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Europa Park, Cowra

Europos Parke Cowra vietovėje, kur buvusioje imigrantų stovykloje gyveno ir daug i 
Australiją atvykusių lietuvių, dabar galima nusipirkti “prisiminimų plytele” ir palikti 
ateities kartoms savo šeimos vardų ar pavardžių įrašą. Plačiau - “M.P.” psl.7.
Onutės Dobbs nuotraukoje - Europa Park.

"EX Lietuvos įvykių apžvalga

Dviguba pilietybė - ES ir NATO šalių piliečiams 
Ne - ir Australijos lietuviams

V. Adamkus 
Gruzijoje 

rūpinasi ir 
dėl naftos 
(ELTA). LR 

Prezidentas Val
das Adamkus su 
darbo vizitu lan
kosi Gruzijoje, kur 
dalyvauja Gru

zijos, Ukrainos, Azerbaidžano ir Moldovos 
(GUAM) metiniame valstybių vadovų su
sitikime Batumi mieste. GUAM, šiuo metu 
vienijantis Gniziją, Ukrainą, Azerbaidžaną 
ir Moldovą, buvo įkurtas 1997 m. Pagrindi
niai šios organizacijos tikslai yra energeti
kos problemos, transporto tinklų plėtra, 
curointcgracinių siekių koordinavimas, 
įšaldytų konfliktų sprendimas.

Susitikimo metu aptariama GUAM 
veikla stiprinant energetinių ir transporto 
projcktiĮ plėtrą regione. V. Adamkus pa
brėžė, kad labai svarbus vaidmuo plėtojant 
GUAM teks energetikos sektoriui. Pasak 
jo, alternatyvūs naftotiekiai ir skaidrios 
energijos tranzito taisyklės padės užtikrinti 
regiono saugumą, o kartu tai padidins ir 
visos Europos energetinę nepriklausomybę.

“Pratęsus Odcsa-Brodai naftotiekį iki 
Plocko ir Gdansko Lenkijoje, Kaspijos jū
ra būtų sujungta su Baltijos jūra. Todėl šį 
projektą reikia kuo greičiau įgyvendinti. 
Turime ne tik nutiesti naftotiekį, bet ir pri
pildyti jį naftos. Puiku, kad šiame projekte 
aktyviai dalyvauja Azerbaidžanas. Būtu 
nuostabu, jei ir Kazachstanas aktyviau 
dalyvautų” - pažymėjo V.Adamkus. Jis pa
reiškė neabejojąs, kad Gruzija, Azerbai
džanas, Moldova ir Ukraina priklauso 
Europos šeimai ne tik dėl stiprių istorinių 
ir kultūrinių ryšių, bet ir dėl dabartinės šių 
šalių vykdomos politikos.

Lietuvos vadovų kelionės
Apsilankęs Gruzijoje, Prezidentas V. 

Adamkus vyko į Vokietiją. Jis buvo pa
kviestas į Eichstaett’e vyksiančius miesto 
1100 metinių renginius. Po karo V. Adam
kus ten mokėsi DP stovyklos lietuviškoje 
gimnazijoje. Šis miestas, kaip ir Vilnius, yra 
UNESCO sąraše.

Prezidentas taip pat dalyvavo lietuvių 
grafikų parodos atidaryme Kunzelsau 
mieste, o Vasario 16-osios gimnazijoje jis 
susitiko su Lietuvių Bendruomene. Pra
ėjusiais metais Vasario 16-osios gimnazijoje 
buvo įkurtas Europos Lietuvių Kultūros 
Centras, bendrai veiklai siekiantis telkti 
visos Europos lietuvių bendruomenes.

Ministras Pirmininkas Gediminas Kir
kilas ir jo vadovaujama delegacija išvyko 
darbo vizito j.1AV.lie lankėsi New York’e, 
Washington’e ir San Francisco. LR Prem
jero susitikimuose su JAV viceprezidentu 
Dick Cheney, valstybės sekretore Condo
leezza Rice, gynybos sekretoriumi Robert 
Gates buvo pasikeista nuomonėmis aktua
liais tarptautinės politikos klausimais. 
Premjeras susitiko su JAV Lietuvių Ben
druomenės, Tautos Fondo ir kitų lietuvių 
organizacijų atstovais. Taip pat vyko susi
tikimai su Amerikos žydų komiteto atsto
vais bei apsilankymas Žydų kultūros tyri
mų institute, kuriame saugomas ir Lietu
vos žydų kultūrinis palikimas.

Emigruoti nori 22% lietuvių
Emigruoti iš Lietuvos norėtų 22% šalies 

gyventoji), rodo tarptautinės “Gallup.com” 
apklausos rezultatai. Tokia dalis lietuvių 
teigiamai atsakė į klausimą, ar turėdami 
galimybę norėtų nuolatos išvykti į kitą 
valstybę.

Potencialių emigrantų Lietuvoje yra 
šiek tiek daugiau nei Latvijoje ir Estijoje, iš 
kurių išvykti sako esą pasirengę atitinka
mai 19% ir 20% gyventojų. Bet norinčiųjų 
emigruoti iš Baltarusijos (20%) ir Rusijos 
(17 %) yra visgi mažiau.

Nukelta į 2 psl.

Vilnius, birželio 30 d. (ELTA). Seimas 
nusprendė, kad asmenys, įgiję Europos 
Sąjungos (ES) ir NATO šalių pilietybę, 
nepraras Lietuvos pilietybės. Dalis 
teisininkų įtaria, kad tokia nuostata gali 
prieštarauti Konstitucijai.

Už atitinkamas Pilietybės įstatymo 
pataisas birželio 30 d. balsavo 78 Seimo 
nariai, prieš buvo keturi, devyni susilaikė. 
(Ne visi nariai posėdyje dalyvavo, nes Seimą 
sudaro 141 narys. Red.)

Naujoje Pilietybės įstatymo redakci
joje apibrėžiamos septynios grupės asme
nų, kuriems suteikta teisė. įgijus kitos 
valstybės pilietybę, išsaugoti ir Lietuvos 
Respublikos pilietybę. Tai ES ir NATO 
valstybių narių pilietybę turintys lietu
viai, Lietuvos piliečių vaikai, kurių bent 
vienas iš tėvų yra Lietuvos pilietis, politi
niai tremtiniai ir kaliniai bei trijų kartų jų 
palikuonys, per sovietinės okupacijos 
laikotarpį iš Lietuvos išvykę asmenys bei 
trijų kartųjų palikuonys, už Lietuvos sie
nų tradiciškai gausiai gyvenančios lietu
vių kilmės bendruomenės, įsikūrusios 
valstybėse, su kuriomis Ųctuva turi ben
drą sieną, užsienio valstybės pilietybę 
turintys asmenys, kuriems Lietuvos pilie
tybę išimties tvarka suteikė Prezidentas, 
taip pat bet kurioje valstybėje gyvenantys 
lietuviai, su kuriais Lietuva pasirašytų 
specialią sutartį dėl dvigubos pilietybės. 
Tokių sutarčių kol kas nėra.

Seimo Teisės departamento išvadose 
pažymima, kad, atsižvelgiant j emigravu

JAV lietuvi; *
(ELTA). Susitikime su LR Ministru Pir

mininku Gediminu Kirkilu JAV Lietuvių 
Bendruomenės vadovai palankiai įvertino 
Seimo priimtą naująją Pilietybės įstaty
mo redakciją ir paragino išnaudoti jų ga
limybes skleisti teisingą informaciją apie 
Lietuvą. Su darbo vizitu JAV viešinčio 
Ministro Pirmininko susitikimai Washing- 
ton’e prasidėjo pusryčiais su JAV I ,B Kraš
to Valdybos pirmininku Vytautu Mačiūnu 
ir Valdybos nariais.

Komentuodamas naująją Pilietybės 
įstatymo redakciją, JAV LB pirmininkas 
pabrėžė, kad “tai didelis žingsnis pirmyn, 
visiškai pakeitęs iki šiol buvusias mūsų 
nuostatas”. Susitikime taip pat buvo ap
tartas Amerikos lietuvių ketinimas minėti 
Lietuvos vardo tūkstantmetį. Premjeras 
buvo supažindintas su svarbiausiais pla
nuojamais renginiais.

Dieną prieš tai New York’e Ministras 
Pirmininkas G. Kirkilas kartu su Lietuvių 
Bendruomenės. Tautos fondo, kitų ten

Ieškoma pastato atstovybei Briuselyje
LR Vyriausybė nusprendė Briuselyje 

ieškoti naujo nuolatinės atstovybės pastato, 
kad pirmininkavimas ES atrodytų solides
nis. Pirmininkavimo ES vairą 2013-ųjų 
antrąjį pusmetį Lietuva perims iš Airijos, o 
po šešių mėnesių perduos jį Graikijai.

Briuselyje Lietuvos nuosavybė yra 3,000 
kv. metrų gana geros būklės atstovybės 

sių lietuvių skaičių, abejotina, ar pagal šį 
įstatymą dviguba pilietybė netaps per
nelyg paplitusiu reiškiniu. Konstitucinis 
Teismas yra išaiškinęs, jog tokią situaciją 
draudžia Konstitucija. Tarptautinės teisės 
ekspertas Dainius Žalimas interviu Eltai 
taip pat sakė neabejojantis, kad naujas 
reglamentavimas kirsis su Konstitucija ir 
nuvertins Lietuvos pilietybe, kuri supo
nuoja abipuses teises ir pareigas.

Anot parlamentaro Sauliaus Pečeliūno, 
balsavusio prieš, netrukus Konstitucinio 
Teismo vėl teks klausti, “ar Seimas, artėjant 
rudeniui, neprigrybavo”.

Frakcijos Tvarka ir teisingumas narys 
Egidijus Klumbys savo ruožtu prieš bal
savo dėl to, kad. jo nuomone, už borto 
paliekami tokiose šalyse kaip Australija ar 
f Jkraina gyvenantys lietuviai.

Už įstatymą balsavęs Seimo narys 
Gintaras Steponavičius tikina, kad prieš
taravimo Konstitucijai nėra - esą Seimas 
turėjo kompetenciją priimti tokį įstatymą. 
“Nauja įstatymo redakcija atitinka Kons
tituciją. Niekas kitas, o Seimas yra ta ins
titucija. kuri turi galias ir kompetenciją pri
imti savarankiškai sprendimus, suvokda
mas Konstitucijos raidę ir dvasią, lygiai taip 
pat turi prisiimti atsakomybę, suvokda
mas, kokioje situacijoje yra I Jetuva ir tauta, 
kai šimtai tūkstančių mūsų žmonių yra 
išvykę į užsienį”, - Seimo posėdyje sakė jis, 
atstovaujantis Liberalų sąjūdžio frakcijai.

Kaip Australijos lietuviai reaguoja į 
Seimo priimtą nutarimą skaitykite psl. 3.

1 lietuvių organizacijų nariais 
dziai >i nauja Pilietybės įstatymo re
dakcija, leidžiančia turėti dvigubą pilie
tybę, susitikime su žydų atstovais atsar
giai žadėjo tiek lietuviams, tiek žydams 
priimtinų sprendimų dėl restitucijos ir tei
sinio jvertinimo.

Tuo pat metu Amerikoje lankosi ir LR 
Užsienio reikalų ministras Petras Vaitie
kūnas. Jis Čikagoje susitiko su čia gyve
nančiais lietuviais, lietuviškų organizacijų 
vadovais, lietuviškos spaudos JAV atsto
vais, dalyvavo “Lietuvių dienose”, apžiūrėjo 
Pasaulio Lietuvių Centrą I .emonte.

