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Lietuviškų knygų biblioteka Tasmanijos Universitete Išeiviai neturės atstovo Seime

Tasmanijos Universitetas turi 1000 tmnų lietuviškų knygų rinkini. Joks kitas Austra
lians universitetas neturi lokių plačių lietuviškų šaltinių. 2006 m. lapkričio mėnesį 
Tasmanijos Universitete lankėsi lietuvių ekskursija iš Vilniaus (žiūr. nuotr. viršuje). 
Antras iš kairės-dr. AlgimantasTaškūnas (“Lithuanian Papers“ redaktorius). IVečia 
iš kairės - ALI! Ilolnirlo Apylinkės Valdybos pirmininkė Rožė Vaičiulcvičius. Interviu 
su dr. Algimantu Taškiniu skaitykite “M.H” psl. 5.

'SSS7 Lietuvos |vgkių apžvalga
Atlyginimai 
didės kultūros 
darbuotojams 

(ELTA). Kul
tūros ministerija 
informuoja, kad 
kultūros darbuo
tojams numato
ma per trejus me
lus - 2009-2011 
metais - atlygini

mus vidutiniškai padidinti daugiau kaip 
50%. Lietuvos valstybinių muziejų išpla
tintoje peticijoje pateikiami duomenys 
rodo, kad muziejininkas su aukštuoju iš
silavinimu gauna vos keliomis dešimtimis 
litų didesnę algų negu jokios kvalifikacijos 
neturintis pagalbinis darbininkas, kuriam 
valstybė moka 800 litų minimalų atlygj.

Pasak kultūros ministro .1. Jučo, kul
tūros darbuotojų atlyginimai nebuvo di
dinti nuo 1999-ųjų, pernai baziniai atly
ginimai buvo pakelti vidutiniškai 14%. 
“Mūsų skaičiavimais, labiausiai nuskriaus
ti muziejininkai, antroje vic toje - bibliote
kininkai, toliau - teatrų ir koncertinių or
ganizacijų darbuotojai. Daugelio pačius 
mažiausius atlyginimus gaunančių dar
buotojų įstaigų steigėjai yra savivaldybės, 
todėl jos turėtų, ir ne kartų mūsų buvo 
paakintos, labiau atkreipti dėmesį j kultū
ros darbuotojus, juolab kad pagal veikian
čius Įstatymus galima padidinti atlygini
mus“. - sakė J. Jučas.
Partijoms -10 mln. litų dotacijos

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) iš 
valstybės biudžeto paskirstė aštuonioms 
geriausiai per rinkimus pasirodžiusioms 
partijoms K) mln. litų dotacijos. Dar tokia 
pat suma bus išdalinta antroje šių metų 
pusėje. Didžiausių dotacijų - apie 2.5 mln. 

litų gaus (Uspaskich’o) Darbo partija, 
beveik 1.8 mln. litų turėtų gauti Tėvynės 
sąjunga. Socialdemokratų partijai skirta 
apie 1.6 mln. litų. Liberalų ir centro sąjun
gai tenka apie 1.3 mln. litų. Dar keturios 
partijos kiekviena gaus nuo beveik pusės 
milijono iki beveik milijono litų paramos.

Ginčai dėl alkoholio reklamos
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 

komitetas pritarė Seimo darbo grupės 
siūlymui nuo 2012 metų uždrausti alko
holio reklamų visose visuomenės informa
vimo priemonėse. Iki tol siūloma alkoho
lio reklama drausti per televizijų ir radijų 
nuo 6 vai. iki 23 vai., tačiau toks draudi
mas nebūtų taikomas alui iki 5.5% stip
rumo ir natūralios fermentacijos alkoho
liniams gėrimams iki 13%- stiprumo.

Komitetas taip pat pritarė siūlymui 
transliuotojus įpareigoti rodyti reklamų, 
propaguojančių blaivybe ir informuojan
čia apie alkoholio vartojimo žalų. Tam 
transliuotojai turėtų skirti ne mažiau kaip 
10% metinių pajamų, gautų už idkoholio 
reklamos transliavimą.

Nesutarimai dėl alkoholio reklamų 
ypač pagyvėjo dabar, kai paiškėjo, kad TV 
Lietuvoje negali rodyti tarptautinių spor
to žaidynių, gal net Bcidžingo Olimpia
dos. nes per sporto varžybas dažnai mato
si gėrimų gamintojų reklamos ar simbo
liai. Teigiama, kad sporto žiūrovai 1 .ietu- 
voje jau pereina prie rusiškos TV.

Dabar siūlomoms reklamos išimtims 
prieštarauja Lietuvos Vyskupų Konferen
cija. Savo laiške Seimui LVK pirmininkas 
arkivyskupas Sigitas Tamkcvičius teigia, 
kari jauniems žmonėms neigiamų poveikį 
dar labiau sustiprintų siūlymas iš esmės 
panaikinti šiuo metu galiojantį draudimų 
transliuoti alkoholio reklamų iki 23

Nukelta į 2 psL

Emigrantai iš Lietuvos neturės jų in
teresams atstovaujančio parlamentaro, nes 
Seimo nariai atmetė Seimo rinkimų įs
tatymo pataisų, kuria buvo siūloma įsteig
ti atskirą vienmandatę apygardų. Joje at
stovų į Seimų būtų rinkę tik užsienio lie
tuviai.

Šiuo metu iš viso Seime yra 141 vieta. 
Pagal proporcine rinkimų sistemų vieno
je visą Lietuvos teritoriją apimančioje 
daugiamandatėje rinkimų apygardoje i 
Seimą išrenkama 70 parlamentarų, likę 
renkami 71-oje vienmandatėje apygardo
je-jose balsuojama ne už partijų pateik
tų surašą, bet už konkrečius asmenis.

Užsienio lietuviams palankią įstatymo 
pataisų siūlė socialdemokratas Justinas 
Karosas.

Pagal šį siūlymą, vienamandačių apy
gardų skaičius būtų padidėjęs iki 72. o 
daugiamandatėje visą Lietuvą apiman
čioje apygardoje būti) buvęs renkami 69

Prezidentas: kovoti su korupcija
Deklaruojama kova su korupcija yra 

neveiksminga, - skaitydamas tradicinį 
metinį pranešimų Seime pareiškė Prezi
dentas Valdas Adamkus. Jis itin griežtai 
kritikavo Nacionalinės kovos su korupcija 
programos Įgyvendinimą, pabrėždamas, 
jog ji “virto formaliu susirašinėjimu tarp 
valstybės institucijų".

“Ar galima kalbėti apie kovos su 
korupcija veiksmingumą, jei daugiau nei 
80 nuošimčių apklaustųjų nurodo net ne
žinantys, kam galima pranešti apie korup
cijos faktus. Akivaizdu, kad skelbiama ko
va su korupcija tėra tik žodžiai, priešta

Pilietybę svarstys birželio mėn.
Kaip pranešti ELI A. Seimas antradienį, 

balandžio 15 d., ėmėsi įstatymo pataisų, 
kurios, pasak projekto iniciatorių, turėtų 
tinkamai sureguliuoti daug diskusijų ke
liantį dvigubos pilietybės klausimą. Pro
jekte yra numatoma Lietuvos pilietybę 
išsaugoti kitoje Europos Sąjungos (ES) 
šalyje gyvenantiems emigrantams. Kai 
kurie politikai siūlo Lietuvos pilietybę 
palikti dar platesniam emigrantų ratui.

Parlamentarai po pateikimo pritarė 
Pilietybės įstatymo naujos redakcijos pro
jektui. Tačiau projekto svarstymas turėti) 
prasidėti tik birželio pradžioje.

Kai kurie projekto punktai susilaukė 
kritikos. Įstatymo projektą nagrinėjęs Tei
sės departamentas suabejojo, ar naujos 
nuostatos, reglamentuosiančios dvigubos 
pilietybės klausimus, vėl nesusikirs su LR 
Konstitucija. Konstitucinis Teismas yra 
pažymėjęs, jog dvigubos pilietybės atvejai

Padėtis eina blogyn?
(ELTA). Kovo mėnesį septyni iš de

šimties - 69% - I .ietuvos gyventojų nuo 
15 iki 74 metų manė, kad reikalai pa
staruoju metu Lietuvoje iš esmės krypsta 
į blogąją pusę, l ik trys iš dešimties-29% 
- apklaustųjų atsakė, kad, jų nuomone, 
reikalai Lietuvoje pastaruoju metu kryps-' 
ta į gerąją pusę.

parlamentarai
Šį siūlymą parėmęs liberalsąjūdietis 

Eligijus Masiulis ragino parlamentarus 
eiti j kojų su laiku ir suteikti šansą emig
rantams iš Lietuvos dalyvauti valstybės 
valdyme, “ lai būtų ir parodymas, kad 
Lietuvos parlamentas nesišalina nuo tų 
žmonių lūkesčių ir problemų, solidari
zuojasi su jais, sudaro sąlygas dalyvauti 
mūsų valstybės valdyme“, -sakė E.Masiulis.

Tačiau pataisos siūlymas buvo atmes
tas balsavimu. “Aš suprantu, kad yra prob
lema su mūsų išeiviais, bet atskiros rin
kimų apygardos sudarymas yra visai 
nelogiškas, nes iškrenta iš visos rinkimų 
sistemos koncepcijos”, - siūlomai pataisai 
nepritarė Rolando Pakso “Tvarkos ir 
teisingumo” frakcijai priklausantis I igidi- 
jus Klumbys.

Eiliniai Seimo rinkimai vyks šiemet 
spalio I2dieną.

(Pagal Lietuvos spaudą)

raujantys praktikai”, - iš Seimo tribūnos 
kalbėjo V. Adamkus.

Prezidento įsitikinimu, nepateisina
ma. kad ne vienus metus yra vilkinamas 
skaidrus teisinis reglamentavimas tokių 
antikorupciniu požiūriu svarbių sričių, 
kaip viešieji pirkimai, lobistinė veikla, po
litinių partijų finansavimas. Jis pabrėžė, 
kad būtent politikai yra įgalinti tobulinti 
teisinę bazę ir šalinti korupcijos plitimo 
priežastis, todėl didžiausia atsakomybė už 
dabartinę padėtį tenka jiems.

(Platesnę Prezidento metinio pranešimo 
santrauką ir. šios “M.P.” psl.4. Red.) 

turi būti ypač reti - išimtiniai, o pagal 
Konstituciją negalima nustatyti tokio 
teisinio reguliavimo, pagal kurį dvigubos 
pilietybės atvejai būtų ne ypač retos išim
tys. bet paplitęs reiškinys.

Projekte, už kurį po pateikimo balsavo 
64 Seimo nariai iš 87 dalyvavusiųjų, dvi
guba pilietybė taip pat paliekama užsieny
je gimusioms Lietuvos piliečių vaikams, 
sovietmečiu iš Lietuvos pasitraukusiems 
asmenims bei jų palikuonims, taip pat 
"lietuvių kilmės asmenims, tradiciškai 
gyvenantiems valstybėse, su kuriomis Lie
tuvos Respubliką skiria valstybės siena". 
Pastaroji nuostata taip pat užkliuvo Teisės 
departamento ekspertams. (J buvęs Kons
titucinio Teismo pirmininkas prof. Egi
dijus Kūris ne kartą yra sakęs, kad Kons
titucijoje įtvirtintą tik vienos pilietybės 
nuostatą su retomis išimtimis galima 
pakeisti nebent referendumu. □

„Baltijos tyrimų” kovo 14-21 dienomis 
atliktos apklausos duomenimis, per 
pastarąjį mėnesį manančių, kad reikalai 
blogėja, padaugėjo net 10%. Prieš metus 
Lietuvoje dauguma gyventojų padėtį ša
lyje vertino teigiamai- tuo metu 62% tei
gė, kad reikalaigerėjo-per pastaruosius 
metus optimistų dalis sumažėjo 33%. □
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poSs Trumpai iš visur Švedijoje ieškos Nepriklausomybės Akto

♦ Balandžio 14 
d. bilijonierius 
Silvio Berlusconi 
vadovaujama de
šiniųjų ir centro 
partijų koalicija 
Įtikinančia balsų 
dauguma laimėjo 
Italijos parlamen
to rinkimus. Pir
mą kartą po An

trojo pasaulinio karo kadaise įtakinga 
komunistų partija nepajėgė pravesti nei 
vieno kandidato tiek i atstovų rūmus, tiek į 
Senatą.
♦ Popiežius Benediktas XVI apsilankė 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, visur en
tuziastingai sutiktas. Balandžio 16 d. jį 
Baltuosiuose Rūmuose Washington’e 
priėmė prezidentas George W Bush.
♦ Balandžio 17 d. nuo kulkų žaizdų ap
gydytas Rytų Timoro prezidentas Jose 
Ramos - Horta sugrįžo iš Australijos. Royal 
Darwin Hospital gydytojai jam padarė 
penkias operacijas.
Grįžtantį prezidentą džiaugsmingai su
tiko timoriečių minios, išsirikiavę abipus 
6 kilometrų kelio iš Dili aerouosto iki pat 
jo namų.
♦ Balandžio 17 d. apie 16000 policininkų 
ir karių saugojo nuo demonstrantų olim
pinio fakelo kelią per Indijos sostinę New 
Delhi. Numatytas kelias buvo sutrumpin
tas iki 2300 metrų, bijant tibetiečių ir jų 
draugų. Policija suėmė apie 180 žmonių.
Tuo pat melu kitoje New Delhi miesto 
dalyje tibetiečiai ir jų draugai suorgani
zavo Tibeto laisvės troškimą simbolizuo
jančio fakelo nešimą.
Apie 2000 žmonių minia lydėjo fakelą', 
pradedant nuo Mahatma Gandhi mau
zoliejaus.
♦ Balandžio 18 d. žiniasklaida pranešė

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
valandos. Savo ruožtu. Alkoholiniais gė
rimais prekiaujančių įmonių asociacija 
tvirtina, jog reklamos draudimas nesu
mažins alkoholinių gėrimų vartojimo. Aso
ciacija pabrėžia, jog alkoholio reklamos 
suvaržymas Lietuvoje jau dabaryra vienas 
griežčiausių Europoje, todėl papildomas 
reklamos ribojimas nebūtų efektyvus.

