvyks šių metų balandžio 8 dieną, antradienį, 11.30 vai. Crown Casino patalpose, 

“Sante” restorane - bufete. Kaina - $5.
Renkamės prie eskalatoriaus - laiptų į restoraną. Pensininkų Valdyba

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

< IH (jurisdiction:......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
•IcMr Viktoras Sliteris, Honorary Consul-General

’ 40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
f (, ■ Killara, NSW 2071 Fax: (02) 9498 2571

Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:......Victoria and Tasmania...............................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515

1 Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. c-mail: litconmelb@bigpond.com

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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

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

ir leidėjij nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

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

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