Gausiai j susitikimą su ministru Pasau
lio I jetuvių Centre susirinkę lietuviai ypač 
domėjosi Pilietybės įstatymo pataisomis, 
kvalifikuotų darbuotojų poreikiu bei ga
limybe sugrįžti į Lietuvą. Susirinkusiuosius 
taip pat domino elektroninio balsavimo 
perspektyvos, užsienio politikos aktuali
jos, ypač santykiai su Rusija, taip pat už
sienio investicijos Lietuvoje. □ 

pastatas, dar apie 800 kv. metrų ploto yra 
nuomojama. Naujajame pastate turėtų būti 
įrengtas 120 darbo vietų biuras (šiuo metu 
atstovybėje yra 88 darbo vielos), be to, re
prezentacinėms funkcijoms atlikti skirta 
rezidencija. Išankstiniais skaičiavimais, 
naujasis pastatas kartu su rezidencija ga
lėtų kainuoti nuo 60 iki 70 mln. Lt. □
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Vytautas 
Patašius Trumpai is visur

♦ Iki šiol Pakis
tano naujoji civi
linė vyriausybė 
vengė kovų su 
šiaurės vakarų 
provincijose įsi
tvirtinusiais Is
lamo ekstremis
tais ir derybų ke
liu siekė kompro
misinės taikos. Po 

eilės žmonių grobimų ir žudynių, birželio 
28 dieną ji pirmą kartą reagavo ginklu, 
artilerija apšaudydama Taliban lyderio 
Baitallah Mehsud kontroliuojamas Pe- 
šavar miesto apylinkes.
♦ Birželio 29 d. Carcassone mieste Pran
cūzijoje keli šimtai žiūrovų stebėjo kari
nius pratimus. .Įkaitus grobiantį teroristą 
vaizdavęs seržantas ir šaudęs tuščiomis 
kulkomis, netyčia įsidėjo tikrų kulkų ap
kabą. Jis sužeidė 15 žiūrovų ir 2 karius. 
Dėl šio įvykio liepos 1 d. atsistatydino 
generolas Bruno Cuche, Prancūzijos 
generalinio štabo viršininkas.
♦ Birželio 30 d. nuo plėšiko kulkos Tan
zanijoje žuvo australas Darren Stratti, 
“foodwatershelter” šalpos organizacijos 
darbuotojas, suspėjęs nuo plėšikų paslėpti 
savo bendradarbius.
♦ Liepos 1 d. Turkijos policija suėmė 21 
asmenį, įtariamus sąmokslu nuversti vy
riausybę. Suimtųjų tarpe yra du įtakingi 
atsargos generolai. Suimtieji priklauso 
kraštutinių nacionalistų grupei.
♦ Liepos t d. Belgijos policija įsiveržė į 
ištaigingą Conrad viešbutį Briuselio cen
tre ir išgelbėjo 17 moterų, laikomų vergė
mis Jungtinio Arabų Emirato karališkos 
šeimos narės tarnyboje. Policija sužinojo 
apie verges, kai iš viešbučio pasisekė pabėg
ti verge laikomai filipinietei tarnaitei.
♦ Indonezijos policija išardė teroristų 

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelia iš 1 psl.

Apklausa vyko 82 valstybėse. Bendras 
vidurkis yra 26%. Daugiausia norinčiųjų 
emigniotiyra Afrikoje. Siera Leonę norėtų 
palikti 65% gyventojų. Labiausiai gyveni
mu savo šalyje yra patenkinti Saudo Ara
bijos žmonės - išjos ilgam laikui išvažiuo
ti pageidautų vos 1 % gyventojų.

Apdovanotas Juozas Kazickui
(ELTA). Prezidentas V.Adamkus 

ordinu “Už nuopelnus Lietuvai” Didžiuoju 
kryžiumi apdovanojo dr. Juozą Kazicką. 
Šis apdovanojimas JAV lietuviui versli
ninkui, visuomenės veikėjui, filantropui, 
mecenatui J. Kazickui paskirtas už asme
ninius nuopelnus atkuriant Lietuvos nepri
klausomybę ir užtikrinant 1 Jetuvos tarptau- 
tinįpripažinimą, už nuolatines pastangas 
stiprinti Lietuvos ekonomiką bei remiant 
Lietuvos kultūrą, mokslą, švietimą ir sportą.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, J. 
Kazickas organizavo didžiųjų JAV finan
sinių fondų vadovų ir jų atstovų vizitus į 
Baltijos šalis, buvo tarptautinės Baltijos 
valstybių komisijos konsultantas. 1991 
metais jis Vilniuje įsteigė pirmąją Baltijos 
šalyse privataus kapitalo telekomunikacijų 
įmonę “Litcom” (vėliau “Omnitel”).

Atakavo per internetą
Kibcrnetiniai (t.y. dirbantys per inter

netą) įsilaužėliai sutrikdė daugiau nei 300 
Lietuvos interneto svetainių - jos buvo “pa
ženklintos” sovietiniais simboliais. Nors 
Lietuvos specialistai apie konkrečias šalis, 
iš kurių buvo atakuoti Lietuvos tinklala- 
piai, nekalba, manoma, kad išpuolius ga
lėjo surengti Rusijos programišiai. Rusijos 
interneto forumuose dar praėjusią savaitę
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grupę Palembang mieste Sumatros salo
je. Suimti 10 asmenų, rasta virš 20 namų 
gamybos bombų su uždelsto veikimo 
užtaisais. Grupės vadovas buvo išėjęs 
teroristinį apmokymą Afganistane nuo 
1987 iki 1992 metų ir dabar apmokė Isla
mo aktyvistų grupę Sumatroje. Jie ruošėsi 
užpulti turistų lankomus centrus Indo
nezijoje.
♦ Liepos 2 d. Rytų Jeruzalėje prie staty
bos dirbęs palestinietis pagrobė buldo
zerį Vakarų Jaruzalėje ir su juo pradėjo 
daužyti Izraelio automobilius miesto 
gatvėse ir rinkoje. Jis sudaužė ir du keleivių 
pilnus autobusus, užmušdamas 3 žmones 
ir sužeisdamas dar virš 40. Jis buvo nu
šautas.
♦ Liepos 2 dieni Kolumbijos saugumo 
darbuotojams pasisekė, apsimetus suki
lėliais, infiltruoti save į sukilėlių dalinį 
Kolumbijos džiunglėse ir išgelbėti 2002 m. 
vasario mėnesį pagrobtą Ingrid Betan
court, buvusią parlamento narę ir kandi
datę į Kolumbijos prezidento postą.
Kartu su ja išgelbėti vienuolika Kolumbi
jos policininkų ir karių, o taip pat ir trys 
amerikiečiai karinių medžiagų tiekėjai, 
kurie buvo pakliuvę į sukilėlių rankas, 
džiunglėse nukritus jų lėktuvui. Kolum
bijos sukilėliai laiko pagrobę apie 700 
įkaitų.
♦ Liepos 3 d. į JAV ambasadą Zimbab
vėje atbėgo apie 200 opozicijos šalininkų, 
prašydami užtarimo ir prieglobsčio.
Nors visi Afrikos lyderiai smerkia Robert 
Mugabe režimą, nėra vilties, kad jie imtųsi 
bendrų priemonių jį pašalinti. Visi bijo 
sudaryti precedentą, kuris kada nors galėtų 
būti panaudotas prieš juos pačius.

* Liepos 4 dieną prasidėjo tiesioginiai 
turistų skrydžiai tarp Kinijos ir Taivano. 
Iki šiol tokie skrydžiai buvo įmanomi tik 
su nusileidimais I long Konge ar Macau.Q 

sklandė daugybė raginimų “atakuoti” Bal
tijos šalis, ypač Estiją, ir Ukrainą. Juose bu
vo smerkiamas Lietuvos Seimo sprendi
mas uždrausti demonstruoti sovietinius 
simbolius. Be to, įtarimus sustiprina ir 
sovietiniai simboliai įsilaužtose interneto 
svetainėse.

Krašto apsaugos ministras Juozas Ole
kas užsiminė, kad, atakoms nesiliovus, 
I jetuva gali kreiptis į NATO.

Lietuviai dirba ir šitaip
Pasak Vidaus reikalų ministerijos sek

retoriaus Stanislovo 1 jutkevičiaus, lietuvių 
banditų nekainuoja jokie menkavertišku
mo kompleksai. Jie jau kaip lygūs su ly
giais bendrauja net su garsiąja Kolumbi
jos narkomafija. Tarptautinė lietuvių mafi
ja nesulaikomai sklinda po visus pasaulio 
kampus. Šios banditų grupuotės - nepa
prastai lanksčios, judrios ir puikiai orga
nizuotos. Šiuo metu pastebimas lietuvių 
nusikaltėlių judėjimas iš tų užsienio šalių, 
kur jie labiausiai klestėjo naujųjų išeivių 
sąskaita. Pavyzdžiui, iš Ispanijos dabar jie 
juda į Prancūziją, Didžiąją Britaniją. Or
ganizuoti lietuvių nusikaltėlių klanai pa
sižymi tuo, kad labai greitai prisitaiko 
prie besikeičiančios aplinkos, užsiima 
keliomis veiklomis iš karto. Ir renkasi tas 
sritis, kurios yra pelningiausios ir mažiau
siai rizikingos. Pavyzdžiui, ginklų preky
bą, kur bendradarbiauja su Didžiosios 
Britanijos banditais. Vis dėlto viena popu
liariausių Anglijoje įsikūrusių nusikaltė
lių iš Lietuvos veiklos sričių - prekyba 
prostitutėmis. Čia lietuviai ranka rankon 
veikia su visame pasaulyje garsia albanų 
mafija ir jai netgi nenusileidžia.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 
da,ELTA,BNS,LGn'lCir“Beniarditiai”.

Britai kritikuoja
Prestižinis britų savaitraštis „The 

Economist” kritikuoja keturių Baltijos 
šalių nesugebėjimą susitarti dėl naujos 
branduolinės jėgainės projekto ir perspė
ja. kad Rusija gali primesti 1 .ietuvai griež
tas sąlygas dėl gamtinių dujų pardavimo.

„Dabar didžiausias pavojus Lietuvai 
yra lai, kad Rusija primes kietas derybas 
dėl papildomų dujų, greičiausiai reika
laudama didesnės dalies Lietuvos energe
tikos pramonėje. Rusija skelbia staty
sianti naują atominę jėgainę Kaliningra
de”, - rašo savaitraštis.

Išties bauginanti perspektyva, jei rusai 
pastatys šią elektrinę ir prijungs ją prie 
Europos energetinio tinklo, kol lietuviai 
ir kiti ES sąjungininkai svyruos dėl Ig
nalinos jėgainės pakeitimo. „Taibūtų dar 
viena pergalė įsiskverbt i Rusijai į Europą 
ir dar vienas pažeminimas tiems, kurie 
bando jai pasipriešinti". - teigia „The 
Economist”.

Pasak leidinio, Lietuvai protingiausia 
būtų buvę jau prieš kelerius metus pradė
ti naujos atominės elektrinės statybas, 
kuri pakeistų Ignalinos jėgainę.

Emigruoja
2007 metais iš Lietuvos emigravo 

26,500 žmonių, vos 1,300 mažiau nei 
ankstesniais metais. Didžiausią dalį iš
vykusiųjų sudaro jaunimas iki 29 m., dau
guma baigę vidurinę mokyklą, kas ketvir
tas - įgijęs papildomą išsilavinimą. Kaip 
rodo Statistikos departamento surinkti 
duomenys, pagrindinė kryptis išlieka Di
džioji Britanija, o tikslas -darbas.