Tėvai svetur - vaikai be globos
Šiuo metu Lietuvoje užregistruoti net 

1,453 vaikai, kuriuos be suaugusiųjų 
priežiūros paliko į užsienį uždarbiauti 
išvykę tėvai, rašo „Lietuvos rytas“. Vaikų, 
likusių be svetur išvykusių tėvų globos, 
pernai padaugėjo beveik trigubai. Tokia 
padėtimi yra susirūpinę pedagogai. Jų 
pareiškimuose sakoma: “Pašlijo vertybės. 
Pirmenybė dažnai teikiama pinigams ir 
visai nebepaisoma, kad, tėvams išvykus 
užsidirbti, nutrūksta neįkainojamas jų ry- 
šyssu atžalomis.

Vaikams tai - psichologinė trauma, 
turinti ilgalaikių padarinių”... „Jei tėvai 
netinkamai rūpinasi savo atžalomis, vai
kų teisių specialistai priversti apriboti 
gimdytojų teises. Vaikas, staiga atsidūręs 
globos namuose, jaučiasi paliktas ir niekam 
nereikalingas“.

Seime kuriama maldos grupė
Parlamentaro Egidijaus Varcikio ini

ciatyva. Seime kuriama maldos grupė.
Jis primena, kad panašios parlamen

tinės grupės aktyviai veikia Europos 
Parlamente, JAV ir kai kurių kitų šalių 
parlamentuose.

Pasak E. Vareikio, jau antri metai dalis 
Seimo narių ir parlamento darbuotojų 
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apie svarbų Australijos mokslininkų atra
dimą kovoje su vėžio liga. Profesorės Ruth 
Ganss vadovaujama 12 asmenų darbo gru
pė Vakarinės Australijos Medicinos Tyri
mų I nstitute surado būdą sustabdyti greitą 
vėžio audinių plitimą. Surastas genas (RGS 
5), kurio pašalinimas sustabdo nenorma
liai greitą kraujagyslių plitimą auglyje. Tai 
palengvina žmogaus normaliai apsaugos 
sistemai kovoti su piktybiniu augliu.
♦ Balandžio 18 d. Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin paneigė žiniasklaidos pra
nešimus, kad jis planuojąs vesti 24 metų 
amžiaus Dūmos nare Aliną Kabajevą. 
olimpinę gimnastę.
Žiniasklaida tvirtina, kad buvęs preziden
tas Vladimir Putin yra slapta išsiskyrė su 
savo žmona Liudmila.
♦ Balandžio 19 d. Afganistane pakelėje 
susprogdinta bomba užmušė du olandų 
karius. Vienas iš jų buvo leitenantas Dennis 
van Utim, vos prieš dvi dienas Olandijos 
kariuomenės viršininku paskirto genero
lo Pctervan Uhm sūnus.
♦ Balandžio 19 d. popiežius Benediktas 
XVI aplankė Park East žydų sinagogą 
NewYork’e. Jis jau yra vieną kartą lankęs 
žydų sinagogą Vokietijoje 2005 metais, o 
taip pat ir popiežius Jonas Paulius II1986 
metais lankėsi žydų sinagogoje Romoje.
♦ Balandžio 19 d. Zimbabvės Rinkiminė 
Komisija perskaičiuoja kovo mėnesio 
rinkimų balsus. Zimbabvės opozicija yra 
įsitikinusi, kad naujieji rezultatai bus 
prezidento Robert Mugabe padiktuoti.
Prezidentas rengiasi pilietiniam karui. į 
Durban uostą Pietį) Afrikoje atplaukė 
didžiulė ginklų siunta iš Kinijos Zimbab
vei, bet Pietų Afrikos unijos atsisakė ją 
iškrauti.
Laivas su ginklais buvo priverstas ieškoti 
kito uosto. Manoma, kad jis plaukia į 
Angolą. □ 

renkasi krikščioniškai minčiai h- bendrai 
maldai Seimo Popiežiaus Jono Pauliaus 
11 auloje. Neformalioje aplinkoje yra 
klausomasi Šventojo Rašto, diskutuojama 
apie krikščioniškųjų vertybių ir politikos 
santykį.

Iki šiol maldos grupės steigimui pri
tarė 19 įvairių Seimo frakcijų narių.

Grupė sieks burti parlamentarus, ku
riems artimos krikščioniškosios vertybės, 
ir stengsis, kad šiandienos politika atitik
tų šias vertybes.

Panevėžiui - Europos garbės 
vėliava

Europos Tarybos sprendimu Panevėžio 
miesto savivaldybei bus įteikta Europos 
garbės vėliava. Gavęs išsiuvinėtą ir aukso 
kutais puoštą Europos garbės vėliavą 
Panevėžys rengiasi siekti ir Europos gar
bės lentelės bei Europos premijos.

Siekdama laimėti Europos garbės vė
liavą savivaldybė pristatė savo dalyva
vimą tarptautinėse organizacijose - Balti
jos miestų sąjungoje ir tinkle “Miestai vai
kams", miestus partnerius, pirmuosius pro
jektus su Gruzijos Oz.urgcčio, Italijos Le- 
čio miestais, užsimezgus) bendravimą su 
Izraelio Ramlah miestu, Europos idėjas 
propaguojančius renginius.

Europos garbės vėliava - antroji pako
pa savivaldybei siekiant pagrindinio ap
dovanojimo - Europos premijos (10,000 
eurų jaunimo studijoms ir prizo). 2006-ai- 
siais Panevėžys pelnė Europos diplomą. 
Šiemet Europos garbės vėliavą laimėjo ir 
Druskininkų savivaldybė.

Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau- 
da,EITA,BNS,LGlTICir“Bemanlinai”.

Lietuvos ambasados Stockholme ini
ciatyva pradėta Vasario 16-osios Nepri
klausomybės Akto dublikato ir kitų Lie
tuvos Respublikos (1918-1940 metų) 
valstybinių dokumentų paieška Švedijos 
archyvuose. Kaip žinoma. Nepriklauso
mybės Akto originalas yra dingęs ir. ne
žiūrint plataus ieškojimo pačioje Lietu
voje, nėra atrastas.

1940 metų pradžioje, kilus realiam 
pavojui prarasti valstybingumą, Preziden
to Antano Smetonos iniciatyva pradėtas 
svarstyti Lietuvos diplomatinio korpuso li
kimas, ambasadų išlaikymas ir svarbiau
sių valstybinių sutarčių išvežimas saugoti 
į užsienį. Tarpukario Lietuvoje visi valsty
biniai dokumentai buvo saugomi Prezi
dentūros kanceliarijos archyve Kaune. Iš 
čia 1940 metais buvo paruošta evakuoti 
vertingiausias sutartis ir kitus teisimus 
dokumentus.

Anot istoriko Raimundo Klimavičiaus, 
prieš kelerius metus išleidusio knygą “Ne
įminta XX amžiaus Lietuvos istorijos 
mįslė. Vasario 16-osios akto pėdsakais”,

Zarasai - Lietuvos kultūros sostinė
“Lietuvos kultūros sostinės 2008” ti

tulą iškovojo ežerų krašto sostinė Zara
sai. Į šį miestą iškeliaus ir skulptoriaus 
Vaido Ramoškos baltasis angeliukas. Pir
mą kartą surengtame konkurse “Lietuvos 
kultūros sostine 2008” siekė tapti 39 
miestai ir miesteliai. Aršiausia kova vyko 
tarp Zarasų, Anykščių, Zapyškio, Veliuo
nos. Šiaulių, Iraku ir Kauno. Zarasų tema 
yra “Kultūra kaip gyvas vanduo”.

Konkurso komisijos narius sužavėjo 
Zarasų projekto vizija - Zaraso ežero salą 
paversti nauja kultūrine erdve, patrauklia 
visai Lietuvai. Nuosekliai ir logiškai iš
dėstyti projekto įgyvendinimo veiksmai 
įtikino, kad projekto vykdytojai yra pa

Marijampolė puošiasi
(ELTA). Marijampolė Lietuvos vardo 

paminėjimo tūkstantmečio ir Žalgirio 
mūšio 600-ųjų metų jubiliejų rengiasi 
pasitikti pasipuošusi naujais paminklais.

Kovo I dieną buvo iškilmingai įmūry
ta kapsulė su laišku į jau išlietą pamatą 
paminklui Lietuvos didžiajam kunigaikš
čiui Vyteniui. Marijampolietis skulpto
rius Julius Narušis stengiasi atkurti 1936 
m. pastatytą paminklą, kuris iškils maž
daug toje pat vietoje - tvenkinio saloje. 
Prieškariu čia buvęs gražus, visuomenės 
lankomas parkas, kurį dabar planuojama 
atkurti. Parką tikimasi sutvarkyti kartu su

Londone - lietuvių poetai ir poezija
Kaip praneša DEI .EI, penktadienį, ko

vo 29 d.. Poezijos Draugija (The Poetry 
Society) I xmdone pristatė naująjį „Poetry 
Review“ numerį „The Green Issue“ 
(Volume 98:10 Spring 2008), kuris šį sykį 
išleistas su priedu „Šiuolaikiniai lietuvių 
poetai“ (Contemporary I .ithuanian Poets). 
Tai vienas pirmųjų išsamesnių lietuvių 
poezijos pristatymų Jungtinėje Karalystė
je, kuriame publikuojamos dešimties 
įvairių kartų lietuvių poetų-Tomo Venc
lovos, Sigito Pamiškio, Kornelijaus Pla
telio. Marcelijaus Martinaičio, Antano J. 
Jonyno, Eugenijaus Ališankos, Vytauto 
Bložės. Daivos Čepauskaitės, Donato 
Petrošiaus, Donaldo Kajoko - eilės.

Jas j anglį) k. vertė Ellen Hinscy, Liz 
O‘Donaghue, Jonas Zdanys, Laima 
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svarbiausių dokumentų originalai, tarp 
kurių galėjo būti ir 1918 metų Vasario 16- 
osios Nepriklausomybės Akto dublikatas, 
buvo atrinkti ir sudėti į penkias dėžes, 
kurios turėjo būti pervežtos į JAV per Šve
diją. Tačiau dėl nepalankiai susiklosčiu
sių politinių aplinkybių šis siuntinys likęs 
Švedijoje.

Karo metu dokumentų likimu rūpino
si Lietuvos pasiuntinys Švedijoje Vytautas 
Gylys (1886-1959). I Jždarius Lietuvos am
basadą Stokholme ir V. Gyliui išvykus į 
JAV, dokumentus saugoti buvo perduota 
švedų ir lietuvių draugijos pirmininkui gar
siam archeologui, meno istorikui ir res
tauratoriui Jon Sigurd Curman (1879- 
1966).

R. Klimavičiaus nuomone, būtent J. S. 
Curman’o asmeniniame archyve gali būti 
likusi dalis minėtosios lietuviškų do
kumentų siuntos.