Pernai patraukliausia kryptimi išliko D. 
Britanija, kurią rinkosi 33% emigrantų, 
Airiją - 16%, Vokietiją — 8%, Ispaniją - 
4%, Daniją - 3%. 11 % išvykusiųjų pernai 
patraukė į JAV, 7%-į Rusiją, 5%-įBalta- 
rusiją. 2007 metais beveik kas ketvirtas 16 
melų ir vyresnio amžiaus emigrantas bu
vo baigęs aukštąją ar aukštesniąją mokyk
lą. tuo tarpu 2006 m. šis rodiklis buvo 
prastesnis - kas penktas išvykęs turėjo to
ki išsilavinimą.

68% emigrantų turėjo vidurinį, specialų 
vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą. 20-29 
m. jaunimas pernaisudarė 31% visų emig
rantų, 13% buvo 30-34 m. 2007 metais ly
ginant su 2006 metais iš Lietuvos išvažiavo 
maždaug trečdaliu mažiau vaikų iki 14 m. 
- 2,900. 53% visų išvykusiųjų sudarė 
moterys, 47% - vyrai. Daugiau nei du 
trečdaliai emigravusių moterų buvo ne
ištekėjusios, 38% vyrų-susituokę.

Daugėja išvažiuojančiųjų dirbti ir mo
kytis. 2007 metais beveik 70% emigrantų 
turėjo tikslą dirbti kitoje šalyje, 2006 me
tais tokių buvo 63%. Kas antras vyresnis 
nei 15 m. prieš išvykdamas nedirbo. Kas 
aštuntas šio amžiaus emigrantas buvo 
specialistas (mokytojas, dėstytojas, gydy
tojas ir pan.), o kas dešimtas - aukštos 
kvalifikacijos darbininkas ar aptarnavi
mo sferos ar prekybos darbuotojas (parda-

Jono Šliūpo archyvas - Šiauliams
JAV gyvenančiam aušrininko, visuo

menės veikėjo dr. Jono Šliūpo sūnui in
žinieriui Vytautui Jonui Šliūpui suteiktas 
Šiaulių universiteto garbės nario vardas. 
Taip įvertintas jo sprendimas universiteto 
bibliotekai padovanoti savo tėvo ir kitų 
JAV lietuvių archyvą. Archyvą sudaro 
daug dokumentų, knygų, daug istorinės 
medžiagos. Visa tai užima tris kambarius. 
Tvarkyti, pakuoti archyvą padėjo iš uni
versiteto atvykusi darbuotoja. Paaiškėjo, 
kad archyvas sveria tris tonas. “Visko dar 
nesiunčiu. Gali dingti pakely ar laivas nu
skęsti. Dalį archyvo palikau kitai kelionei”,

„Bet šį planą mėginančios įgyvendinti 
valstybės (Lietuva ir kitos Baltijos šalys 
bei pavėluotas Lenkijos prisijungimas) 
vis dar negali susitarti, kokia didelė ji tu
rėtų būti arba kaip pasidalinti jos akci
jomis. Tai pykdo tuos, kurie skubiai nori 
Baltijos „energetinę salą” prijungti prie 
likusios Europos. Bet atrodo, kad niekas 
nesugeba suremti pečių naudingam dar
bui”. - kritikuoja britų savaitraštis.

Anot jo, kiti gyvybingi projektai - 
elektros tiltai su Švedija ar Lenkija - taip 
pat apgailėtinai atsilieka nuo grafikų: 
„Lietuva vis dar švaisto energiją; taupesnė 
namų apšildymo programa apverktinai 
nepakankama”.

„Kaip dažnai būna Europoje, ir Lietu
vos išgelbėjimo viltys dedamos j Ameri
ką. Lietuva ne tik siūlo priglausti Ame
rikos gynybinę raketų bazę, jei lenkai 
nuspręs, kad jos nenori. Ji taip pat tikisi, 
kad Amerikos kompanijos statys naują 
atominės jėgainės reaktorių”, - teigiama 
britų savaitraštyje.

„Galbūt, bet tai nenutinka per naktį, 
o Rusija sunkiai ras papildomų dujų šil
dytis šaliai, kuri priims raketų bazę, lai
komą tiesiogine grėsmeRusijai. Atrodo, 
kad 2009-ieji Lietuvai bus karštos 
diplomatijos ir šaltų radiatorių metai”, - 
rašo „The Economist”. □

kas ir kur?
vėjas, kasininkas ir pan.).

Pernai 13% emigravusiųjų važiavo 
mokytis, 2006 m. tokių buvo 7%.

Nebeliko kam išvažiuoti
Statistikos departamentas skaičiuoja, 

kad kasmet po truputį lėtėja emigracijos 
tempai. Pavyzdžiui, 2005 metais emigra
vo rekordinis skaičius gyventojų skaičius 
- per 48,000, 2006 metais išvyko 27,800, 
pernai - 26,500 žmonių.

Tarptautinės migracijos organizacijos 
Vilniaus biuro vadovė Audra Sipavičienė 
DELFI žinių agentūrai sakė, kad emigra
cija ilgainiui iš liesų turėtų imti lėtėti, nes 
išsisemia potencialas - nebėra kam iš
važiuoti.

„Antra, 2006-2007 m. buvo labai geri 
ekonomiškai ir nebebuvo prasmės išva
žiuoti. Pavyzdžiui, nebėra prasmės dirbti 
JAV. Tačiau dabar situaci ja vėl kiek keičia
si, nes kai tik atsiranda ekonominis nuo
smukis, tai ir padidėja noras išvažiuoti”,- 
tvirtino pašnekovė. Taip pat dėl pasikei
tusios situacijos Vakarų Europoje, gali di
dėti ir grjžtančiųjų srautai, nes ir tose ša
lyse ekonomika ima lėtėti.

Ji atkreipia dėmesį, kad 2005 metais 
emigrantų skaičius gali būti toks didelis 
todėl, kad anksčiau išvykusieji tais metais 
legalizavosi po Lietuvos įstojimo į Europos 
Sąjungą. Statistikos departamentas, rem
damasis gyvenamosios vietos deklaravimo 
duomenimis ir emigracijos tyrimo rezul
tatais, skaičiuoja, kad praėjusiais metais 
daugiau kaip pusė gyventojų deklaravo 
išvykimą, o 12,700 - nedeklaravo. Nuo 
2001 metų emigravo apie 182,500 šalies 
gyventojų, o pagal gyvenamosios vietos 
deklaravimo duomenis imigravo - 43,200 

(Rasa Lukaitytė, DELFI)

- sakė sūnus Vytautas Jonas.
Žymus lietuvybės skatintojas dr. Jonas 

Šliūpas (1861-1944), kilęs iš Gruzdžių apy
linkių (Šiaulių apskr.), aukso medaliu baigė 
Mintaujos gimnaziją, įstojo į Maskvos uni
versitetą studijuoti filologijos, vėliau perėjo 
į Teisės fakultetą, po to-į Petrapilio univer
sitetą. Energingą šviesuolį pastebėjo dr. Jo
nas Basanavičius, perdavęs J. Šliūpui re
daguoti nuo ketvirto numerio “Aušros” laik
raštį. Nuol884 m. dr. J. Šliūpas gyveno JAV, 
čia rūpinosi steigti lietuviškas parapijas, 
būrė tautiečių susivienijimus, leido lietuviš
ką spaudą, įkūrė Lietuvių mokslo draugiją.
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Į Bendruomenės baruose
Australijos lietuviai reaguoja

Dvigubos pilietybės klausiniu pirmadienį, birželio 30 d. LR Seimas padarė nutarimą 
(ir. plačiau MP psl.l), pagal kurį išimties būdu dvigubos pilietybės teisė yra suteikiama 
LR piliečiams Europos Sąjungos ir NATO valstybėse. Kadangi Australija nėra nei ES, 
nei NATO valstybė, Australijos lietuviams tokia lengvata netaikoma. Uis Seimo nutarimas 
tuoj susilaukė kritiškos reakcijos iš Australijos lietuvių. Red.

Birutė Pra.šmutaitė, ALB Krašto 
Valdybos pirmininkė:

Mūsų antroji tėvynė - Australija, po An
trojo pasaulinio karo priglaudusi nuo ko
munizmo bėgusius mūsų tėvus ir senelius, 
naujiems savo piliečiams leidžia tureti dvi
gubą pilietybę. Lietuvos Seimo priimtos 
pataisos dėl dvigubos pilietybės mus labai 
nuliūdino, kad nepasakius - užgavo. Pa
sijutome atstumti, tartum mažiau verti už 
tautiečius, kurie gyvena arčiau Lietuvos - 
Europoje arba JAV. Argi mūsų kaltė, kad 
Australija nepriklauso nei ES, nei NATO?

Visgi būdami optimistai, manau mums 
pritars ir keli šimtai lietuvių iš Naujosios 
Zelandijos, tikimės, jog ta diskriminacija 
kaip nors bus panaikinta. Konkrečių 
pasiūlymų kol kas neturime, bet dar kartą 
primename: lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais norime ir būt! (Melburne)

Dr. Algis Kabaila (PhD, MEngSc, 
FRMTC.AMTC). buvęs pirmasis LR 
Garbės konsulas Australijoje, gimęs 
Lietuvoje Lietuvos piliečiu:

Seimas nusprendė tai. ką jis nusprendė. 
Bet ar nebūtų galima plačiau interpretuoti 
tai, kad išimtis suteikiama tiems lietuviams, 
kurie yra “užsienio valstybės pilietybę tu
rintys asmenys, kuriems Lietuvos pilietybę 
išimties tvarka suteikė Prezidentas”? Ar 
negalėtų Prezidentas suteikti tą išimties 
teisę “incorpora” lietuviams, gyvenantiems 
Australijoje ir Kanadoje?

Jei man, mano vaikams ir mano vai
kaičiams bus pilietybės teisė atimta, gal 
nuostolis bus nedidelis nei jiems, nei Lie
tuvai. Bet ar bus gražu, jei teisiniai atimsite 
pilietybę tokiems žmoniems, kaip Gabrie
lius ir Danutė Žcmkalniai, kurie dali savo 
senatvės pašventė Lietuvos labui? Arbus 
gražu, kai Ukrainos lietuviai irgi praras 
savo įgimtą teisę į Lietuvos pilietybę?

Nejaugi nebėra tų. kurie gerai atsimena, 
kaip laisvos Ukrainos vėliava dar sovietų 
okupacijos metu dažnai buvo matoma gre
ta mūsų trispalvės? Argi taip jausunku buvo 
įtraukti irvisus tuos lietuvius, kurie apleido 
Lietuvą, kai prie Lietuvos sienų artinosi 
Raudonoji armija, Vokiečių okupuotoje Lie- 
tuvoje, dar prieš antrąją Sovietų okupaciją?

Nejaugi dar iki šiol mūsų šviesuomenė, 
sudaranti Lietuvos Seimą, nesuprato, kokią 
reikšmę gali turėti išeivijos tautiečiai 
nelaimės atveju? (Canberra)

Dr. Ramutis Zakarevičius:
Nors Australijoj lietuvių yra daug ma

žiau negu Amerikoj, bet reliatyviai žiū
rint, Australijos lietuviai yra daug dau
giau davę Lietuvai ir lietuvybei negu Ame
rikos lietuviai. Todėl gaila, kad Lietuvos 
parlamentarai traktuoja Australijos lie
tuvius kaip antraeilius lietuvius. (Sydney)

Dalia Pyragiutė Gordon:
Man atrodo, kad naujas pilietybės 

įstatymas daugiau supainioja, negu išaiš
kina. Ar tai reiškia, kad taip vadinami 
repatriantai, kurie išvyko okupacijos me
tu-1941 metais ir dabar gyvenantys Aus
tralijoj gali turėti dvigubą pilietybę, bet 
tie, kurie pabėgo vėliau - prieš sovietams 
grįžtant-negali? Bet mes čia Australijoje 
tik mažytė ir nereikšminga dalis. Svarbiau, 
kiek įstatymas sustiprins lenkakalbių po
ziciją Lietuvoje? Kiek jie galės įtaigoti 
Lietuvos valdžią remdamiesi “dideliu 
broliu”? (Adelaide)

Dr. Vytautas Doniela, LB Spaudos 
Sąjungos Valdybos vicepirmininkas:

Iškilus dvigubos pilietybės klausimui 
pasirodė, kad Konstituciją visgi reikia 
“aiškinti”. Bet ir Konstitucinio Teismo pa
teiktoji, dvigubai pilietybei nepalanki inter
pretacija pasirodė esanti nepakankama. 
Vėlgi reikėjo daryti išimtis, šį kartą Sei
me. Tačiau Seimo sprendimas nėra lo
giškas, jei jis suteikia dvigubos pilietybės 
teisę lietuviams, turintiems ES ir NATO 
valstybių pilietybę, bet ne kitų.

Juk jei LR pilietybė yra svarbia pras
me susieta su lietuviškumu, geografija 
negali būti išimties pagrindu. Pagal tą patį 
lietuviškumo svarbos principą, dvigubos 
pilietybės teisė turi galioti lietuviams ne 
tik ES bei NATO valstybėse, bet ir kituo
se kraštuose, jų tarpe Australijoje ir tt. 
Išimtis, padaryta geografiniu pagrindu, yra 
arbitrari (diskriminuojanti) ir turi būti 
koreguota. (Sydney)

Alena Karazijienė:
Man tas įstatymas atrodo daugiapras

miškas ir Australijoje gyvenantiems sen
buviams lietuviams visai palankus, lei
džiantis pabėgėliams iki trečios palikuo
nių kartos turėti dvigubą pilietybe. Bet 
atrodo nelogiška išskirti tuos, kurie emig
ravo. ar laikinai atvyko paskutiniais me
tais. Netikiu, kad Konstitucijoje yra speci
fiškai išvardinta Australija, Naujoji Ze
landija ir Norvegija! (Melbourne)

Janina Vabolienė OAM, buvusi 
LR Garbės konsule Adelaidėje:

Lietuvos pilietybės suteikimas ar pa
likimas tik ES ir NATO šalyse gyvenan
tiems lietuviams būtų diskriminacija kitų 
kraštų (kaip Australija) lietuviams, kurie 
Lietuvą palikopriverstisovietų okupacijos. 
Jie turi prigimtą teisę į Lietuvos pilietybę.

Tiems lietuviams, kurie pamiršo Lie
tuvą, jos pilietybės nereikia, bet tiems, ku
rie dešimtmečiais dirbo Lietuvos labui gy
vendami svetimame krašte (ir be jokio at
lyginimo) nesuteikti ar grąžinti Lietuvos 
pilietybės, kurios jie niekada neatsisakė, 
yra nusikaltimas ir neįvertinimas savo tau
tos sūnų ir dukrų. (Adelaide)

Prof. Paul Kabaila:
I have always believed that my parents 

and their children and grandchildren 
should be able to gain Lithuanian 
citizenship, in addition to their Australian 
citizenship. (Melbourne)

Jūratė Vitkūnaitė-Rcilly:
89 pasaulio valstybės pripažįsta dvi

gubą pilietybę, tarp jų ir Australija.
Jeigu Lietuva nepripažins dvigubos pi

lietybės, kas atsitiks užsienyje gimusiams 
vaikams, kurie vieną dieną norės grįžti į 
tėvynę? Dauguma lietuvių, kurie dirba 
užsienyje, planuoja grįžti į Lietuvą, kai 
užsidirbs pakankamai pinigų pradėti biz
nį ar įsigyti butą.

Atsiminkime gerai žinomą dainą “Lie
tuviais esame mes gimę, lietuviais norime 
ir būti”.

Cituoju Prezidento Valdo Adamkaus 
žodžius: “Nesvarbu, kur lietuviai gyvena 
išeivijoje, jie visi turėti} teisę jaustis lie
tuviais.” (Melbourne)

Dr. Algimantas Taškūnas OAM, 
Lietuvos Studijų Sambūrio steigėjas ir 
iždininkas Tasmanijos Universitete, 
“Lithuanian Papers” redaktorius:

Kaip gaila, kad I jetuvos Seimas taip 
suvėlė dvigubos pilietybės klausimą. Yra 
daug anglosaksų, kuriems pilietybė ir tau
tybė yra vienas ir tas pats dalykas. Iš to 
kartais iškyla nesusipratimų. Tuo tarpu 
lietuviai jau tarpukario laikais aiškiai sky
rė, kad pilietybė nurodo asmens priklau
somumą tam tikrai valstybei, o tautybė (bū
dama atskira sąvoka nuo pilietybės) reiš
kia tam tikros tautos narystę. Todėl Lie
tuvos Seimo atsakomybė yra tik aiškiai 
nuspręsti du bendrus klausimus:

(1) kokiomis sąlygomis žmogus gali 
būti Lietuvos piliečiu,

(2) ar tam pačiam asmeniui Lietuva taip 
pat leidžia turėti antrą (tai yra. kito krašto) 
pilietybę.

Pilietybė yra kiekvienos valstybės vie
tinis reikalas ir visi pilietybės klausimai yra 
nusprendžiami jų vietiniais įstatymais ir 
vietine tvarka. Kiti kraštai negali kištis. 
Tarptautinė teisėjų taip pat neliečia.

Jeigu Lietuvos Seimas iš viso nesiprie
šina dvigubos pilietybės principui, tai Sei
mui telieka rūpintis tik Lietuvos pilietybės 
dalimi, nežiūrint, kur toks “dvigubas” Lie
tuvos pilietis begyventų.

Neišaiškinus principų, nebūtų patar
tina aklai pasikliauti Konstitucija, nes ji irgi 
yra lanksti, ir per pastarąjį šimtmetį jau 
kiek kartų keista ir perrašyta.

Nepamirškime: paprastumas yra visų 
genį įstatymų pagrindinė žymė. (Hobart)

Dr. Saulius Varnas:
Mano nuomone, šis naujas Pilietybės 

įstatymas neabejotinai prieštarauja Kons
titucinio Teismo sprendimui, kuris nuro
dė Seimui siaurinti asmenų ratą, galinčių 
įgyti dvigubą pilietybę. Šis įstatymas la
bai smarkiai praplės dvigubą pilietybę 
galinčių turėti asmenų skaičių.

Negana to, dvigubos pilietybės įgiji
mo galimybės susiejimas su šalies naryste 
NATO kariniame bloke, yra mažų ma
žiausiai nelogiškas. Todėl, mano nuomone, 
šis naujas Pilietybės įstatymas yra ydin
gas ir prieštarauja Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai.

Siekiant spręsti problemą, dėl kurios 
buvo kreiptasi j Konstitucinį Teismą Pi
lietybės įstatymo klausimu - išlaikyti 
naujosios emigracijos ryšius su Lietuva - 
reikia keisti pačią Konstitucinę nuostatą 
dėl dvigubos pilietybės neleistinumo, o ne 
perrašyti įstatymą beatodairiškai panei
giant Konstitucinio Teismo sprendimą.

(Adelaide)

Alfonsas Cižeika, ALB Perth’o 
Apylinkės Valdybos pirmininkas:

Pilietybės įstatyme, atrodo, suteikiama 
galimybė j dvigubą pilietybę ir į Australi
ją seniai, t.y. trumpai prieš antrąją sovietų 
okupaciją išvežtiems ar išvykusiems iš 
Lietuvos irvėliau atvykusioms į Australiją 
lietuviams. Tačiau dėl neseniai čia atvy
kusių - klausimas, atrodo, nebuvo spren
džiamas. Šį įstatymo sprendimą dar turės 
pasirašyti Prezidentas.

Taip pat kai kurie Seimo nariai galvo
ja, kad Konstitucinis Teismas jį atmes. 
Manau, kad jau ir kitiems, kaip ir man, 
atrodo, kad šis reikalas per ilgai tęsiamas.

(Perth)

Ramona Ratas - Zakarevičienė, 
Lietuvos Baleto Bičiulių būrelio vicepir
mininkė, SLIC’o įkūrėja:

Labai gaila, kad Lietuvoje gimęs jau
nimas, atkeliavęs dirbti ir gyventi į Aus
traliją, praras Lietuvos pilietybę, jeigu kar
tu norės turėti ir Australijos pilietybę.

(Sydney)

Lilija Kozlovskienė, ALB Krašto 
Valdybos narė:

Skaudu, kad Australijos (taip pat 
Naujosios Zelandijos, Pietij Amerikos ir 
kt.kraštų) lietuvius diskriminuojančią Lie
tuvos Seimo priimtą Pilietybės įstatymo 
redakciją lėmė ne rūpestis užsienyje gy
venančia lietuvių tautos dalimi, o grynai 
pragmatiški išskaičiavimai.

Gal tikrai vertėtų kreiptis į Lietuvos 
Konstitucinį Teismą, kaip ir numatė kai 
kurie įstatymo svarstymo metu pasisakę 
Seimo nariai? (Melbourne)

Alis MigUS, Lietuvos Respublikos 
Pilietis, Paso Nr. LK407181:

Nusivyliau Lietuvos Seimu perskaitęs 
sprendimą, kad NATO ir ES piliečiai pri
imtini būti Lietuvos piliečiais ir galės iš
laikyti dvigubą pilietybę. Atrodo, mes to
limoje, gražioje Australijoje esame Lie
tuvos Seimo užmiršti. Gal kas iš Seimo 78 
narių, kurie balsavo už įstatymą, paaiš
kintų, kodėl Amerikos, NATO pilietis yra 
tinkamesnis turėti dvigubą pilietybę negu 
Australijoje gyvenantis lietuvis.

Dėkoju, kad Seimo narys Egidijus 
Klumbys neužmiršo Australijos lietuvių 
ir balsavo prieš šį įstatymą. (Sydney)

Isolde Ira Poželaitė - Davis AM:
Kodėl Lietuvos Respublikos Seimo 

nariai balsavo neleisti įsigyti dvigubos 
pilietybės tiems tautiečiams, kurie atvyko 
į šalį, kuri nepriklauso nei ES, nei NATO, 
kaip pvz. Australija? Kodėl savo sprendi
mu pakirto kelią ir laisvą norą lietu
viams ir jų atžaloms bet kokiu laiku grįžti 
iš Australijos Lietuvon? Daug kraštų turi 
dvigubą pilietybę, kaip pvz. ir JAV.

Juk tai ne nuodėmė ar tėvynės išsiža
dėjimas priimti ir kitos šalies pilietybę. Tai 
nereiškia, kad jie nori pamiršti savo šak
nis. Lietuvoje yra vos 3 milijonai gyventojų. 
Tai mažutis kraštas ir jame mažai gyven
tojų. Tausokime kiekvieną išvykusį ir ne- 
užkirskime jam/jai ir jų vaikams kelio ir 
noro vėl sugrįžti Lietuvon. (Sydney)

Viktoras Baltutis. Australijos Lie
tuvių Archyvo vedėjas:

Naujoji dvigubos pilietybės nuostata yra 
priimtina, nes neprieštarauja LR Konstitu
cijai, nors pranešime pabrėžiama, kad dalis 
teisininkų įtaria, kad tokia nuostata gali jai 
prieštarauti. Tokioje situacijoje nelengva 
susigaudyti: “dalis teisininkų įtaria, kad 
tokia nuostata gali prieštarauti Konsti
tucijai”. Taigi, lieka neaišku: prieštarauja 
ar ne?