Peržiūrėti Švedijos archyvinius fondus, 
siekiant surasti svarbius ir vertingus Lie
tuvos dokumentus, numatoma iki 2008 
metų rugsėjo 1 dienos. □ 

sirengę šią viziją paversti realybe.
Pirmąjį rudens savaitgalį, rugsėjo 5-7 

dienomis Zaraso ežero saloje bus sureng
ta Lietuvos kultūros mugė, kuri supažin
dins su geriausių Lietuvos kultūros pro
jektų pristatymais. Taip pat šiai progai bus 
parengti specialūs “vandens projektai”: 100 
valčių paradas, teatralizuotas madų pris
tatymas scenoje ant vandens, šiuolaikinio 
meno instaliacijos vandens tema. Bus ga
lima pasivaikščioti Zaraso ežero pakran
tėje įsikūrusioje šiuolaikinio meno gale
rijoje, vietos menininkai ir kūrėjai tris 
dienas ir tris naktis pristatys savo kūrybą 
įvairiose Zarasų miesto erdvėse.

LGITIC

visu miesto centru gavus lėšų iš Europos 
Sąjungos.

Centrinę miesto .1. Basanavičiaus aikš
tę turėtų papuošti didingas monumentas 
“Tautai. Kalbai. Lietuvos tūkstantmečiui 
paminėti”. Įspūdingą paminklo projektą 
sukūrė marijampolietis skulptorius Kęs
tutis Balčiūnas. 19 m. aukščio monumen
tas simbolizuos Sūduvos krašto ir visos 
Lietuvos žmonių ryžtą išsaugoti gimtąją 
kalbą ir tautiškumą. Paminklo vertė mi
lijoninė, todėl buvo prašyta ir gauta lėšų iš 
Vyriausybės, o 800.000 litų savo biudžete 
numatė savivaldybė. □

Sruoginis and Jaydc Will.
Pasak ambasados Londone pranešimo, 

leidinio pristatymo vakare savo eiles skai
tę lietuvių poetai - Marcelijus Martinai
tis, Kornelijus Platelis, Daiva Čepauskai- 
tė, Donaldas Kajokas, Antanas J. Jonynas 
bei Donatas Petrošius - sulaukė nemažo 
susidomėjimo ir gyvos reakcijos.

Poezijos Draugija (The Poetry Society) 
gyvuoja beveik šimtmetį (įkurta 1909 
metais). Tai viena solidžiausių Britanijos 
meno institucijų, plėtojanti įvairiapusę 
veiklą pristatydama britų poeziją savo ša
lyje ir užsienyje, o Draugijos nuo 1912 m. 
kiekvieną ketvirtį leidžiamas “Poetry 
Review” yra autoritetingiausias poezijos 
žurnalas Jungtinėje Karalystėje, turintis 
savo nepriklausomą redakcinę politiką. □
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Bendruomenės baruose
Sydnėjaus Lietuvių Klube

Adelaidės Lietuvių Namai

Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Dainava” 
Valdybų sudaro įvairių profesijų ir po
mėgių žmonės. Norėtume supažindinti 
“Mūsų Pastogės” skaitytojus su šiais žmo
nėmis. Pateiksime vienodus klausimus 
kiekvienam iš jų.
Klubo “Dainava” Valdybos sekretorius

Aistis Bieri
Kur jūsų gimtinė?
Sydnėjus.
Šeimyninė padėtis?
Laimingai vedęs. Liepos mėnesi lau

kiame mažylio.
Ar aktyviai dalyvaujate Sydnėjaus lie

tuvių bendruomenėje?
Šiuo metu tik Lietuvių Klube. Anks

čiau skautavau, šokau tautinius šokius ir 
sportavau.

Ar buvote Lietuvoje?
Lietuvoj buvau daugkartų. Pirmą kar

tą buvau 1992 metais, o paskutinį - 2005- 
aisiais. Daug kas pasikeitė per tą laiką. 
Gaila, kad neliko giminių, bet užtai turiu 
daug gerų draugų. Žmonės visada labai 
šiltai ir širdingai priima mane Lietuvoj. 
Buvau grybauti, valgiau šašlykus ir vė
darus, gėriau “Žalgirį”, kuris nudegino 
gerklę. Daug keliavau, mačiau Kryžių 
kalną, buvau Palangoje, Kaune, Vilniuje ir 
savo senelio ūkyje Vilkaviškyje. Geriau
siai patiko Vilniaus senamiestis, kur kar
tais naktį pasiklysdavau tarp siaurų gat
velių.

Koks yra jūsų mėgstamiausias lietu
viškas patiekalas?

Man patinka visi lietuviški patiekalai, 
bet visada valgyčiau karštus barščius ir po 
to koldūnus.

Kokia jūsų mėgiamiausia lietuviška 
šventė?

Joninės. Jau suradau amžiną meilę, bet 
dar visgi ieškau paparčio žiedo.

Klubo restoranas “Europa
Balandžio 9 dieną vėl pradėjo darbą 

Klubo restoranas “Europa”.
Kaip jau minėjome anksčiau, sugrįžo 

šefai - Algis ir Gary. Tačiau yra ir naujie
nų. Prie jų prisijungė visų pageidauta 
Alvyda Auglicnė, kuri gamins lietuviš
kus patiekalus, kol kas patiekiamus tik 
sekmadieniais, bet gausėjant klientams - 
ir kitomis savaitės dienomis.

Norėtume visus Klubo narius ir sve
čius paraginti užsisakyti lietuviškus pa-

Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Dainava” restorano “Europa” šefai (iš kairės) - Algis, Alvyda 
ir Gary. Nuotrauka

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busyl ALJS

Klubo Valdybos sekretorius Aistis Bieri.

Kada tapote Klubo direktorium?
2006 metų rugsėjo mėnesį.
Koks jūsų charakterio bruožas/su- 

gebėjimas/talentas ar aistra padeda jums 
Klubo Valdybos darbe?

Turėjau laimę užaugti šeimoje, kuri 
puoselėjo lietuvišką kalbą ir lietuviškas 
tradicijas. Šiuos idealus norėčiau toliau 
perteikti Klubui, pradedant nuo skanių 
koldūnų, krupniko taurelės bei lietuviškų 
kultūrinių pasirodymų.

Kaip jūs matote Klubo ateitį?
Užaugau Klube praleisdamas kiekvie

ną savaitgalį. Labai noriu palikti Klubą 
ateinančioms kartoms ir kad mano vaikai 
turėtų jame ką veikti. Tad mano Klubo vi
zija būtų - sukurti sveiką balansą tarp fi
nansinio Klubo stabilumo ir lietuviškos 
dvasios išlaikymo. □ 

tiekalus iš anksto, kad būtų galima nu
matyti jų pareikalavimą.

Tikimės, kad naujieji virtuvės šeimi
ninkai pritrauks daug lankytojų, kurie dėl 
tam tikrų priežasčių retai ar visai nebc- 
silanko mūsų Klube.

Šefai-Algis, Gary ir Alvyda - malo
niai kviečia visus apsilankyti Klubo res
torane paragauti lietuviškų (ir ne tik!) pa
tiekalų.

Klubo “Dainava” Valdyba

Visi žino kaip įsikūrė 
Adelaidės Lietuvių Na
mai. 1953 m. įsikūrusi 
Adelaidės Lietuvių Są
junga su 40-čia narių nu
tarė įsigyti savo nuosa
vus namus, kur netruk
domai galėtų vykti lietu
vių organizacinė veikla.

1955 m. nupirkus na
mus Eastry Street, Nor
wood priemiestyje, lie
tuviai vyrai po savaitės 
darbų vietoj savaitgalio 
poisio remontavo Lietu
vių Namus, o Moterų Sekcija rūpinosi 
darbininkų maitinimu.

Pasišventėlių dėka, iš apleisto, gremėz
diško pastato išaugo namas, kurį turime 
šiandien. Dėtas pinigėlis prie pinigėlio - 
ar ruošiant vakarėlius, ar verdant pietus, ar 
rengiant loterijas, madų paradus, balius ir 
pan. Kartą metuose savanoriai rinkėjai 
aplankydavo tautiečius jų namuose, su
rinkdami metinę auką, kol pagaliau Na
mai buvo galutinai išmokėti. Gal pradedam 
pamiršti, kad šių atkaklių, užsispynisių 
žmonių dėka turime nuosavą pastogę, ku
rios, ko gero, jau pradedam nevertinti. Bet 
vis dėlto šis lietuvių gyvenimo centras ne
nustoja gyvybingumo.

Biblioteka
Tik įėjus į Lietuvių Namus, kairėje 

yra nedidelis bibliotekos kambarėlis, kur 
kiekvieną sekmadienį ateina tautiečiai: 
tai sumokėti už laikraščio prenumeratą, 
tai pasiskolinti knygų skaitymui, tai nusi
pirkti gintarinių ar kitokių lietuviškų dir
binių, ar šiaip sau šnektelėti su visada 
linksmomis, besišypsančiomis bibliote
kos darbuotojomis. Tačiau jos dirba ne tik 
bibliotekoje, bet ir drauge su lietuvių Sa
vaitgalio mokykla ruošia Motinos dienos 
minėjimus, naujų knygų pristatymus, ži
nomų autorių jubiliejus ir 1.1.

“Talka”
Visada užrakintas atskiras namelis, į 

kurį sekmadieniais aleina žmonės tvar
kyti įvairius finansinius reikalus.

Baras
Veikia penktadieniais. Jame vyrai pra

leidžia kelias valandas vyriškoje kompa
nijoje: ar tai kortuodami, ar stumdydami 
“snooker” kamuolėlius, ar prie alaus bo
kalo kalbėdamiesi apie įvairias pasaulio 
problemas. Sekmadieniais iš baro plaukia 
vynelis, gaivindamas pietaujančių gomu
rius.

Radijas
Įsikūręs nedideliame kambarėlyje, 

pasislėpusiame už scenos, kilimu apmuš
tomis sienomis, iš lauko atklystantiems 
garsams pašalinti. Čia viduryje savaitės

^Zitą Baltušytę,
Auksinės Žiurkės metais sulaukusią garbingo jubi

liejaus (su nuliu), sveikiname ir linkime būti linksmai, 
žvitriai, sąmoningai ir darbingai - kaip ligi šiol!

Melbourne) Entuziastės

Kviečiame, kviečiame, kviečiame!
Šių metų gegužės 25 dieną, sekma

dienį, 2 vai. p.p. Lenkų Klube, East Ter
race, Bankstown (priešais buvusį Lietuvių 
Klubą), įvyks Sydnėjaus lietuvių choro 
“Daina” ir tautinių šokių grupės “Sū
kurys” bendras renginys “Vestuvės”. Pasi
rodys ir dainininkių grupė “Atspindys”.

Kadangi į vestuves planuoja atvykti
daug ponų ir ponaičių, ponių, panelių ir 
jaunuolių bei garbių svečių, o “Sūkurio" 
šokėjai pasiruošę taip plačiai šokti, kad
Lietuvių Klube neišsitenka, todėl pirmoji.

Nuotraukoje-Adelaidės Lietuvių Namai.
įrašomos lietuviškos radijo valandėlės, 
kurias tautiečiai su įdomumu išklauso 
kiekvieno sekmadienio rytą.

Muziejus
Jis yra Lietuvių Namų pasididžiavi

mas. Jame apsilanko ir kitataučiai, ir savie
ji, ir jaunimas, dėmesingai apžiūrinėda
mi eksponatus, negalėdami atsistebėti to
kia plačia ir ilga Adelaidės lietuvių veik
los istorija.

Valgykla
Kiekvieną sekmadienį į valgyklą susi

renka žmonės ir susėda prie skoningai gė
lėmis papuoštų stalų, pasmaguriauti lie
tuviškais patiekalais. Teko nugirsti nuola
tinės pietautojos su humoristišką pasaky
mą: ’’jeigu ne cepelinai, aš seniai būčiau 
nutautėjusi”. Tačiau ne vien tik gardumy
nai sutraukia tiek daugžmonių, bet ir no
ras susitikti su draugais, pabuvoti savųjų 
tarpe, pasikalbėti savąja kalba, o ir vis 
daugiau atsiranda viengungių.

Pensininkai
Kas mėnesį Lietuvių Namuose susi

renka vyresnio amžiaus žmonės pažaisti 
“Bingo”. Čia taip pat maloniai praeina 
kelios valandos prie kavos puoduko, besi
dalinant gyvenimo nuotrupomis. Kas
metinė Pensininkų Valdybos ruošiama 
Kalėdų Eglutė visuomet sutraukia pilną 
salę dalyvių. Šis renginys visų labai lau
kiamas ir labai mėgiamas.

Susirinkimai
Lietuvių Namuose vyksta Moterų Drau

gijos, AI .B Apylinkės Valdybos, Lietuvių 
Sąjungos metiniai susirinkimai, kuriuose 
visuomet dalyvauja daug tautiečių. Kas
met ruošiami Lietuvos tautinių švenčių 
minėjimai ir koncertai. Organizuojami 
Naujųjų Metų sutikimai, Kūčios, įvairios 
vakaronės. Čia vyksta Australijos ir Lie
tuvos valdžios atstovų priėmimai su vai
šėmis.