Kas liečia užsienyje gyvenančius lie
tuvius ir jų tiesioginius ryšius su paliktu 
kraštu, manau, kad asmenys, kurie savo 
noru paliko kraštą dėl geresnio duonos 
kąsnio, prarado visas savo krašto teises 
priimdami svetimos valstybės pilietybę.

Dviguba pilietybė suteikia kai kurias 
lengvatas, kurių išvykusieji iš savo krašto 
nenori prarasti, bet gyvendami užsienyje 
išvengia savo kraštui įsipareigojimų: ne
moka valstybinių ir kitų mokesčių, nešau
kiami atlikti karinės tarnybos ir t.t.

Manau, kad visiems nuolatiniai už Lie
tuvos ribų gyvenantiems lietuviaims, kurie 
turi tų kraštų pilietybę, Lietuvos Konsti
tucijoje turėtų būti speciali nuostata su 
tam tikrais suvaržymais, o jam grįžus nuo
latiniam apsigyvenimui Lietuvoje ir, at
sisakius antros pilietybės, grąžinama pil
na Lietuvos pilietybė. (Adelaide)

Aldona Scano, Gcelongo choro “Vil
tis” dirigentė:

Gimiau Kretingoje, esu žemaitė. To
kia ir liksiu be jokio Seimo nutarimo.

Tačiau norėčiau žinoti, kodėl Austra
lijos lietuviai neverti dvigubos pilietybės?

(Geelong)

Nukelta j 7 psl.
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Lietuva iš arti
Britai mėgsta filmuoti Lietuvoje

Britai filmų gamintojai Lietuvoje bai
gia filmuoti vaidybinę kino juostą “Moon- 
shot”. Filmas atkuria prieš keturis dešimt
mečius pasaulį sudominusį įvykį, kai trys 
amerikiečių astronautai 1969 m. iš er
dvėlaivio “Apollo 11 ” nusileido Mėnulyje, 
ir žmogaus koja pirmąkart žengė ant šios 
planetos paviršiaus. Didžiosios Britanijos 
kompanijos “Dangerous Films Ltd.” Lie
tuvoje sukurtą filmą kitąmet rodys britų 
BBC bei kitos pasaulio televizijos.

Filmo režisierius Riehard Dale su savo 
kūrybine komanda Lietuvoje dirba nebe 
pirmą kartą. Lietuvoje buvo nufilmuotas 
gerai žiūrovų ir kritikų įvertintas filmas “9/ 
11: The Twin Towers” apie tragiškus 2001 
m. rugsėjo 11-osios įvykius New York’e. 
Šįkart filmo kūrėjai partneriais Lietuvoje 
vėl pasirinko bendrovę “Baltie Film 
Services”.

Atkurti Mėntdio paviršių ir netgi ne
svarumo būklę pasirodė beveik lengviau, 
negu Lietuvoje surasti praėjusio amžiaus 
septintojo dešimtmečio pabaigos Ifexas’o 
gatves. Tačiau viskas pavyko puikiai, ir 
kitąmet žiūrėdami dramatišką amerikie
čių astronautų pasiniošimą ir kelione į 
Mėnulį, žiūrovą i turėtų net nepastebėti, kad

Kernavėje - archeologijos festivalis
Seniausiąją Lietuvos praeitį menančio

je Kernavėje (Širvintų rajonas), liepos 5-7 
dienomis vyksta jubiliejinis, dešimtasis, 
tarptautinis eksperimentinės archeologi
jos festivalis “Gyvosios archeologijos die
nos Kernavėje”.

Jau dešimt metų į tradicinę šventę ar- 
chajinėje Lietuvos sostinėje atvykusius 
svečius pasitinka prieš šimtmečius ir tūks
tantmečius gyvavusi praeitis. Pasak rengė
jų, tai unikali galimybė geriau pažinti se
nosios Lietuvos sostinės gyventojus ir jų 
kaimynus, sužinoti, kaip gyveno akmens ar 
bronzos amžiausžmonės.kokiais amatais 
vertėsi, ką valgė ir kaip puošėsi.

“Sugrįžimas į praeitį per eksperimen
tą, per praktinę patirtį formuoja istorinio 
laiko jausmą - ryšio tarp praeities ir da
barties suvokimą, leidžia geriau pažinti ir 
suprasti mus supantį kultūrinį protėvių pa
likimą”,-pranešime spaudai teigia rengi
nio koordinatorius Jonas Vitkūnas.

Pirmosios “Gyvosios archeologijos die
nos Kernavėje” įvyko 1999 m. - nuo to lai
ko renginys kasmet liepos pradžioje, prieš 
Valstybės dieną, suburia vis daugiau daly
vių ir svečių.

Lietuvos ir kaimyninių Europos kraštų 
eksperimentinės archeologijos meistrai 
supažindina su rekonstruotais proistorės 
ir ankstyvųjų viduramžių amatais, parodo 
ir papasakoja, kaip senovėje buvo gami
nami titnaginiai, kauliniai bei geležiniai 
įrankiai, audžiamos ir pinamos juostos, 
kuriami įmantrūs papuošalai.

Šių metų festivalyje taip pat nestinga 
naujovių ir staigmenų. Svarbus šventės ak
centas -viduramžių miesto aikštė, kurio

Vardų ir pavardžių rašyba
Seimas rudens sesijoje ketina sugrįžti 

prie vardų ir pavardžių rašymo nusi
statymo. Teisingumo ministro sudarytos 
darbo grupės parengtu Vardų ir pavardžių 
įstatymo projektu siekiama teisiškai su
reguliuoti vardų ir pavardžių suteikimą, 
keitimą, ištaisymą ir rašymą, numatyti 
bendruosius reikalavimus vardams ir pa- 
vardėms.

Įstatymo projektu siekiama nustatyti 
bendrą taisyklę, kad vardai ir pavardės 
dokumentuose gali būti rašomi arba lie
tuviškais rašmenimis, arba kitais lotyniš-
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tai ne 'Ifexas.
Filme vieno iš astronautų žmoną su

vaidino pastaruoju metu daug dėmesio 
pelniusio lietuviško filmo “Kolekcionierė” 
pagrindinę heroję įkūnijusi aktorė Gabija 
Ryškuvienė. Tarp 70-ies antro plano bei 
masinių scenų aktorių yni nemažai Lie
tuvoje gyvenančių amerikiečių bei Ameri
kos lietuvių. Pvz., astronauto Buzz Aldrin 
motiną Marion filme suvaidino buv. finan
sų ministro Vytauto Dudėno žmona Eglė.

Kompanija “Baltie Film Services” pra
ėjusiais metais įgyvendino didžiausią Lie
tuvos kino istorijoje tarptautinį projektą 
“Defiance”, kurį režisavo daugelį apdova
nojimų pelnęs Hollywood’o režisierius 
Edward Zwick, vaidino aktorius Daniel 
Craig. Žiūrovai galės šį filmą pamatyti kino 
teatruose jau po poros mėnesių.

Pastaruoju metu kompanija “Baltie 
Film Services” Lietuvoje įgyvendino tokius 
JAV kompanijų projektus kaip “Rome: 
Rise And Fall Of An Empire,” ir Vilniaus 
segmentą “The Amazing Race”, vieną iš 
populiariausių JAV televizijos realybės 
šou. Britai pasirinko “Baltic Film Services” 
statyti ir astuonių dalių serialą apie šių 
dienų karališkąją šeimą “The Palace”.

je, kaip ir prieš šimtus metų, įsikurs vieti
niai ir iš svetur atvykę pirkliai. Miesto sve
čiai ir gyventojai galės išbandyti archajiškus 
žaidimus, stebėti, kaip negailestingi bu
deliai. naudodami to meto kankinimo įran
kius, baus prasikaltusius miestiečius arnet 
kirsdins jiems galvas.

Norintys daugiau sužinoti apie vidur
amžių Kernave galės pasiklausyti archeo
logų pasakojimo apie miesto istoriją, vi
duramžių moters kostiumą, Kernavėje 
rastus juvelyrinius dirbinius.

Festivalio metu pirmą kartą bus matoma 
Narvos ir Pamarių kultūrų neolito stovyklą 
- Vilniaus puodžių cecho meistrai gamins 
šių kultūrų keramiką, sudarys galimybę 
lankytojams sugretinti skirtingas gamybos 
technologijas. Naujas archajiškų amatų ir 
karybos programas pristatys eksperimen
tinės archeologijos meistrai iš Latvijos, 
Švedijos, Danijos ir Rusijos.

Greta ankstesniuose renginiuose maty
tų viduramžių kovotojų (lietuvių “Varin- 
gis”, rusų “Ratnik” ir lenkt) “Jantar”) grum- 
sis Latvijos klubo “Senzemc” kariai. Šis 
klubas rekonstruoja Latvijos teritorijoje 
gyvenusių baltų bei lyvių genties karybą bei 
buitį.

Lankytojams koncertuos folkroko gru
pė “Atalyja”, ansamblis VISI, Rugiaveidė 
su folkloro grupe “Sedula”, sutartinių gie
dotojos “Trys keturiose”, grupė iš Balta
rusijos “Staty Olsa”, skambės dūdmaišiais, 
būgnais, kauliniais muzikos instrumen
tais bei ragais atliekama protėvių muzika.

2004 m. Kernavės archeologinė vietovė 
įtraukta i UNESCO Pasaulio paveldo 
sąrašą.

ko pagrindo rašmenimis, naudojant nelie
tuviškas raides q, x ir w.

Manoma, kad taip būtų išspręsta Lie
tuvos Respublikos piliečių, susituokusių 
su užsieniečiais ir paėmusių jų pavardes, 
taip pat jų vaikų ir užsienio valstybių pi
liečių asmenvardžių rašymo problema. Šie 
asmenys išsaugotų autentišką pavardę,ku
ri nebūtų perrašoma lietuviškais rašme
nimis.

Įstatymo projekto rengėjai pažymi, kad 
kiti) Lietuvos Respublikos piliečių vardai 
ir pavardės, kaip ir iki šiol, būtų rašomi 

„lietuviškais rašmenimis. □
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Kaip malonu...
Lsolda Poželaitė - Davis AM

Vasarą Lietu
voje vyksta daug 
festivalių, ne tik 
Vilniuje. Kaune, 
bet ir Klaipėdoje. 
Šiauliuose bei di
desniuose provin
cijos miestuose. 
Tad jei į Lietuvą 
keliaujantys tau
tiečiai domisi me
nu. tai neapsivils pateiktomis programo
mis, kurios patenkins beveik visų skonius. 
Dalyvavau 2000 metais ir mačiau, o gal 
geriau girdėjau, kaip publika entuziastin
gai priima svečius menininkus ir savuo
sius. Pacituosiu tik kelis dabartinių ren
ginių pavyzdžius:

Klaipėdoje jvyko naujos operos prem
jera intriguojančiu pavadinimu “ Ką senelis 
padarys, viskas bus gerai”. Kompozitorius 
Vladimiras Konstantinovas, o libretas 
poeto Sigito Gedos inspiruotas pagal Flans 
Christian Andersen pasakų motyvus... 
Naująjį spektaklį Muzikinis teatras publi
kai pristato kaip visomis prasmėmis uni
kalų ir originalų kūrinį... Tai opera ir 
mažiems ir dideliems.

Neatsilieka ir kiti menai. Klaipėdoje 
surengtos 10-tosios “Vokiečių kultūros 
dienos -2008”. Cituoju: “Taravos Anikė, 
tapusi jau dešimtus metus renginio sim
boliu, suburia Į pajūrį Vokietijos kino, mu
zikos ir vizualiuosius menus”.