Taigi matome, kad Lietuvių Namai yra 
centras, kuriame nenutrūkstamai plaka 
gyvenimo širdis. 1 Igiattsių metų Adelaidės 
Lietuvių Namams.

V. Marcinkonytė

dalis vyks Lenkų Klube.
Girdėjome, kad numatoma įdomi 

programa su šokiais, dainomis ir visais 
lietuviškais papročiais.

Antroji dalis - vaišės persikels į Lie
tuvių Klubą “Dainava”, Meredith Street, 
Bankstown, kur visi ragausime vestuvių 
pyrago su kavute ir kitais gardumynais.

Tad ruoškitės, ir iki susitikimo “Ves
tuvėse”!

Antis
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Lietuva iš arti
Guggenheim muziejus bus ir Vilniuje ?

Guggenheim vardo muziejus New York’e

Vienas iš garsiausių 
muziejų pasaulyje yra 
Guggenheim vardo mu
ziejus, esantis New York’e. 
To vardo, liet kuklesnį mu
ziejų ketinama statyti ir 
Vilniuje. Guggenheim 
fondo direktorius Tho
mas Krens sako beveik 
neabejojąs, kad šį puikų 
projektą Vilniuje pavyks 
įgyvendinti. Vienas iš pro
jekto iniciatorių, buvęs 
Vilniaus meras Artūras 
Zuokas, paklaustas, kiek
kainuotų projektas, atsakė: “Viskas pigu, 
ką galima nupirkti už pinigus”, o vėliau 
patikslino, kad konkreti projektavimo ir 
statybų kaina paaiškės galimybių studijos 
trečiajame etape. Anksčiau skelbta, kad 
projekto kaina pagal konkurso sąlygas 
turėtų apsiriboti 160-170 mln. litų.

Dabar jau paskelbta projekto konkurso 
laimėtoja. Geriausią projektą Guggenhcim- 
Ermitažo muziejui Vilniuje sukurti patei
kė 1 .ondonc kurianti irakiečių kilmės ar

Bebrai užvaldo Lietuvą
Pagal ekspertus, Lietu

voje bebrų populiacija yra 
itin gausi. Kaip nurodo 
gamtininkas Selemonas 
Paltanavičius, Lietuvoje yra 
priskaičiuojama apie 
40,000 bebraviečių. Vieno
je bebravietėje gali gyventi 
nuo 3 iki 15 bebrų. Pasta
raisiais metais jie įsikuria
ne tik natūraliuose vandens telkiniuose, bet 
ir melioracijos grioviuose, tvenkiniuose.

Paprastai vienoje bebravietėje gyvena 
6-7 bebrai, tad dabartinis šių graužikų 
skaičius Lietuvoje gali būti įspūdingas. 
Ekologų apskaičiavimais, po kelelių me
tų Lietuvoje bus pasiekta kritinė bebrų 
populiacijos riba ir jie ims masiškai keltis į 
miestų kanalizacijas, šiukšlynus bei parkus.

2003-2004 m. buvo sumedžiota 5,890 
bebrų, 2004-2005 m. - 4,713 bebrų. 2006- 
2007 m. Lietuvoje buvo sumedžioti net 
12,473 bebrai. Tačiau padėtis nė kiek ne
pagerėjo. Bebrų populiacija vis gausėja.

Prieš bebrus
Susirūpinusiems atrodo, kad bebrai. 

Lietuvoje beveik neturintys priešų, yra 
rimta ekologinė nelaimė. Dešimtys tūks
tančių hektarų supūdytų miškų, nesuskai
čiuojama gausybė užlietų pievų ir ganyklų, 
nykstančios gyvūnų ir retų augalų rūšys, 
gausybė užtvankų ant upelių ar net gyven
tojų sodybas semiantys potvyniai, pel
kėmis virstantis kraštovaizdis bei gadi
nami melioracijos įrenginiai - visa tai beb
rų veiklos padarinys. Bebrai beveik neturi 
priešų gamtoje. Vienintelis toks priešas - 
vilkai, tačiau Lietuvoje jų yra labai mažai.

Vadinasi, reguliuoti bebrų skaičių gali 
tik žmonės, tačiau iki šiol medžioklės tai
syklėse yra įvairių suvaržymų. Bebrų me
džioklė Lietuvoje leidžiama nuo rugpjūčio 
1 d. iki balandžio vidurio. Anksčiau ji buvo 
griežtai licencijuojama, kiekvieną sume
džioto žvėrelio kailiuką būtinai reikėdavo 
parduoti valstybei. Šiuo metu bebrui sume
džioti licencijos nereikia.

Medžioklei trukdo ir kai kurie Euro
pos Sąjungos nustatyti šių žvėrelių me
džioklės apribojimai. „Senųjų“ spąstų vei
kimo principas nėra labai sudėtingas, tik 
gana žiaurus. Jei bebras užmina ant spąstų, 
jie užsitrenkia suspausdami koją. Kadangi 
spąstai nuleidžiami giliai į vandenį ir 
pritvirtinami grandine, įkalintas žvėrelis 
nebegali išnerti ir nuskęsta. Tačiau tokių 
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chitektė Zaha I ladid.
Pasak architektės, jos studija Londone 

prie šio projekto dirbo apie 10 mėnesių ir 
sukūrė itin kompaktišką objektą šalia 
Baltojo tilto, paupio žaliosios erdvės vi
duryje. Itin modernus pastatas sudarytas 
iš daugybės atskirų erdvių, pasak archi
tektės, “lyg jūros akmenėliai” sujungtų į 
vientisą kūrini.

Salia muziejaus būtų suformuota nauja 
žvaigždės formos aikštė.

spąstų nebebusgalima nau
doti. Juos pagal ES gamto
saugos reikalavimus pakeis 
gaudyklės, kurios nežalos 
gyvūno.

Darvienas apribojimas 
- draudimas medžioklėje 
naudoti prožektorius. Beb
ras - naktinis žvėrelis. No
rint nušauti vandens žvėre

lį, reikia pataikyti pirmuoju šūviu, nes jis 
akimirksniu panyra įvandenį, o tada retai 
kada pavyksta surasti sužeistą žvėrelį. 
Tamsoje be medžioklinio prožektoriaus 
beveik neįmanoma paleisti mirtiną šūvį.

Už bebrus
Kai kurie gamtosaugininkai gana akty

viai siekia išsaugoti natūralią bebrų po
puliaciją ir teigia, kad jų daroma žala gamtai 
dažnai pervertinama. Kokie yra jų argu
mentai? Pavyzdžiui, teigiama, jog, norint 
išsaugoti melioracijos griovius (ten, kur jie 
tikrai reikalingi), visai nebūtina naikinti 
bebrų - tiesiog reikia tuos griovius valyti ir 
iškirsti šalia augančius medelius bei krū
mus. Bebrai neturės kuo misti - nebus me
džių žievės - ir ten neįsikurs

Apsaugoti vertingus medžius, pasak jų. 
taip pat nesudėtinga- tiesiog reikia paslėp
ti medžio kamieną po specialia medžiaga 
su metaliniu tinkleliu ir palikti vietos me
džiui augti. Vielos tvora galima aptverti ir 
didesnę teritoriją. Be to, siūloma nevalyti 
šabakštynų - esą nieko nėra gražiau už 
natūralų kraštovaizdį. Tai, beje, puikiai su
pranta Europa, bet mūsų „ponai“ ir valdi
ninkai-ne.

Taip pat gamtosaugininkai pabrėžia 
visokeriopą bebrų naudą. Šie žvėreliai - 
patikimas, pigus ir visiškai natūralus būdas 
atkurti sunaikintas pelkes, upelius, užlieja
mas pievas, pagausinti bioįvairovę, t.y. nors 
iš dalies atitaisyti sovietmečiu atliktos 
masinės melioracijos žalą. Be to, bebrai 
pakelia ir požeminio vandens lygį, užtik
rina jo atsinaujinimą, sulėtina požeminio 
vandens apytakos ratą, pagausina šaltinių 
ir versmių skaičių, dėl to esą sušvelnina 
potvynius, nes didžiąją vandens dalį su
kaupia požeminiai vandenys. Pagaliau 
bebrų užtvankos suvaldo upių krantų 
eroziją, nes lėtina upių srovę ir tolygiai 
paskirsto erozijos energiją. Taip sunkiau 
susidaro krantų išgraužos.

Abi šios priešingos pozicijos, žinoma, 
turi teisę gyvuoti, tačiau rasti protingą ba
lansą kol kas sunku. (Pagal “Atgimimą”)

LR Prezidento metinis pranešimas
Šių metų metinį prane

šimą Prezidentas Valdas 
Adamkus pateikė antradie
nį, balandžio 15 d. Kreip
damasis j Seimo, Vyriausy
bės ir kitų valstybinių insti
tucijų narius, jis įvertino pa
dėtį Lietuvoje, aptarė vidaus 
ir užsienio politikos gaires.

Jo teigimu, pradėdami devynioliktuo
sius nepriklausomybės metus, esame pri
versti ne svarstyti iššūkius ar problemas, 
bet konstatuotipasitikėjimo valstybe krizę.

“Į šią krizę eita nuosekliai, žingsnis po 
žingsnio, nepaisant perspėjimų ir ragini
mų vadovautis sutarimu ir bendrais inte
resais. įvardysiu keletą šios krizės priežas
čių. Pirmutinė ir svarbiausia iš jų - ne kartą 
mano minėta strateginio mąstymo stoka. 
Prieš dvidešimt metų Sąjūdis užsibrėžė 
tikslą - atkurti Lietuvos Respubliką. Po to 
nutarėme tapti Europos Sąjungos ir NATO 
nariais, ir šios strateginės gairės iš esmės 
paskatino vidaus reformas bei krašto pa
žangą. Bet šiandien nežinome atsakymo į 
klausimą: o kas toliau?”, - sakė V. Adam
kus, siūlydamas ne ilgėtis prieš dvidešimt 
metų valstybės atkūrimą lydėjusios pilie
čių vienybės, o ramiai, racionaliai ir prag
matiškai siekti sutarimo dėl konkrečių 
prioritetų socialinės, mokslo ir švietimo bei 
sveikatos apsaugos politikos srityse.

Pasak jo, Europos Sąjungos lėšos leido 
šiek tiek atsipalaiduoti, tačiau tokia pa
dėtis netruks ilgai, o esminės problemos 
lieka nespręstos. Jis pabrėžė, kad politika 
neduoda rezultatų svarbiausiose šalies 
gyvenimo srityse - ten, kur pokyčiai tiesiog 
būtini. Net jei kas nors realiai nuveikia
ma šalies ir piliečių naudai, tuos laimėji
mus užgožia valdžios šaltu mas, nepagarba 
ir nejautrumas savo piliečiams, skatinan
tys nepasitikėjimą valstybe.

Prezidento įsitikinimu, visuomenės 
branda auga kur kas greičiau nei mūsų po
litikų atsakomybė ir politinė išmintis. 
Kalbėdamas apie rinkimų metu žarstomus 
pažadus piliečiams, jis palinkėjo politi
nėms partijoms gerbti žmones ir nepamiršti 
savo atsakomybės, bet pirmiausia aiškiau 
suvokti, į kokius rinkėjus jos orientuojasi, 
kokio socialinio sluoksnio interesams ren
giasi atstovauti. Jis priminė, kad griežtai 
laikosi nuostatos, jog būtina uždrausti fi
ziniams ir juridiniams asmenims finansuo
ti politines partijas. J is taip pat pabrėžė pa
sigendąs jaunosios kartos įsitraukimo į 
politiką. “Juk dabartinis jaunimas gyvens 
tokioje Lietuvoje, kokią sukurs šiandienos 
sprendimai - būtent jie lemia politikos, 
mokslo, kultūros, ekonomikos ateitį”.

Vertindamas ekonomine Lietuvos pa
žangą, Prezidentas išskyrė sumažinto gy
ventojų pajamų mokesčio svarbą. Prezi
dentas paragino laikytis nuoseklios mokes
tinės politikos irvengtimanipuliavimo mo
kesčiais ar biudžetu rinkiminiais tikslais. 
Jis pabrėžė nedovanotinai uždelstą moky
tojų atlyginimų klausimą, mokslo ir studijų, 
sveikatos sistemos, žemės reformų vilki
nimą, būtiną korupcijos prevencijos siste
mos pertvarką. 

Kalbėdamas apie skurdo panaikini
mą. Prezidentas pabrėžė būtinybę sukurti 
lanksčią paslaugų šeimai sistemą, nes vai
ko prigimtinė teisė yra gyventi ir bręsti 
šeimoje. Prezidentas teigė pasigendąs kons
truktyvaus ir sisteminio ministerijų, vietos 
savivaldos ir nevyriausybinių organiza
cijų atstovų bendradarbiavimo organizuo
jant ir teikiant paramą šeimai. Tačiau kar
tu jis išreiškė viltį, kad naujos kadencijos 
Seimo politikai sugebės geriau bendradar- 
biauti, o jo paskirtai Vyriausybei užteks 
ryžto vykdyti būtinas reformas ir atsakingai 
įgyvendinti duotus pažadus.

Prezidentas akcentavo būtinybę gerinti

sąlygas užsienio investici
joms, pabrėždamas, kad 
Lietuva neįgyvendina svar
biausių priemonių, galinčių 
pritraukti investuotojų. Tai 
-socialinio draudimo įmo
kų apribojimas, paprastes
nė užsienio investuotojų ir 
darbuotojų įsidarbinimo

Lietuvoje tvarka, greitesni ir skaidresni 
sprendimai tvarkant žemės reikalus.

Kalbėdamas apie didelį atgarsį ir su
sirūpinimą visuomenėje sukėlusią Vals
tybės saugumo departamento veiklą, Pre
zidentas teigė, kad valstybei svarbu ne 
politinės kovos - svarbu sukurti aiškią 
specialiųjų tarnybų koordinavimo bei 
kontrolės sistemą ir sustiprinti saugumo 
tarnybų pajėgumą.

Primindamas energijos tiekimo šaltinių 
įvairovės svarbą, Prezidentas pabrėžė, kad 
nauja atominė jėgainė irelektros jungtys - 
sudėtingas pirmaeilis uždavinys, kuriam 
įgyvendinti reikės daug finansinių ir or
ganizacinių išteklių, sutelktų valstybės ir 
verslo pastangų. “Po kalbų, trukusių še
šiolika metų, su partneriais Lenkijoje 
mums pavyko žengti pirmą, bet labai svar
bų žingsnį elektros tilto tiesybos link. Tai - 
optimistinė pradžia. Dabar privalome 
sutelkti savo potencialą ir, pasinaudodami 
Europos Sąjungos dėmesiu bei partnerių 
globa, siekti įgyvendinti šį projektą. Kartu 
turime siekti kuo spartesnio elektros tilto į 
Švediją projekto įgyvendinimo”, - sakė V. 
Adamkus. Jis pabrėžė, kad reikia kartu 
tartis su Europos Komisija ir valstybėmis 
narėmis dėl to, kaip įveikti 2010 metais ga
limą smarkų elektros energijos brangimą 
ir naujus tiekimo saugumo iššūkius.

Primindamas, kad praėjusiais metais 
buvo užbaigtas vienas svarbiausių euro- 
integracijos etapų - prisijungimas prie 
Šengeno erdvės, valstybės vadovas pabrė
žė sumenkusį Lietuvos susidomėjimą Są
jungos vidaus rinka, tolstantį euro įvedi
mą, nepakankamai efektyvų Europos 
Sąjungos lėšų panaudojimą. V. Adamkus 
teigė pasigendąs rimtų Seimo politinių 
diskusijų Europos Sąjungos biudžeto re
formos klausimais.

Prezidentas pabrėžė, kad Lietuva ak
tyviai dalyvavo ir toliau dalyvaus formuo
jant konsoliduotą Europos Sąjungos po
litiką Rusijos atžvilgiu. “Tenka apgailes
tauti, kad praėjusiais metais Rusija su
spendavo savo dalyvavimą sutartyje dėl 
konvencinės ginkluotės Europoje, o 
milžiniškus naftos ir dujų eksporto pel
nus nukreipė į ginklavimąsi”, - sakė V. 
Adamkus.

Pasak jo, ateinančiais metais būsime 
aktyvūs ne tik savo regione, bet ir svar
biausiuose Europai ir visai tarptautinei 
bendruomenei taškuose. “Lietuvos užsie
nio politikos tikslų ir krypties neturi blaš
kyti priešrinkiminiai vėjai, nes užsienio 
politika, kaip liudija nesena mūsų pačių 
patirtis - tai valstybės patikimumo kapita
las, kurį sunku sukaupti, bet lengva iš
barstyti”, - pabrėžė jis.

Prezidento nuomone, akcentuoti ver-
tybes, sudarančias šalies nacionalinio 
saugumo ir tautos egzistencijos pagrindą, 
būtina ir sprendžiant jau minėtas švietimo 
bei kultūros problemas.

Baigdamas metinį pranešimą, Prezi
dentas akcentavo, kad tik įsipareigoję 
skaidrumui, demokratijai ir atsidėję atvi
ros visuomenės kūrimui galime tikėtis 
sukurti tikrai stiprią valstybę, kuria pasiti
ki piliečiai. “Ar sugebėsime tai padaryti, 
priklausys nuo mūsų visų valios, santarvės 
ir gebėjimo sutelkti visuomenę. Esu tikras: 
šio istorinio melo užduotis sugebėsime 
išspręsti tik-būdami vieningi ir dirbdami 
kartu”,-pabrėžė jis. (LGITIC)
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Į Bendruomenės baruose
„Lithuanian Papers“ (Lietuviškų 

Lakštų) baruose
Gražina Pranauskienė

Netrukus turėtų pasirodyti 22 “Lithu
anian Papers” numeris. Smalsumo veda
ma, nutariau užkalbinti nenuilstamų žur
nalo redaktorių dr. Algimantų Taškūnų 
AOM.

- Kokio pobūdžio straipsniai numato
mi šiame numeryje?

- Bus mokslinio pobūdžio apžvalgų, 
garsinančių Lietuvą ir lietuvius. Bus 
straipsnis apie lietuvius kunigų ir vienuo
lę, sunkiomis sąlygomis dirbančius Afri
koje. Skaitysime apie jaunus lietuvius, ap
lankiusius išvežtųjų lietuvių kapus Sibire. 
Kita lietuvė, eilę metų gyvenusi Vakaruo
se, gvildens klausimų: kas yra lietuvybė? 
Žvilgsnis į praeitį vertins Atlanto Chartų. 
Kaip paprastai, bus ir knygų recenzijų, nes 
dabar pasirodo vis daugiau knygų, spaus
dinamų angliškai apie lietuvius.

- Kiek straipsnių patenka į metinį 
žurnalą?

- Kadangi „Lithuanian Papers“ leidėjų 
lėšos yra ribotos, jie gali išleisti tik vieną 
72 puslapių numerį į metus. Užtat įžurnalą 
patenka tik ketvirtadalis visų gautų rank
raščių. Dalį straipsnių, kurių mes patys 
negalime panaudoti, atiduodame kitiems 
žurnalams.

-Iš kokių šalių jie atkeliauja?
- Iš viso pasaulio: iš visų Australijos 

valstijų, iš N. Zelandijos, Japonijos, Fili
pinų. Kanados, JAV, Islandijos, Italijos, 
Vokietijos, Pietų Afrikos, ir, be abejo, iš 
Lietuvos.

- Ar sulaukiate daug rašančių?
- Per pastaruosius 21 metus „Lithu

anian Papers“ atspausdino 160.originalių, 
kitur nematytų straipsnių. Juos parašė 127 
garsūs Lietuvos žinovai: pusė jų lietuviai, 
likusieji - nelietuviai.

- Kokiais kriterijais naudojatės atren
kant mokslinę medžiagą?

- Mokslinė medžiaga yra atrenkama 
dviem dalim. Visų pirma, redaktoriai per
žiūri ar medžiaga ji yra originali, atitinka 
mokslinių rašinių reikalavimams ir ar yra 
tinkamo anglų kalbos lygio. Kiekvienas 
rankraštis tuomet keliauja pas du (o kartais 
ir tris) referentus. Tai - tos akademinės 
srities ir sykiu Lietuvos žinovai, kurie ati

Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Su žingeidumu perskaičiau “Mūsų Pa
stogės” Nr. 13 ir 14 laikraščiuose Sydnėjaus 
Lietuvių Klubo “Dainava” Valdybos pasa
kojimą apie Klubo dabartį ir ateitį. Esu 
dėkingas už šį pasidalinimą ir labai noriu, 
kad ir ateityje Valdyba pasidalintų savo 
planais su Klubo nariais. Man džiugu ste
bint, kad jaunatviška Valdyba nepabūgo 
veteranų pasitraukimo ir su pasiryžimu 
stengiasi sukurti Klubui gerą ateitį. Ko da
bar reikia - tai mūsų visų geranoriškumo, 
kuo dažniau dalyvauti Klubo gyvenime.

Stambokas Klubo apyvartos nuostolis 
per pirmąją šių finansinių metų pusę ne
ramina ir mane. Tačiau iš pasakojimo turiu 
vilties, kad antrasis pusmetis gerokai pri- 
stabdys finansinį nutekėjimą. Gal būtų 
priimtina ir įmanoma sekmadienį išsivers
ti su vien tik pačių narių savanoriška pagal
ba Jeronimo Belkaus priežiūroje.

Su malonumu sekmadienį vėl valgysiu 
“Europa” restorane, žinau yra skanūs pa
tiekalai su visiems prieinamomis kaino
mis. Įdomu, ar Algiui pavyko gauti lietu
višką bulvių tarkavimo mašiną - tada 
cepelinai ir kugelis bus nepakeičiami.

Vytenis Šliogeris 

džiai perskaito rankraštį, atžymi netikslu
mus ir rekomenduoja, ar spausdinti tokį 
darbą, ar ne. Referentų pastabos kartais 
siunčiamos autoriui.

- Sugrįžkime prie pačios “Lithuanian 
Papers” užuomazgos. Kaip atsitiko, kad pro
paguojant Lietuvą, buvo nutarta tai daryti 
ne gimtąja, o anglą kalba ?

- Atvykę į Australiją, mes visada turė
jome lietuvišką laikraštį, o dažniausiai ir 
du. Tačiau lietuviškos spaudos galimybės 
daryti įtaką visoje Australijoje buvo ribo
tos, nes lietuvių kalbą mokėjo mažiau ne
gu 1 % žmonių. Neturėjome, kas kalbėtų 
likusiems šio krašto gyventojams už mus. 
kas gintų mus žodžiais. Ir taip lietuvių prie
šai paskleidė piktus gandus, kad mes naciai 
ir žydšaudžiai, kad mes Australijon atvyko
me, kad pasislėpti nuo teismo, ir taip toliau.

Iš tiesų, dabar šioje šalyje mes jau pra
gyvenę virš 50 metų, bet vis tik nesugebė
jome išlaikytineivieno lietuviško laikraš
čio anglų kalba. Kadaise išeidavo „News 
Digest International“, „Jaužinios“, „Baltic 
Herald“, „Baltic News“ ir pan., tačiau jie 
visi sugniužo ir ištirpo. Todėl, kai Tasma ni- 
jos Universitete 1987 m. įsisteigė vieninte
lis akademinis lituanistikos studijų centras 
Australijoje - Lietuvos Studijų Sambūris, 
buvo aišku, kad Sambūris savo darbuose 
turės Australijos visuomenei užtarti tuomet 
dar okupuotą Lietuvą. Šis milžiniškas už
davinys - kalbėti angliškai už Lietuvą - 
neužilgo atiteko ir Sambūrio žurnalui 
„Lithuanian Papers“, kuris pasirodė tų 
pačių, 19ū8-ųjų metų pabaigoje.

- Kiek apytiksliai mokslininkų jums 
pateikia medžiagą nuo žurnalo įsikūrimo 
pradžios?

- Mažiausiai 300. Kaip minėjau, net 
getų straipsnių nepajėgiame sutalpinti. Lig 
šiol atspausdinome 127 autorių darbus. 
Reikia dar pažymėti, kad, dėl skurdžios 
žurnalo padėties, visi šie bendradarbiai 
atsisakė honoraro, taigi, paaukojo savo 
darbą Lietuvos labui.

-Gal galite išvardinti keletą žymesnių 
rašytojų?

- Richard Pipes (Harvard Uni.), prof. 
Alfred Bammesberger, M. Bennett, prof. 
Eiki Berg (Estija), senatorius George Bran
dis, Thomas Grennes. maj. generolas Jonas

Velykos Sydnėjuje
Po gražiai praėjusių Sydnėjuje rekolek

cijų, kurias pravedė iš Melbourne atvykęs 
kun. Algirdas Šimkus, atskubėjo ir Vely
kos. Iškilmingas šv. Mišias ir dienai skirtą 
pamokslą pasakė mūsų kapelionas kun. 
Jonas Stankevičius. Nustebino jis savo lie
tuvių kalba ne tik svečius iš Lietuvos, bet 
ir savuosius, kurie dalyvavo pamaldose. 
Šventinę nuotaiką pakėlė ir Sydnėjaus liet, 
choras “Daina“, sugiedojęs “Aleliuja, Kris
tus kėlės”. Vargonais grojo “Dainos” akom
paniatorius - lenkas Wojciech Wisniewski. 
Garry Penhall- australas advokatas - dai
nuoja ir gieda lietuviškai. Per Velykas Garry 
su choro dirigente Birute Aleknaite loty
niškai pagiedojo “Panis Angelicus”.