Kaune, Maironio lietuvių literatūros 
muziejaus sodelyje įvyko “Poezijos pava
saris” ir “ laureato vainiku buvo papuoštas 
poetas Viktoras Rudžianskas. 50-ies metų 
kauniečiui premija paskirta už pernai iš
leistą eilėraščių knygą “Nuo do iki do”.

Kaip rašo “Kauno diena”, Lietuvos ra
šytojų sąjungos sprendimas kitų penkių 
pretendentų nenuliūdino- poezijos vertė 
matuojama ne vien laurais.

Vilniuje Didžiosios Britanijos kara
liškojo filharmonijos orkestro koncertu

Kim. R. Mikutavičiaus žūties dešimtmetis
Liepos 1 dieną sukako 

lygiai dešimt metų nuo 
smurtinės kun. Ričardo 
Mikutavičiaus mirties 
Kaune. Jis buvo nužudytas 
pagrobiant vertingą, keletą 
milijonų litų įkainotą me
no kūrinių kolekciją, kurią 
buvo sukaupęs per kelias
dešimt savo gyvenimo metų. 
Jam buvo 63-eji metai, jis 
kunigavo Tauragėje ir Kel
mėje. Seredžiuje, vėliausiai 
- Vytauto Didžiojo, Šv. My
kolo Arkangelo (Įgulos) 
bažnyčiose Kaune.

Kun. Mikutavičius per 
savo kolekcijos kūrinių 
parodą viešai buvo pažadė
jęs juos visus padovanoti 
Kauno miestui, tačiau teisi- 
niai formalumai tada nebuvo atlikti, o 
paskui tai padaryti jau buvo per vėlu. Po 
mirties jo palikimas atiteko jo seseriai ( ji 
mirė šiemet).

Iš pavogtų keliasdešimties paveikslų 
atsirado ir kunigo artimiesiems buvo 
sugrąžinti tik keliolika. Šių metų pradžioje 
teisėsaugininkams pavyko surasti dar 
devynis (per 700.000 Lt vertės) paveikslus, 
tačiau 18 dar nesurasti.

Sydney Lithuanian Information Centre [ SLIC ) now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.drg.au

prasidėjo vienas didžiausių Lietuvoje 
tarptautinių klasikinės muzikos renginių - 
Vilniaus festivalis. John Axelrod diriguos, 
pianistas Markus Schirmer gros forte
pijonu. Programoje - Johannes Brahms 
‘Tragiškoji uvertiūra ir Simfonija Nr.l bei 
Maurice Ravel Pirmasis koncertas forte
pijonui ir orkestrui.

Šiuolaikinio meno centre Vilniuje 
vyksta garso menui skirtas parodų ciklas. 
Kartu su koncertais ir albumų pristaty
mais čia prasidės trys visą vasarą veik
siančios parodos.

“Ars viva 07/08 - garsas” - tarpiau line 
paroda, kurioje dalyvauja su garsu kurian
tys menininkai.

1975 m. Maskvoje, pakelyje į Lietuvą 
SA Švietimo ministerijos pasiųsta surinkti 
žinias apie moderniausią svetimų kalbų 
mokymo metodiką JAV, Prancūzijoje, 
Vokietijoje ir Lietuvoje, netikėtai sužino
jau, kad Bažnyčios dirbu, kai pasiklausiau 
kokiu keliu geriausiai nueiti nuo Krem
liaus įveikiančią bažnyčią.

Didžiojoje ŠMCsalėje bus paskaitomis 
pristatomi Florian I lecker, Nico Dockx, 
Astrid Nippoldt ir Marcellus L. garso meno 
kūriniai. Be to, Oslo gyvenantys meninin
kai Ignas Krunglevičius irSnorre Hvatnen 
pristato Vilniui skirtą garso projektą 
“Klausyk”.

Šiauliuose, Fotograf ijos muzieju je žy
mus lenkų fotografas Krzysztof Gicral- 
tovski pristato autorinę fotografijų parodą 
“Lenkų portretai.” Jo sukurti portretai pa
sižymi netikėtu požiūriu, ironija, dėmesiu 
reikšmingai detalei. Autorius nemėgsta 
“paviršutiniško realizmo”, tiesmuko tik
rovės atspindėjimo. Fotografui svarbu, kad 
portretas ką nors liudytų apie žmogų... 
Parodoje eksponuojami nespalvoti ir 
spalvoti fotografo kūriniai.

Prasidėjus naujiems mokslo metams 
rugsėjo mėnesį Šiauliuose įvyks Juliaus 
Janonio gimnazijoje didelė šventė-Olego 
Truchano kabineto atidaiymas. Publika 
galės susipažinti su pagarsėjusio gamto
saugininko nuveiktais darbais ir pamaty
ti, jei viskas pavyks, jo skaidrių ir video fil
mų. 'lai šventei paskirta diena bus pra
nešta arčiau įvykio datos. □

Paminklas kunigui Ričardui Mikutavičiui Kauno Petra
šiūnų kapinėse.

Bendraminčių pastangomis kun. R. 
Mikutavičiaus atminimo renginys “Kad 
rastum gyvenimą...”, dalyvaujant rašyto
jams, muzikams, aktoriams. įvyko istori
nėje LR Prezidentūroje Kaune.

Kunigo, poeto, Kauno garbės piliečio 
R. Mikutavičiaus atminimas pagerbtas ir 
Petrašiūnų kapinėse, kur rado atilsį jo 
kūnas.

(Pagal Lietuvos spaudą)
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Prieš 75 metus - Dariaus ir Girėno skrydis per Atlantą
1933 metų liepos 15 dieną 6.24 vai. 

“Lituaniea” pradėjo didžiąją kelione į 
Lietuvą. Kelią Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas suskirstė į tris etapus: New York - 
Newfoundland - 2129.8 km, Atlanto van
denynas - 3513.2 km, Airija - Kaunas. 
Pirmuosius du etapus jie laikė sunkiais 
ir pavojingais, trečią - lengviausiai 
įveikiamu.

Liepos 15 d., praėjus 8 vai 48 minulėms 
nuo išskridimo iš New York’o, “Lituaniea” 
jau skrido virš Newfoundland salos. Ties 
Grand Falls miesteliu lakūnai išmetė bal
tu kaspinu perrištą raudoną maišelį su 
pranešimu, kad lėktuvas “Lituaniea” Nr. 
688E skrenda sėkmingai, lakūnai S. Darius 
ir S. Girėnas jaučiasi gerai. Ši lakūnų in
formacija buvo paskutinė.

Liepos 16 d. vakarą Kaune buvo už
degti radijo stoties žibintai, ore patru
liavo karo aviacijos lėktuvas, minios 
žmonių aerodrome dainavo dainas. 
“Lituaniea” vis nesirodė.

Naktį iš liepos 16 į 17 d. Soldin (tuomet 
Vokietija, dabar Mislibož, Lenkija) miške 
dėl neišaiškintų priežasčių lėktuvas 
sudužo, lakūnai žuvo.

Lietuvai apie tragediją pranešė Eltos 
atstovas Berlyne - liepos 17 d. apie 11 vai. 
30 min. atėjo žinia, jog netoli Soldino 
sudužo lėktuvas, kurį vokiečių oro po
licija atpažino esant “Lituaniea”.

Liepos 19 d. karstai su lakūnų kūnais 
buvo nuvežti į Stettin’ą, o iš ten - bendro
vės “Dcruluft” lėktuvu - į Kauną.

Vokiečių lėktuvą nuo sienos iki Alek
soto lydėjo 9 lietuvių lėktuvai. 16 vai. 10 
min. lėktuvas su Dariaus ir Girėno kars-

Maksvytiene Atostogos Vietname
Tęsinys. Pradžia “MP” nr.24.

Lao Cai pasiekėm 6 vai. ryto. Iš čia 
autobusu į Sapa. Lauke tamsu, lyja. 
Viešbučių atsiųsti autobusai laukia kelei
vių, kurie stovi kitame perono gale. Kol 
susiradau lietpaltį, lyg tai “sudrėkau”. 
Eidama per balas prisėmiau batus - ne 
taip kaip Jolanta su skėčiu “poniškai” 
nutripseno iki autobuso. Kolsurinko visus 
paklydusius “baekpackerius” pradėjo švis
ti. Pagaliau apie 7 vai. pajudėjom.

Lyja, migla. Siauras kelias vingiuojąs! 
per kalnus vis kildamas aukštyn. Tarpais 
lyg prašviesėja, bet ir vėl žemi debesys 
paslepia bedugnės vaizdus. Vietomis po 
debesimis matosi žali, vešlūs krūmai, 
didžiuliai seni medžiai, kai kur aplūžę, į 
žemę sulindę, apsnūdę mediniai namukai. 
Kalnų tylą sudrumsčia garsūs vairuotojo 
signalai prieš posūkius, nes mašinoms 
prasilenkti yra labai sunku, jei iš anksto 
nežinai, kas už kampo.

Ir taip visą kelią lyja, migla. Vis kylam 
aukštyn. Atrodo, turėtumėm būti jau virš 
debesų, bet kur tau, dar vis sėdime rūke, 
kuris lyg tyčia slepia kalnų grožį. Pasken
dę debesyse, sėdime autobuse ir laukiam, 
kada pagaliau pasirodys gražusis Sapa 
miestas, nuo 1922 metų buvęs prancūzų

Jolanta su Sapa miestelio vaikais.

GARBEI.
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Dariaus ir Girėną skraidintas vokas. lėktuvui sudužus prie Soldino, maišas su vokais 
buvo nugabentas į Kauno Centrinį paštą ir vokai ten buvosuantspauduoti specialiais 
žymenimis. Daug vokų buvo adresuoti Lietuvos Aero Klubui Kaune.

tais, triskart apskridęs miestą, nusileido 
Aleksoto aerodrome.

Žuvusių lakūnų laukė apie 50,000 
žmonių. Bažnyčių varpai ir fabrikų si
renos laidotuvių procesiją palydėjo iki 
Arkikatedros bazilikos, kur visą naktį 
žmonės ėjo atsisveikinti su tautos didvy
riais.

Iš Soldino į Kauną taip pat buvo atvež
tas maišas su laiškais. 14 vai. 30 min. 
Centriniame pašte jie pažymėti specialiu 
antspaudu: “Nugalėję Atlantą žuvo 
Lietuvos garbei”.

Lietuvos Vyriausybė lakūnų kūnus 
nutarė balzamuoti. Senosiose Kauno ka
pinėse Vytauto prospekte pagal Vytauto 
Landsbergio-Žemkalnio projektą pasta

kalnų postas. Pamažu pradeda sklaidytis 
rūkas, išryškėja maži kaimų trobesiai, 
tolumoje matosi žalios kalnų viršūnės ir 
štai - Sapa miesto seni kvartalai. Gatvės 
siauros, labai kalnuota, laiptai veda į 
aukštesnes ar žemesnes gatves, primena 
Sydney Rock kvartalą. Visas miestas 
išsidėstęs kalnų papėdėje, apsuptas ryžių 
terasomis, kurios prišlijusios prie kalnų, 
tiesiog bando atplėšti miestą nuo slopi
nančių. miškais apaugusių kalnų. Slė
niuose slepiasi Be H’mong ir Dzao kalnų 
gyventojų kaimeliai. Montagnards, nors ir 
nemokyti beraščiai, pradedant nuo mažiau
sio vaiko, pramokę angliškai ir prancūziš
kai. yra turistų gidai. Dauguma moterų ant 
nugaros skaromis prisirišusios kūdikius, 
gatvėse bei turguje pardavinėja pačių 
siuvinėtas kepures, krepšius, namuose iš 
kanapių austas medžiagas.