Tai laimingos dienos, kaipasijaučiame, 
kad dar esame gyvi. Kai kitos bendruo
menės turi bažnytinius chorus, Sydnėjuje 
jo nėra. Tai atlieka “Dainos” choras, ne
žiūrint , kiek turi kitų darbų. Ačiū jiems, 
kad turi ir bažnytinį repertuarą.

Dar gauta auka $50 iš Onos Grosicnės 
Katalikų Kultūros D-jai, a.a. Juozo Skuodo 
atminimui. Ačiū Onutei. Dėkojame vi
siems, kurie savo dalyvavimu ir darbu pri
sidėjo prie gražiai praėjusių Velykų. A.K.

Dr. Algimantas Taškūnas su prof. Joan Abbott Chapman Tasmanijos Universitete.

Kronkaitis, Signe Maria Landgren (Šve
dija), Edward Lucas (Anglija), Bjorn 
Moller (Danija). Jonas Ohman, Jan 
Pakulski, Thjierry Pinet (Belgija), Stephen 
C. Rowell, Robert E Miller (ANU), Ken 
Scarlett, Christian Wellman (SHIP), Sir 
Guilford Young, Prof. Zigmas Zinkevičius.

Pastarųjų 21 metų bėgyje, visi Austra
lijos premjerai (Prime Ministers) ir Estijos 
prezidentas Meri rašė į „Lithuanian 
Papers“. Šis leidinys suteikė galimybę va
kariečiams susipažinti su Lietuvos moks
lininkų darbais. Pagrindiniai vertėjai j 
anglų kalbą yra: Jolanta Budriūnienė, 
Romualdas Dulskis, Danutė Gailienė. 
Raimonda Jalovskaitė, Algis Krupavičius, 
Algirdas Makarevičius, Daba Marcinke
vičienė, Gražina Miniotaitė, Jolanta Pili- 
ponytė, Nerija Putinaitė, Vida Rudaitienė, 
V Spengla, Antanas Tyla, Aldona Žemaitytė.

„Lithuanian Papers” supažindino skai
tytojus su lietuviais prozos autoriais: a.a. 
Yiktoru Alekna, Vidmantu Elmiškiu, Vy
taute Žilinskaite. Taip pat su poetais: Lidija 
Šimkute-Pociene. Julium Keleru, Jūrate 
Reilly, Bruce Dawe, Janina Degutyte, 
Darium V. Sniečkum, Janina Vaičiūnaite, 
poezijos vertėja Gražina Slavėniene.

- Kiek žinau, žurnalą leidžiate negau
damas jokio užmokesčio, dar ir pats pri
dėdamas iš savo kišenės. As gaunate pa
stovią finansinę paramą? Jeigu taip, iš 
kurių organizacijų?

- Vienintelę pastovią finansinę para
mą dabar gauname iš Australijos Lietuvių 
Fondo - 2,000 dolerių į metus. Anksčiau 
gaudavome 1,000 dolerių į metus paramą 
iš australų studentų unijos. Deja, prieš porą 
metų ši parama nutrūko, nes pati studentų 
unija neteko savo pajamų.

Vieno numerio išplatinimas kainuoja 
$ 11.500 ir pinigus tenka surinkti iš prenu
meratų ir aukų. Visus aukotojus kasmet 
skelbiame „Lithuanian Papers“ žurnale. Iš 
to matyti, kiek yra daug dosnių tautiečių. 
Savo parama jie sykiu parodo, kad tiki šio 
žurnalo misija.

- Kiek metų bėgyje sulaukiate pagyri
mų, papeikimų, pasiūlymų ir pageidavimų?

-Aišku, kad gauname visokių - kitaip 
leidinys nebūtų gyvas. Gaila tik, kai papei
kimai virsta įžeidimais. Australų ABC 
radijas iš mūsų medžiagos paruošė išsamią 
programą apie savižudybes Lietuvoje. „The 
Australian“ dienraštis, „The Herald“ ir eilė 
kitų Australijos laikraščių persispausdino 
mūsų straipsnius arba arba jų ištraukas. 
Taip jie dauginasi ir plečiasi, o tėvynės 
įvaizdis tvirtėja.

Prieš keletą metų gavau įdomų pasiū
lymą iš Lietuvos, kad jauni lietuviukai, be
simokydami anglų kalbos galėtų naudoti 
„Lithuanian Papers“ kaip papildomą tekstą 
skaitymams. Siūlymą priėmiau ir dabar 
kasmet siunčiame 500 egzempliorių į devy
nias vidurines mokyklas I .ietuvoje. Gaunu 
gerus atsiliepimus. Viena anglų kalbos 
mokytoja rašė, kad jos mokiniai iš mūsų 
žurnalo ne tik tik mokėsi anglų kalbą, beL

Mūsą

taip pat daug naujo sužinojo apie Lietuvos 
istoriją. Viena bėda tik, kad šiparama Lie
tuvos švietimui, iš mūsų pačių kišenės, 
mums gana daug kainuoja... ir, negaunant 
paramos iš Lietuvos, teks sustoti.

- Kas jums dažniau rašo, tautiečiai, 
ar užsieniečiai?

- Rašo visi - daugiausiai elektroniniu 
paštu. Nevengia ir telefonu paskambinti. 
Štai, prieš keletą dienų paskambino antros 
kartos lietuvis. Visą gyvenimą jissave laikė 
australu, su lietuviais nieko bendro netu
rėjo. Nuėjęs į senų knygų parduotuvę, jis 
staiga užtiko nudėvėtą „Lithuanian 
Papers“. Nusipirko, perskaitė ir dabar nori 
su mumis bendrauti.

- Apskritai, kas labiau domisi 
leidiniu - Australijos, kitose pasaulio 
šalyse gyvenantys lietuviai, ar kitataučiai?

- Sunku pasakyti - čia reikėtų padaryti 
žmonių apklausinėjimą. Vienas dalykas yra 
aiškus: nepaprastai didelis skaičius lietuvių 
iš viso nežino, kad yra toks leidinys. Juk 
čia i talką galėtų ateiti pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės, nuolat skelbti, kad antai 
„Lithuanian Papers“ kalba už lietuvius, kad 
šis leidinys gina lietuvius ir supažindina 
kitataučius su Lietuva; užsakyki! jį savo 
vaikams, kaimynams, draugams... Deja, ne 
visi tautiečiai įsijungia į šio žurnalo pla
tinimą, o kodėl, nežinau.

Nestinga ir labai susipratusių tautiečių. 
Adelaidėje gyvenanti lietuvė, nuolat prenu
meruoja 12 žurnalo egzempliorių. Gavusi 
ji tuoj išdalina žurnalus savo pažįstamiems 
australams, jų tarpe ir eilei įtakingų asme
nų. Ir ne tik išdalina: taip pat pasišneka ir 
padiskutuoja žurnalo turinį. Arba vėl: 
Ponas Kunca JAV-sc, neseniai išgirdęs apie 
„Lithuanian Papers“, tuoj surado šešis 
naujus skaitytojus, paprašė jiems siųsti 
veltui, o pats atsiuntė užmokestį už viską.

- Koks yra “Lithuanian Papers” 
tikslas?

- Garsinti Lietuvą ir lietuvius. Supa- 
žinti angliškai kalbančius su mūsų istori
ja ir kultūra.

-Kokia “Lithuanian Papers” ateitis? 
įdomu, jog jį skaito apie 3000 skaitytojų! 
Kaip jums tai pavyksta? Gal turite kokių 
patarimų “Tėviškės Aidams” (310 prenu
meratorių) ir “Mūsų Pastogei” (spausdina
ma apie 900 tiražu), kaip pritraukti dau
giau norinčių sekti Lietuvos naujienas?

- Iš kur atsirado 3000skaitytojų? Nuolat 
jų ieškant. Skaitytojų reikia ieškoti be 
atvangos ir nenulcidžiant rankų. O kas lie
čia patarimus: Taip, aš mielai pasidalinčiau 
savo mintimis su „Tėviškės Aidais“ ir 
„Mūsų Pastoge“. Tačiau būtų tiesiog ne
mandagu, gal net įžūlu, tokias mintis vėdin
ti viešai, laikraščių puslapiuose.

Dėkoju už pokalbį.
Norinčius įsigyti “Lithuanian Papers” 

22-ą numerį, galite rašyti adresu:
Dr. Algis Taškūnas, RO. Box 777 
Sandy Bay, Tasmania 7005
E-mail: a.laskunas@utas.cdu.au
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Antanaa 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

ALFAS į Lietuvą
Birželio 28 dieną į Lietuvoje vyksian

čią tarptautinę Pasaulio skautų stovyklą 
kartu su 50-čia mūsų lietuvių skautų 
skrenda ir Australijos lietuvių organiza
cijos ALFAS vadovybė. Šios skautų gru
pės vadas yra Jeronimas Belkus, kuris taip 
pat yra ir ALFAS pirmininkas. Puiku ir 
sveikintina, kad daugumas mūsų skautų 
kartu yra sportininkai. Ir šioje skautų 
grupėje dauguma yra sportininkai. Kartu 
su grupe taip pat skrenda ALFAS iždi
ninkas - skautų vyčių vadovas Edis Kar
pavičius, ir aš pats - ALFAS atstovas Lie
tuvai. Viešnagės metu numatoma susitik
ti su Lietuvos Sporto departamento gen. 
direktoriumi Algirdu Raslanu bei kitais 
sporto vadovais. Bus aptartos kitais me
tais vyksiančios Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės, pareikšime savo pageidavimus ir 
tikimės gauti naudingų patarimų iš Lie
tuvos. Manome, kad išvyka tiek skautams, 
tiek sportininkams bus reikšminga bei 
naudinga.

Grįžta lietuviai
Grįžta mūsų tautiečiai - tik ne iš 

Anglijos, Airijos ar Ispanijos į Lietuvą, bet 
savi mūsų žmonės grįžta j mūsų Sydnė-
jaus Lietuvių Klubą.

Klube pasibaigė metus trukęs nelietu
vių vadovų ir darbuotojų dominavimas, 
kuris Klubui atnešė didoką nuostolį ir, 
jeigu nebūtų laiku susigriebta, tai gal ir 
bankroto balių būtų tekę greitai kelti.

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

“Bendradar
biauju” su 
okupantu

Vieną dieną man Gražina pasakė, kad 
yra atvažiavusi lietuvių ekskursija iš 
Australijos, ir tą vakarą Kompozitorių 
namuose bus jiems koncertas. Tą dieną 
mes su Eikite namuose darėm lentynas 
batams ir staiga apsižiūrėjus, kad jau vė- 
linuosi, nepasipuošusi, basnirčia nulėkiau 
į Kompozitorių namus. Ten buvo Syd- 
nėjaus ir Canberros lietuvių ekskursija, 
vadovaujama Marytės Cibulskienės. Ma
rytė nustebo mane pamačiusi. “O ką tu 
čia darai?” - paklausė. “Aš čia gyvenu”, at
sakiau pasididžiuodama. Solistas Kaniava 
su Gražina ir aktorius Rosenas kaip lik 
ruošėsi pradėti koncertuoti. Melbourne 
aš buvau Kaniavos koncerto pranešėja. 
Dabar Kaniava, pamatęs mane, tuoj sušu
ko: “O, matau, kad ir mūsų pranešėja 
atvyko!”, ir priėjęs įteikė man koncerto 
programą. Aš nesiginčijau ir pravedžiau 
koncertą.

Galiu įsivaizduoti, kokie komentarai 
buvo ekskursijai grįžus į Australiją - ar 
tik neturėjau pastovios tarnybos Propa
gandos ministerijoj? Juk į tautiečių prie
kaištus visuomet atsakydavau: “Jeigu ma
no brolis yra kalėjime, ir aš gaunu leidi
mą jį aplankyti, aš tenai nuėjus laikausi 
visų kalėjimo taisyklių”. (Tiesą pasakius, 
aš taisykles laužiau kur tik galėjau, bet 
toks būdavo mano atsakymas). Į tas tai
sykles įėjo ir bendradarbiavimas spaudo
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vienas iš pir-Tačiau 
mųjų pasikeitimų Klube 
buvo naujo vadovo - mene
džerio pakeitimas. Juo tapo 
mums gerai žinomas profe
sionalus darbuotojas, skau
tas ir sportininkas Jeroni
mas Belkus. Pradėjęs dirbti 
jis labai nustebo pamatęs ir 
patikrinęs buvusių Klubo 
veiklą,darbą ir atskaitomy
bę. Nelengvai prasidėjo Klu
bo persitvarkymas, buvo at
leisti ir pakeisti nelietuviai 
Klubo bei baro vadovai, pa
keistas virtuvės personalas. 
Šiandien jau malonu, per
kant bare gėrimus, juos gau
ti iš gražiai besišypsančių 
blondinių lietuvaičių Me- 
lissos ir Kristinos. Net ir alus 
kažkaip skanesnis darosi. O 
barui pradėjo vadovauti jau nemažą patir
tį tokiame darbe turintis Gintaras Auglys. 
Virtuvės personalas taip pat pasikeitė, jai 
vadovauja Algis, o sekmadieniais lietuviš
kus valgius sutiko gaminti savo kulinari
niais gabumais garsėjanti Alvyda. Manau, 
kad ir vėl, ypač sekmadieniais, mūsų 
tautiečiai ir svečiai gausiau lankysis mūsų 
lietuviškoje “Dainavoje” ir galės džiaugtis 
ne tik gera lietuviška virtuve, bet ir gražia 
lietuviška Klubo aplinka. Reikia taip pat 
pasidžiaugti, kad naujai pasipildžiusi Klu- 
bo direktorių valdyba yra labai atjaunė-
jusi ir lietuviška.

Olimpiniai medžiotojai
Daugelis mūsų gerai atsimena 2000 - 

siais metais Sydnėjuje vykusią olimpiadą. 
Nemažas olimpiados dalyvių skaičius iš 

je. Parašiau straipsnį apie Australijos mo
kyklas ir bibliotekas į “Kultūros barus”, o 
prieš pat viešnagės pabaigą turėjau pokal- 
bįsu “Gimtojo krašto” bendradarbiu Juo
zu Kuckailiu. Tam pokalbiui mes su Vy
tautu labai gerai pasiruošėm. Aptarėm 
viską, ką reikės pasakyti ir ko negalima 
minėti. Po trijų mėnesių jau buvau išmo
kusi truputį valdyti liežuvį.

Kuckailis pradėjo: “Kokia Jums po ilgo 
nesimatymo pasirodė Lietuva? Ką čia 
suradote naujo?” Toks klausimas leido 
man atpilti visą mudviejų su Vytautu pa
mosią pranešimą. Pažiūrėjęs į savo sąrašą 
Kuckailis tęsė: “Antras klausimas... a, jūs 
jau faklinai į jį atsakėt. Trečias... ir tą atsa
kėt...” Aš buvau atsakiusi į visus jo paruoš
tus (ir kai kuriuos neparuoštus) klausi
mus; jam beliko tik savo klausimus su
dėlioti į tinkamas vietas. Jis buvo paža
dėjęs Vytautui, kad prieš spausdindamas 
pokalbį, atsiųs jam patikrinti. Aš jau buvau 
išvažiavusi, kai jis straipsnį atsiuntė, bet 
Vytautas nieko taisytino nerado, nors vi
sur, kur aš sakiau “Lietuva”, buvo parašyta 
“Tarybų Lietuva”. Tačiau tokio dalyko jis 
negalėjo taisyti.

Prie mano “kolaborantės” reputacijos 
turbūt prisidėjo ir mano pasakojimai apie 
Lietuvą. Kai grįžus į Australiją pirmame 
pobūvyje sutikau daugiau žmonių, viena 
ponia priėjusi manęs paklausė: “Ar Lie
tuvoje žmonės labai apskurę?” “Ne, ponia”, 
pasakiau, “lenai mados visai tokios, kaip 
pas mus, ir visi apsirengę labai tvarkingai 
bei skoningai”. Jai toks atsakymas nepa
tiko, patraukė pečiais ir nuėjo - ką gi, at
važiavo, mat, propagandos varyti...

Prie Aiseto
Vytautas su šeima kartais vasarodavo 

pas Vemtę ir Apaliutę prie Aiseto ežero. 
Jie pasistatydavo palapinę, meškeriodavo, 
.uogaudavo, pieną gaudavo iš Apaliutės 
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Algis ir Alvyda Lietuvių Klubo virtuvėje.

Lietuvos gyveno mano namuose ir šalia 
buvusiame olimpiniame vadovų name. 
Nors jau praėjo nemažai metų, tačiau su 
daugeliu buvusių ir dar esamų olimpiečių 
mano ir kitų Australijos lietuvių drau
giški santykiai nenutrūko. Būdamas Lie
tuvoje artimai padraugauju su disko me
tiku V. Alekna, krepšininkais ir kitais 
sportininkais. Tačiau labai artimi ryšiai yra 
ir su olimpine aukso medalininke Daina 
Gudzincvičiūte, kuri gyveno pas mane ir 
po laimėjimo jos aukso medalį aplaistė
me mano kieme. Dabar keičiamės laiškais.
J i rašė, kad pavydi gero Australijos oro, nes 
Lietuvoje net treniruotis šaudyti prieš 
Beidžingo olimpiadą negalėjo, todėl su 
treneriu V. Blonskiu buvo išskridę j šil
tąjį Kanarų kraštą.

sodybos, virdavo ant lauželio. Dabar jie no
rėjo tą gražią vietą ir man parodyti. Ka
niava pasisiūlė mus visus nuvežti ir po trijų 
dienų pasiimti.

Automobilis buvo kimšte prikimštas: 
Kaniava, Vytautas, Gražina, Birutė, Vytu
kas ir aš. Važiuojant per miestą Vytautas 
man liepė nesistiebti ir nekaišioti galvos - 
jeigu ir nematysiu, kas yra aplinkui, tai ir 
manęs niekas nematys. Važiavom be lei
dimo. Nors Kaniava ir buvo žinomas žmo
gus ir, lie abejo, partijos narys, bet kam da
ryti žmogui nemalonumą.

Netoli Molėtų sustojom prie senos 
dvaro koplyčios, kurioje dabar buvo įsi
kūręs dailininkas Smilingis. Jo tada ne
buvo namie, tai j vidų negalėjome įeiti, bet 
apžiūrėjome lauke stovinčias skulptū
ras. Važiuojant pro laukus, būtinai turėjau 
nusifotografuoti prie sukrautų rugių gu
bų - taip seniai jų nebuvau mačiusi. (Tą 
nuotrauką paskui įamžinau, įdėdama ją į 
Australijos Lietuvių Dienų leidinuką). 
Pravažiavus Molėtus, Vytautas parodė 
Kaniavai, kokiais lauko keleliais priva
žiuoti, ir pasiekėm Verutės ir Apaliutės 
trobą prie Aiseto ežero.

Jos buvo seserys, abidvi audėjos, pa
čios mačiusios kaip pirtelėje buvo sude
gintas jų brolis partizanas. Dabar jos mus 
gražiai priėmė ir parodė, kur galėsime 
miegoti daržinėje ant šviežiai sukrauto 
šieno. Buvom atsivežę savo maisto, Graži
na su Vytuliu užkūrė lauželį ir virš jo pa
statė trikojį. Pakabinus puodą, turėjom vir
tuvę. Buvo pats mėlynių laikas, ir jų der
lius tą vasarą buvo nepaprastas - uogos 
didumo kaip vyšnios. Vienas malonumas 
rinkti. Ežere maudėmės ir plaukiojom 
laivu. Kitoj ežero pusėj matėm kitus sto
vyklautojus ir jų lauželius. Viskas atrodė 
labai romantiška.

Prisiplaukioję po ežerą vakare sugrį
žę temstant sugulėm daržinėj ant šieno. 
Nakvynė šiene man priminė vaikystės kc-

Nors Daina yra olimpinė šaudymo 
čempionė, bet, kaip ji pati sako, medžioto
ja netapo, nes negalėtų šauti į gyvą žvėrį. 
Nors ji ne kartą dalyvavo medžioklėse, bei 
nešaudė ir, tikriausiai, iš medžioklinio 
šautuvo prašautų, nes pripratusi prie lygia
vamzdžio šautuvo. Kaip Daina sako, me
džioklė neatrodo barbariškesnė už sker
dyklą, nors viskam yra ribos. Jos tėvelis 
buvo medžiotojas ir ji augo misdama šer- 
niena bei kita žvėriena. Jos treneris ir mū
sų labai geras draugas Vytas Blonskis yra 
tikras medžiotojas. Jam labiausiai patin
ka šaudyti laukines antis ir žąsis. Jis man 
kartu su čempione Daina prižadėjo, kad 
gražioje Dainos sodyboje prie Ignalinos 
ežerų tikrai pavaišins sumedžiotu ir Dai
nos iškeptu skaniu kepsniu. Tai bus gražios 
jų išleistuvės prieš Beidžingo olimpiadą.

O kas gi traukia žinomus sportininkus 
į mišką ir medžioklės? Kaip jie sako, tai 
azartas, kuris pagauna stengiantis pergu
drauti žvėrį. Didelis Australijos lietuvių 
draugas, kurį laiką gyvenęs ir čia žaidęs 
olimpinis krepšinio čempionas, dabar 
treneris Rimas Kurtinaitis giriasi ne me
džioklės grobiu, bet savo akies taiklumu. 
Kaip anksčiau krepšinio aikštelėje, būda
mas vienas iš geriausių krepšinio taškų 
medžiotojų, taip ir šaudydamas medžiok
lėje, jis retai prašauna pro šalį. Namuose 
Kaune jis turi net šešis medžioklinius 
lygiavamzdžius šautuvus, kuriuos skirsto 
į kasdieninius ir išeiginius. Šiuo metu Len
kijoje treniruodamas “Slansk” krepšinio 
komandą jis neturi laiko medžioklei.

Jaunystėje Rimas augino triušius ir, 
jeigu kurį nors reikėdavo nudėti, kviesda
vo kaimyną, kad papjautų, nes pats nega
lėdavo. Gi dabar, kai tapo medžiotoju, į 
medžioklę žiūri kaip į realybę, o ne žudy
mą, nes žmogus padeda gamtai apsivalyti.

Tęsinys kitame MP nr.

lionę po Lietuvą pėsčiomis. Australijoje 
gaudavau šienligę ir bijojau, kad pradėsiu 
čiaudėti ir verkti, bet lietuviškas šienas 
man buvo palankus. Sugulėm visi beveik 
palubėj, o iš ryto pabudome kiekvienas 
savo individualiam “kape” - per naktį kiek
vienas nugrimzdom pora metrų.

Išsikrapštėm, nusikratėm šieną irpapus- 
ryčiave vėl uogavom, maudėmės, grybavom, 
plaukiojom baidare ir meškeriojom. Ant 
lauželio išsivirėm lydekos žuvienės. Tada 
buvom nuplaukę ir pas dail. Stasiulevičių.

Dienos prie Aiseto pralėkė kaip aki
mirka. Atvažiavęs Kaniava, nepasuko trum
piausiu keliu namo. Važiavom pro Uteną. 
Anykščius, nuvažiavom prie Puntuko ir 
grįžom pro Ukmergę.

Kelionė į Druskininkus
Įsismaginę ekskursuoti, leidimą vienai 

dienai į Trakus gavome be jokio vargo - vis 
dėlto turistinis objektas. Kas kita buvo su 
Dmskin inkais.

Nuvažiuoti ilgesniam laikui į Druski
ninkus reikėjo labai stipraus blato. Toks 
blatas pasirodė dr. Narbutienė, mūsų mel- 
bourniškės Balčiūnienės sesuo. Ji buvo 
ginekologė ir savo pacijenčių tarpe turėjo 
daug įtakingų partiečių žmonų, taigi ir 
pati turėjo tam tikrą “svorį”. Pirmiausia ji 
mums patarė gauti leidimą vienai dienai, 
be nakvynės. Pasinaudodama tuo leidimu, 
ji išrašė man ir Gražinai kelialapius į sa
natoriją. (Kelialapis tai nukreipimas ne
mokamam gydymui ar poilsiui į kokią 
nors poilsiavietę. Jis paprastai išduoda
mas pcrprofeąjungą).

Su tais kelialapiais mūsų vienos die
nos leidimas buvo pakeistas į dviejų sa
vaičių leidimą. Mes su Gražina gavom 
kambarį “Draugystės” sanatorijoje, o Vy
tautas su vaikais apsistojo pas senus pa
žįstamus Vailionius Mizarų kaime, apie 3 
kilometrus už Druskininkų, kitoj pusėj 
Nemuno.

Tęsinys kitame MP nr.
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Konkursas ALB vėliavai sukurti
Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 1000- 

čio proga, AI .B Krašto Valdyba skelbia konkursą Australijos 
Lietuvių Bendruomenės vėliavai sukurti.