Mūsų viešbutis buvo ant kalno. Nuo jo 
atsivėrė puikus panoraminis vaizdas: žali 
ryžių laukai, miškeliai ir miglose skęstan
tys kalnai, suteikiantys grožiui mistikos.

Papusryčiavę, susipažinę su mūsų jau
na aštuoniolikmete Dzo kilmės gide, kuri 
pradėjo dirbti būdama 10 metų, leidžia
mės į kelionę. Lyja, susiradau lietpaltį, 
Jolanta net ir lietsargį. Prisijungtam prie 

basque grupės ir per mies
tą patraukiam j Nacio
nalinį parką. Iš pradžių 
kelias lygus, lengva eiti, 
bet pradėjus kilti į kalnus, 
kelias siaurėja. Einant ry
žių laukais, kelias - tik 
siauras pakilimas tarp 
ryžių tvenkinio. Nors ci- 
nampamažu, bet pritrūks
ta kvapo, ypač kai lipam 
aukštyn slidžiu, šlapiu, 
molėtu takeliu. Slidinė- 
jam pakriaušėmis. Pake
lyje - sena ryžių kūlimo 

mašina, varoma vandens.

tytas mauzoliejus (1958 m. nugriautas), į 
kurį 1937 m. lapkričio 1 d. pergabenti 
lakūnų palaikai. Baigiantis karui ir prie 
Lietuvos artėjant frontui 1944 m. kūnai 
paslėpti Vytauto Didžiojo universiteto 
Medicinos fakulteto rūsiuose, 1964 m. 
perlaidoti Kauno Aukštųjų Šančių karių 
kapinėse.

Steponas Darius ir Stasys Girėnas 
įveikė Atlantą per 37 vai. 11 min., iki 
katastrofos vietos nuskrido 6,411 ki
lometrų. .Tie buvo apdovanoti Vyčio 
Kryžiaus ordinu, šaulių “Žvaigžde” ir 
skautų “Padėkos ženklu”. Lietuvos paštas 
išleido S. Dariaus ir S. Girėno ženklų se
riją. Stepono Dariaus gimtinė Rubiškė 
pavadinta Dariaus kaimu. □ 

kurio čia netrūksta. 
Aplink visur kalnų 
upeliai, kurie apsun
kina kelionę, ypač 
leidžiantis žemyn. 
Apačioje, prie šniokš
čiančio krioklio, su
stojam pailsėti, po to 
-vėl į kalną.

Einam aplankyti 
indigažolių ūkio. Ant 
skardžio, taip medžių 
aplūžęs namelis, pa
krantėse auga indi
gažolių krūmai. Už
lipus siauru takeliu, 
namo šone pamatėm 
didelį katilą, kuriame 
virė kažkokios žolės. Perkošus tą vandenį, 
jame tamsiai mėlynai dažė iš kanapių aus
tas medžiagas. Namo vidus: vienam gale 
ugniavietė-virtuvė, antklode atitverta tėvų 
lova, viduryje - vaikai ir svečiai, kita dalis 
naudojama kaip sandėlys, kur pastatytos 
kopėčios, matosi džiūstantys sukabinti ku
kurūzai ir kanapės. Nakvojant kaime paste
bėjau, kad namai yra be langų, tik durys.

Po trijų valandų, išvaikščiojus šlapias 
molėtas pakrantes, pasukom atgal į mies
telį. Buvo įdomu susipažinti su bendra
keleiviais. Vienas basque biochemikas, 
sužinojęs, kad esu lietuvė, užvedė diskusi
jas apie senas Europos kalbas: iš kur jos 
kilę, kaip išsivystė ir kurios šiandien 
vartojamos. Tad šio to išmokau bevaikščio
dama po Sapa kalnus. Sužinojau, kad 
basque kalba yra seniausia Europoje.

Grįžę į viešbutį persirengėm ir vėl su 
Jolanta pakalnėn - apžiūrėti miesto. 
Reikėjo naujų saulės akinių, nes ant aus
trališkų traukinyje atsisėdau ir sulaužiau. 
Prie turgaus sustabdė kokių penkerių 
metukų mergaitė su mažyčiu broliuku, 
parištu skara ant nugaros. Ji siūlė austų 
juostelių. Pagailo, daviau pinigų. Mums 
bekalbant su vaikais, kurie stovėjo per arti 
krautuvių, išbėgo vietnamietė ir su di
džiausiu triukšmu visus išvaikė, mat jie.

Feliksui Vaitkui butų 
100 metų

Vytauto Didžiojo karo muziejuje Kau
ne buvo pristatytas leidinys “Felikso 
Vaitkaus skrydis per Atlantą”, skirtas 100- 
osioms lakūno gimimo metinėms. Leidi
nio autorė - Karo muziejaus darbuotoja 
Dalė Naujalienė. Po nesėkmingo nusilei
dimo Airijoje į I Jetuvą atvykusį E Vaitkų 
lietuvių tauta sutiko labai nuoširdžiai. '1b 
meto spauda mirgėte mirgėjo reportažais 
ir didvyrio nuotraukomis.

Čikagoje gyvenęs lietuvis lakūnas 
Edmundas Jasiūnas surinko ir susiste
mino medžiagą apie F. Vaitkaus pasiruo
šimą transatlantiniam skrydžiui, jo vieš
nagę I Jetuvoje, tarnybą .IAV karinėse oro 
pajėgose ir tolesnį likimą.

1986 metais Edmundas Jasiūnas išlei
do albumą “Antrasis transatlantinis 
skrydis”. 1997 m. E. Jasiūnas istorinę me
džiagą apie lakūną, sukomplektuotą 
vienuolikoje tomų, padovanojo Vytauto 
Didžiojo karo muziejui.

F. Vaitkus gimė 1907 metais JAV. 
Mokėsi Čikagos Universitete, vėliau Ka
lifornijos Aviacijos Mokykloje, baigė avia
cijos kursus. 1931 melais įkūrė aviacijos 
mokyklą.

1935 m. rugsėjo 21 d., siekdamas pa
kartoti 1933 metų S. Dariaus ir S. Girėno 
skrydį per Atlantą, E Vaitkus lėktuvu 
“Lituaniea II”, pakilo iš New York’o. Per 
22 valandas trukusį skrydį F. Vaitkus 
nuskrido 5,100 kilometrų. Tai buvo vienin
telis sėkmingas skrydis per Atlanto van
denyną 1935 metais. E Vaitkus tapo šeštuo
ju lakūnu, vienmotoriu vienviečiu lėktuvu 
perskridusiu Atlantą. □ 

Ona šalia ryžių terasų netoli Sapa miestelio.

atitraukia klientus nuo jų parduotuvių.
Kitą dieną prasidėjo mūsų didžioji 

odisėja - dviejų dienų kelionė į kalnus. 
Jolanta nutarė pasilikti viešbutyje, nors 
palydėjo iki užmiesčio. Ir vėl lyja, gidė 
pasiūlė pasiimti guminius batus (gum- 
boots), bet pagalvojau, kad mano batai geri, 
nereikia. Negalvojau, kad gailėsiuos!

Už kokio kilometro, prieš pradedant 
lipti j kalnus, sustojom nusipirkti bambu
ko lazdų. Klausiu: “kam reikia?” “Pamaty
si”, - įspėjo gidė. Tai buvo mano geriausias 
pirkinys Sapoj. Iš pradžių eiti buvo leng
va, galima buvo sustoti ir pasigrožėti vaiz
dais. Nors lynojo, bet ryžių laukų žalumas, 
išraižytas siaurais geltono molio takeliais, 
didingi, paslaptingi kalnai - visas tas gamtos 
grožis - nustelbia kasdienybę ir staiga pa
junti, koks menkas padaras yra žmogus. 
Kuo toliau, tuo kelias prastėjo, tarpais vi
sai jo nebuvo, tik šlapio molio pakrantė 
arba tiesiog vandens išplauti grioviai. 
Atrodo, kai pradėjom eiti, buvom penki 
(keturi ispanai ir aš) bei gidė, bet dabar 
atsirado koks tuzinas “padėjėjų”. Moterys 
su pintinėmis ant nugarų, tarp rankdarbių 
sėdi kūdikiai, didesnieji eina patys, pasi
šokinėdami nardo tarp krūmų.

Tęsinys kitame MP nr.
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Antanai 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

Sportininkų kelias į Lietuvą
ALFAS Valdyba birželio 22 dieną 

Sydnėjaus Lietuvių Klube buvo sukvie
tusi lietuvių sporto klubų atstovų pasi
tarimą dėl kelionės i kitais metais Lietu
voje vyksiančią Pasaulio Lietuvių sporto 
švente - žaidynes, skirtas I .ietuvos valsty
bės 1000-mcčiui. Į susirinkimą buvo 
pakviesti lietuvių sporto klubų vadovai, 
tačiau atvyko tik iš Adelaidės “Vyties” 
pirmininkė Aldona Bogušauskas, Gcclongo 
liet, sporto klubo pirmininkas Alex Wiasak, 
ALB Geelongo Apylinkės Valdybos pir
mininkas Stasys Šutas, Sydnėjaus “Kovo” 
atstovas Darius Gakas ir visa ALFAS 
Valdyba: pirmininkas .1. Belkus. nariai - E. 
Karpavičius, A. Šepokas ir A. Laukaitis.

Pagrindinis susirinkimo tikslas buvo 
sportininkų kelionės organizavimas ir 
finansinė jos pusė, nes išlaidos susidarys 
nemažos. Numatoma, kad į Lietuvą vyks 
apie 70 sportininkų. .Tie dalyvaus vyrų, 
merginų ir jaunių krepšinio varžybose, 
taip pat dalyvaus golfo, biliardo, lauko ir 
stalo teniso varžybose. Iki šiol, kiek kartų 
Australijos lietuviai sportininkai yra da
lyvavę Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje 
vykstančiose Sporto Šventėse, jau nemi
nint Australijos, jie būdavo pristatomi 
pavyzdžiu kitiems sportininkams. Todėl 
sekančiais metais jubiliejinėje pasaulinėje

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys, Pra
džia “MP” nr.5.

Cantus ad 
futurum
Iš visų koncer

tų man didžiau
sią įspūdį paliko “Cantus ad futurum”. 
Trečią kartą atvažiavus, jau sekančią die
ną nuėjome j koncertą filharmonijoje, 
kur “Musica Humana” grupė grojo seno
vinę muziką, o antroj daly - naujus lie
tuvių veikalus. Pirmą kartą buvo grojamas 
Algirdo Martinaičio kūrinys, pavadintas 
“Cantus ad futurum” - Giesmė ateičiai. 
Kūrinio paantraštė buvo “Lietuvos paukš
čių raudonoji knyga”. (Raudonoji knyga, 
tai nykstančios ir saugomos pasaulio gy
vūnijos ir augmenijos tarptautinis sąrašas). 
Su kameriniu orkestru giedojo dvi mote
rys: Giedrė Kaukaitė ir antros neatsimenu.