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

■gg lietuviškoje spaudoje ir ALB intemetinėje svetainėje. Galutinį 
™ sprendimą priims AI .B 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 Blags. The definitive guide to international flags, banners, 
standards 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 Kozlovskicnė, 77 Gritnwadc Cres.,

Frankston, VIC 3199, arba
el.paštu: lilija@austlb.org ALB Krašto Valdyba

XXV Australijos Lietuvių Dienos 
xxv ald Sydney zoo® ir Sporto Šventė Sydnėjuje

Organizacinis komitetas:
pirmininkas - 
vicepirmininkas - 
sekretorius ir 
iždininkas - 
atstovė spaudai - 
Liet. Kl. atstovas-

Arvydas Rupšys, 98948658 coxrupsys@optusnet.com.au 
Jeronimas Bclkus, 0419 223 773 jbelkus@bigpond.com

Lauric Cox, 9484 6276, lmcox5@bigpond.com
Dalia Douielienė, 9796 3314, doniela@bigpond.com 
Paulius Šliogeris, 0434862484, paulandnada@yahoo.com.au

Šventės programų vadovai:

XXV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Sydnėjuje

xxv ald Sydney 2000 Meno ir Tautodailės parodos 
“jgagjgSF* ALD Ruošos Komitetas iš anksto kviečia menininkus

išstatyti savo darbus Meno ir Tautodailės parodoje. .1 i įvyks šių metų gruodžio pabaigoje 
Australijos Lietuvių Dienų metu.

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

tek: (02) 9543 1001 e-mail: inartinarcisgys@hotmail.coni
Dėl tapybos ir skulptūros darbų kreiptis j Lenką Gruzdeff

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

tek: (02)9939 2180 c-mail: jurgisjolanta@optusnet.com.au

XXV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Sydnėjuje 

Kviečiame literatus, poetus, kūrybinio žodžio 
autorius dalyvauti

Literatūros ir Dainos popietėje,
kuri įvyks š.m. gruodžio 29 dieną (pirmadienį), 2 vai. po pietų.
Kūrinio pristatymui skiriama iki 10 minučių.
Prašome susisiekti su renginio organizatore: Jadvyga Dambrauskiene,
2 Wren Street, Condell Park, NSW 2200
tek: (02) 9709 3814 e - mail: juozas@optusnet.com.au.

ALD Atidarymas-

Susipažinimo Vakaras -

Šv. Mišios (bažnyčia) -

Dainų Šventė -
Meno Paroda—

Tautodailės paroda - 
Liter, ir Dainos Vak. -

Tautinių Šokių Šventė -

Baleto popietė -

Jaunimo Talentų Vak. - 
Mokytojų konferencija -

ALB Krašto Tarybos 
Suvažiavimas -
Šventės Uždarymas-

Naujų Metų Balius -

Atsisveikinimo BBO -

DVD sekmadienis Canberroje
Naujai išleistas DVD - “Lietuviškas kalendorius: šventės, papročiai ir 

tradicijos” bus rodamas sekmadienį, gegužės 4 dieną, 2 vai p.p. I Jetuvių Būs
tinėje, Hackett. DVD trukmė 45 min. Po to visi maloniai kviečiami pabendrauti 
prie vyno, kavutės ir pyragų.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Rasa Blansjaar, 9481 0120, 
jo.scphblansjaar@optusnet.com.au
Sporto klubas “Kovas”

Gediminas Sauka, 9630 72 32
Tomas Jablonskis, 0407 77 9359,
tom.jablonskis@dynapac.com

Antanas Kramilius, 9727 3131, 
akramili@bigpond.net.au
Birutė Aleknaitė, 47519496
Lceka Gruzdeff, 9796 8573, leekart@optusnet.com.au 
Jolanta Janavičienė, 9939 2180, 
jurgisjolanta@optusnet.com.au
Martyna Reisgienė, 9543 1001
Jadvyga Dambrauskienė, 9709 3814,
juozas@optusnet.com.au
Kristina Rupšienė, 9894 8658 
coxnipsys@optusnet.com.au
Ramona Ratas - Zakarevičienė, 4333 6241, 0412062753 
ramzak@bigpond.com
ALD Ruošos Komitetas
Jadvyga Dambrauskienė. 9709 3814, 
juozas@optusnet.com.au

ALB Krašto Valdyba ir ALB Sydnėjaus Apyl. Valdyba 
Sporto klubas “Kovas”

Gediminas Sauka, 9630 72 32
Tomas Jablonskis. 0407 77 9359, 
tom.jablonskis@dynapac.com

Elena Erzikov, 9610 2540, 0405 354 260, 
jerzikov@bigpond.net.au
Sporto klubas “Kovas”

Gediminas Sauka, 9630 72 32
Tomas Jablonskis, 0407 77 9359, 
tom.jablonskis@dynapac.com

Koordinatoriai:
Dainų Šventė- Jadvyga Burokienė, 9522 8275, pburokas@bigpond.net.au
Šokių Šventė - Laura Belkicnė. 9753 0796, 0407 994 421
Apgyvendinimas- Elė Kains, 97910186, Kains.pell@optusnet.com.au

Motinos Dienos minėjimas Hobarte
įvyks sekmadienį, gegužės 4 dieną, 2.30 vai. po pietų Vokiečių Klube, 30 

Bowden Street, Glenorchy. Vaišės-suneštinės.
Visus tautiečius, gyvenančius ar besilankančius Tasmanijoje, nuoširdžiai 

kviečiame atvykti.
ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

ALB Krašto Valdybos pranešimas

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

a.a Zigmo Augaičio atminimui 
■ vietoj gėlių:
$50- E. Marganavičius($415)

L. ir O. Prašmutas ($140)
$25 - K. Zdanius ($810)
$20 - A. ir .1. Šimkus ($2245)

A. ir N. Kairaičiai ($80)
A. Jankevičius ($25)
R ir R. Skeivys ($50)
D. ir H. Antanaitis ($205)
D. Lynikienė ($740)
M. lgaunienė$140)
Z. Poškaitis ($410)

B. Prašmutaitė ($3105)
Z. Prašmutaitė ($440)

$10 - M. Miliauskienė
P. Baltutis ($660)
R. ir G. Statkus ($120)
S. Oetterli ($220)
1. Vilkišienė ($30)
A. Stupuras ($70)
P. Bimba ($135)
V. Savickas ($370)
A. Vyšniauskienė ($150)
V. Lukaitis ($35)

$5 - E. Tomkinson
Vaičiulis ($25)

a.a. Stasės Aranauskie-
nės atminimui vietoj gėlių:
$50 - Melanija Kaspariūnas

Andrius Kaspariūnas

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata

ALF iždininkas

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės ruošia 
“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, prašomikreip 
tis j savo Apylinkių Valdybas arba į ALB Krašto Valdybos pirmininkę Birutę Prašinu 
taitę adresu: 2/6 Niki Crt., East Bentleigli, VIC3165.

Tel.: (03) 9579 3946 E-mail: birutc@austlb.org ALB Krašto Valdyb:

Mielai pusseserei

Margaritai Rutkauskaitei - 
Janczyk

mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnums Stan ir Tomas, marčiai Lesley bei 
anūkams Kurt ir Adam.

Pusbrolio Romo šeima: 
Marija, Rasa, Dalia, Algis ir Jonas Sažeuiai

Canberros “Paguoda” pensininkų nariui

A'frA Jonui Antanaičiui
mirus, gilią užuojautą reiškiame gyvenimo draugei Stefanie, jos šeimai, 

draugams ir artimiesiems.
Canberros “Paguoda” pensininkai
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Sydnėjaus tautinių šokių grupė “Sūkurys”, kartu su Sydnėjaus lietuvių choni 
“Daina” ir dainininkių grupe “Atspindys”, rengia koncertą 

“Vestuvės”
Kur: Lenkų Klube (Polish Club), 15 East Terrace, Bankstown.
Kada: Sekmadienį, gegužės 25 dieną, 2 va), p.p.
Bilietai: Parduodami prie durt): $15 - asmeniui, vaikams iki 15 metų - veltui.

Kviečia Sydnėjaus Savaitgalio mokyklėlė
Po atostogų, Sydnėjaus lietuvių Savaitgalio mokyklėlė pradeda darbą: šešta

dienį, gegužės 3 d. 11 vai. ryto, Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”.
Pagausėjus mokinių skaičiui iki 25, kviečiami mokytojai - pagalbininkai, 

kurie galėtų dirbti su skirtingo amžiaus ir lietuvių kalbos žinojimo grupėmis.
Dėl smulkesnės informacijos prašome skambinti mokytojai Jadvygai 

Dambrauskienei tel.: (mob.) 04 03 287495 arba (n.) 9709 3314, arba atvykti į 
šeštadienio pamokas. Jadvyga Dambrauskienė

Šeštadienį, gegužės 3 dieną, 12 vai. Lietuvių Klube “Dainava” vyks ara- 
materapijos ir kosmetikas iš natūralių produktų 
pristatymas. Maloniai kviečiame dalyvauti tiek mokinių mamytes, tiek 
ir visus besidominčius natūralia kosmetika.

Vakarų Australijos lietuvių 
dėmesiui

Nuo balandžio 19 d. iki 27 d. Vakarų Australijos 
lietuviai ir kili meno gerbėjai gali pamatyti

Lindos Skrolytės
ir kitų dailininkų meno kūrinius The Crooked 

Brook Studio patalpose, esančiose Twomey Rd. 
Dardanup nuo 11 vai. ryto iki 5 vai. p.p.

Paroda uždaroma balandžio 27 d.

Nuotr. kairėje - Linda Skrolylė: MALDAVIMAS

L I T H U A N I A N CLUB
16 - 20 Meredith Street, Bankstown 

Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@lilhuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

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

Restoranas “Europa” dirba: 
trečiadieniais — šeštadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos - 2.30 vai. p.p. 
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 8.30 vai. p.p. 

sekmadieniais:
12 vai. dienos - 6 vai. p.p.

Skambinkite: Algiui teL: 0417 674 599
Gary, tel.: 0400 401 703
Alvydai tel.: 0422 655 902.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Linksma valandėlė
5 vai. p.p. - 7 vai. p.p. - trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį.
Užeikite pasisvečiuoti Klubo jaukiame bare.

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta ketvirtadieniais, 
7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus.

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

Penktadienį — AMZAC Day — balandžio r!!5 d.
Klubas bus uždarytas.

Pranešimas Geelongo ir Apylinkės lietuviams
Kviečiame į ALB Geelongo Apylinkės Valdybos ruošiamą

Motinos Dienos šventę.
Minėjimas yra ruošiamas sekmadienį, gegužės 4 dieną, 12 vai. Lietuvių 

Namuose, Pettitt Park.
Programoje:

ALB Geelongo Apylinkės Valdybos pirmininko sveikinimas ir mirusių 
motinų pagerbimas.
Paskaita.
Meninėje dalyje pasirodys solistai, grupė “Aidai”, choras “Viltis” ir 
tautinių šokių grupė “Gegutė - Linas”.

Pietus ruošia broliai židiniečiai 111
Laukiame visų! Geelongo Apylinkės Valdyba

Mielos mamytės, močiutės ir svečiai maloniai kviečiami Į rengiamą

Motinos Pagerbimą, 
kuris įvyks sekmadienį, gegužės 4 dieną, 2 vai. po pietų 

Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”, Bankstownc.
Su pasididžiavimu pristatome programos vykdyto jus - mūsų atžalą - Sydnėjaus 

lietuvių Savaitgalio mokyklėlės jaunesniąją kartą.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Airfares to Vilnius and other European Cities
Lowcost airfares starting from $1,690 + taxes.

NOW is high time to secure your flights for spring and summer months’ 
travel to Lithuania and other European cities. Please contact our friendly 
staff for bookings.

For vour free call to Estours TYavel dial 1800 888 386

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd., Corrimal East NSW 2518

Tel.: ( 02) 4284 1688 & 1800 888 386 Eax.: (02) 4284 7823
E-mail: Vilnius@cstours-travel.com.au

Website: www.estours-travel.com.au
Licence 2TA002609 ABN 45 003 084 857

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Motinos Diena Melbourne
Motinos Dieną paminėsime sekmadienį, gegužės 4 dieną, pradedant su 

šv. Mišiomis Šv. Marijos Jūros Žvaigždės bažnyčioje 11 vai ryto, ir tęsiant 
Lietuvių Namuose 1 vai. po pietų.

Kviečiamos Mamytės ir Močiutės su vaikais dalyvauti. Programoje - lietu
vių kalbos mokyklos mokiniai.

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

Choro “Daina” repeticijos Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava" vyksta 
penktadieniais nuo 7.30 iki 10 vai. vakaro. Maloniai kviečiame prisijungti.
Choro prezidentė Albina Liutackienė, tek: 97471179.
Sekretorė Aida Zastarskytė - Abromas, tek: 9610 7822.
Iždininkė Megan Dumi, tek: 9635 3427.

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.uscrs.bigpond.com/mpastogc 

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

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata melams $65.

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

Apmokami} skelbimų kaina: S6.60 (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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