Kadangi I ir III kantatos dalys buvo 
giedamos lotyniškai, koncerto pranešėja 
perskaitė vertimą į lietuvių kalbą. Kantata 
prasideda:

“Baltakrūtini balandi, giedok su mumis. 
Dykviečių žvirbli, būk su mumis. 
Juodoji gerve, lindėk su mumis. 
Baltoji gerve, kentėk su mumis.
Juodasis gandre, pasigailėk mūsų...” 
Besiklausydama to vertimo ir paskui 

kantatos, aš girdėjau litaniją už Lietuvą - 
kad būtų, kad išliktų kančiose ir džiaugs
me, kad mylimiausia lietuvių giedotoja 
lakštingala giedotų ir giedotų, ar mes ten 
būsime ar ne. Tada pirmą kartą tikrai 
pajutau, ką žmonės girdi “tarp eilučių”. Tą 
vakarą premjeroje klausėmės visi kvapą 
sulaikę, kol pabaigoje pasigirdo aštrus, 
baimės kupinas paukščio klyksmas, kuris 
staiga nutrūko. Klausiausi suspausta gerk
----------------------------------------------------------sivežė jį pas mus. Juozas buvo apsirengęs
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sporto šventėje Australijos lietuviai turi 
gerai pasirodyti. Reikalingos naujos 
uniformos ir kiti priedai, o už kelionę 
apsimokės patys sportininkai. ALFAS 
Valdyba, be jau esančių sporto klubų, 
įkūrė specialų komitetą, kuris padės or
ganizuoti reikiamus finansus. Numatoma 
kreiptis j mūsų fondus ir į mūsų ir austra
lų turtingesnius asmenis bei įstaigas, o 
taip pat surengti loteriją.

ALFAS Valdyba prašo kuo dosniau 
paremti mūsų sportininkus.

1 Lietuvą planuojama išvykti kitų metų 
birželio 20 dieną. Vilniuje būsime birže
lio 21 d. Pasaulio Lietuvių sporto žaidy
nės prasideda birželio 26 dieną ir vyks 
iki birželio 28 dienos. Planuojama prieš 
prasidedant žaidynėms dar sužaisti drau
giškas rungtynes su kokio nors kito mies
to sportininkais, tuo pačiu pamatyti dau
giau Lietuvos ir pasitreniruoti. Numatyta 
grįžti namo birželio 30 dieną, bet jei kas 
norės, galės atitinkamai susitvarkyti bi
lietus ir grįžti vėliau.

• Šiais metais aš į Lietuvą išvykstu 
birželio 28 dieną, kartu su skautų grupe, 
kurie skrenda į Lietuvoje vyksiančią 
Tarptautinę skautų stovyklą. Lietuvoje 
būsiu du su puse mėnesio.

Savaitę vėliau j Vilnių su kita skautų 
grupe atskrenda ALFAS pirmininkas ir 
Sydnėjaus skautų tuntininkas Jeronimas 
Belkus. Po skautų stovyklos mes Vilniuje 
susitiksim su Lietuvos Sporto departa
mento generaliniu direktoriumi Algirdu 
Raslanu ir kitais sporto vadovais. Su jais 
bendrai aptarsime visus mūsų būsimos 
šventės ir važybų reikalus.

le ir su ašarom akyse- taip gražu ir šiur
pu buvo. Negaliu apsakyti.

Visa publika dar ilgai pritrenkta tylė
jo, o tada prapliupo katutės.

Po koncerto visi “pateptieji” (muzikai, 
kompozitoriai ir jų draugai) sugūžėjo j sa
lę už scenos pasveikinti autorių (teksto 
autoriaus Marcelijaus ir kompozitoriaus 
Algirdo Martinaičių), atlikėjų ir filhar
monijos direktoriaus už drąsą. Pasirodo, 
kūrinys buvo atliktas be įprastinės per
klausos, ir direktorius, leisdamas tokį 
dalyką, rizikavo savo karjera.

Aš tuoj pasakiau, kad būtinai turiu 
nusipirkti plokštelę arba kasetę. Vytautas 
man pasakė, kad tokio dalyko nėra ir gal 
būt niekuomet nebus. Gal iš viso tas kū
rinys bus uždraustas. Vienintelis jo įrašas 
buvo Kompozitorių Sąjungoje. Kai po tre
jų metų vėl buvau Lietuvoje, Vytautas man 
gavo įrašo kopiją, bet krautuvėse nei plokš
telės, nei kasetės dar nebuvo. Grįžusi į 
Australiją, Melboumo radijo klausytojams 
galėjau pristatyti “Cantus ad Futurum”. 
Girdėjo kantatą ir Clcveland’o radijo klau
sytojai. nes ją nusiunčiau Juozui Slcm- 
pužiui.

Juozas Stempužis
Juozas buvo mūsų scntts draugas iš 

universiteto laikų, o paskui Vokietijoje 
kartu buvome Čiurlionio ansamblyje. 
Dabar jis gyveno Clcveland’o, JAV. Juozas 
jau seniai norėjo vėl pamatyt i Lietuvą, bet, 
kaip daugelis amerikiečių, bijojo važiuo
ti. Gal jis ir turėjo pagrindo bijoti, nes 
Amerikoje buvo veiklus lietuvybės ir Lie
tuvos reikalo propaguotojas, kalbėdavo 
Amerikos Balso laidose.

Dabar, sužinojęs, kad mes su Gedi
minu tenai būsim, pasiryžo ir atskrido. 
Kaip visi eiliniai turistai, jis gavo vizą 
penkiom dienom ir turėjo gyventi viešbu
tyje. Jam paskyrė kambarį “Gintaro” 
viešbutyje prie stoties.

Vytautas nuvažiavo į “Gintarą” ir par-

Sporto klubų dėmesiui
Lietuvoje pradėta rengti spausdinimui 

“Lietuvos sporto enciklopedija”. Jos 
vyriausias redaktorius yra garsus spor
tininkas. profesorius Stasys Stonkus. 
Darbas labai sunkus, tačiau numatomą jį 
atlikti kiek įmanoma geriau.

Enciklopedijoje bus aprašytas ir Aus
tralijos sportininkų gyvenimas. Redak
toriams nusiunčiau anksčiau išleistą kny
gą apie Australijos lietuvių sportinę veik
lą, bet joje veikla aprašyta tik iki 1981 
metų. Redaktoriai prašo, kad mūsų lie
tuviški sporto klubai glaustai, pridedant 
po nuotrauką, aprašytų paskutinių me
tų sportinį gyvenimą ir veiklą.

Jie prašo tai padaryti kuo greičiau ir 
pasiųsti informaciją enciklopedijos 
organizatoriui:

Z. Motiekaitis,
K.K. ir Sporto departamentas, 
Žemaitės 6, Vilnius - Lithuania arba 
E-mail: dirckloriiis@sportinfo.lt
Enciklopedijos svetainė: wmv.lsc.ll

Tai buvo
Birželio 21 dieną Kaune įvyko Tautinės 

olimpiados 70-mečio paminėjimas - šven
tė. Ji prasidėjo prie Dariaus ir Girėno 
paminklo, o vėliau stadione vyko sporti
nės varžybos ir žaidimai.

Ta proga Lietuvos sporto muziejuje 
buvo atidaryta paroda, skirta pirmajai 
Tautinei olimpiadai paminėti, o Vytauto 
Didžiojo sodelyje buvo pagerbti I-osios 
olimpiados dalyviai. Šventėje dalyvavo 
Prezidentas Valdas Adamkus ir įteikė 
olimpinę vėliavą Lietuvos sportininkams, 
vykstantiems j Bcidžingo olimpiadą. 
Vakare prasidėjo sporto ir meno meistrų 
pasirodymas, sporto veteranų ir Beidžingo 

tipišku amerikonišku stiliumi: ryškiu, stam
biai languotu švarku ir taip pat ryškiu 
kaklaraiščiu. Gediminas nusistebėjo dėl 
tokios aprangos, bet Juozas jam paaiški
no: “Man amerikiečiai draugai taip patarė 
-jeigu mane visi gali pastebėti, jiems bus 
sunkiau mane suimti”. Vis ta amerikie
tiška paranoja. Atėjo ir jo sena jaunystės 
draugė Tamulevičiūtė. Pažiūrėjom jo kam
barį, bet ten neužsibuvom, nes 'Tamule
vičiūtė perspėjo, kad šituose viešbučiuose 
visi telefonai “užtaisyti”.

Kitą dieną Gražina su Juozu išėjo 
pirkinėti suvenyrų. Juozas buvo labai 
charizmatiškas žmogus. Pažiūrėjusios į jo 
dideles, ntdas, drėgnas akis, jo malonią 
šypseną ir pasiklausiusios jo lengvai 
barstomų komplimentų, visos pardavėjos 
mielai rodė jam suvenyrus, paimtus nuo 
aukščiausių lentynų, mielai traukė iš po 
prekystalio kitiems turistams nerodomų 
prekių. (Neatsispyrė Juozo kerams ir 
Gražina, ir stengėsi jam padėti kuo ga
lėdama, o per vaišes savo namuose ne
pagailėjo labai branginamų marinuotų 
baravykų).

Jis vis ieškojo “ypatingo suvenyro 
ypatingai merginai”. Po ilgų klausinė
jimų pagaliau iškrapštėm, kad tai 
Čiurlionio ansamblio kanklių vadovei p. 
Mikulskienei.

Neišvengė Juozas vizito pas KGB. Su 
juo mandagiai kalbėjo, bet davė jam 
suprasti, kad viską apie jį žino: apie jo 
paskaitas Amerikos Balse ir apie jo veik
lą Lietuvių Bendruomenėje ir amerikie
čių tarpe. Juozas stebėjosi, kad jie “žino
jo” ir tokių dalykų, kurių nė bute nebuvo. 
Dalykų, kuriuos koks nors šnipas Ame
rikoje galėjo lietuviškuose laikraščiuose 
perskaityti ir neteisingai interpretuoti.

Rumšiškės
j Rumšiškes mus su Gediminu nuvežė 

Vytautas. Nuo 1966 m. prie Kauno mtirių 
buvo pradėtas organizuoti etnografinis 
muziejus po atviru dangum. Tai buvo 
suvežtos ir atstatytos šimtametės sodybos 

olimpiados dalyvių pagerbimas, šventės 
dalyvių apdovanojimas ir draugystės 
vakaras.

Nuo amžinosios ugnies, liepsnojan
čios aukure prie paminklo žuvusiems už 
Lietuvos laisvę, buvo uždegta simbolinio 
olimpinio fakelo ugnis.

• Europos futbolo varžybų metu 
dabartinio Rusijos komandos trenerio 
Gus Hedlink žurnalistas paklausė:

- Kokia jūsų sėkmės paslaptis?
- Ką turite galvoje? - paklausė treneris.
- lai. kad per pirmas rungtynes ispanai 

jus tiesiog sutriuškino, o dabar demons
truojate labai gražų žaidimą ir net iško
pėte j pačias viršūnes, laimėjote prieš 
favoritus - savo tautiečius olandus.

- Ach. kokia čia paslaptis, degtinę 
atėmei ir tiek, - pasakė treneris.

• Amerikos slidinėjimo kurorte 
Aspen, Colorado, vyko Amerikos lietuvių 
slidinėjimo varžybos. 55-erių metų ir 
vyresnių grupėje laimėjo buvęs australie- 
tis. Melboumo “Varpo" krepšininkas Al
gis Šėkas. Kitais metais šiame kurorte 
kovo 21 - 28 dienomis vyks Pasulio lietu
vių slidinėjimo olimpiada.

• Pergalingai pradėję Europos fut
bolo čempionatą Ispanijos futbolininkai 
pergalingai jį ir baigė. Sekmadienio, birže
lio 22 d., vakarą Austrijos sostinėje Vie
noje vykusiame finaliniame susitikime 
ispanai rezultatu 1:0 (1:0) nugalėjo Vo
kietijos futbolininkus, o turnyre nepaty
rę nė vieno pralaimėjimo tapo Senojo 
žemyno čempionais.

Ispanams pergalę atnešė vienintelis 33 
minutę pelnytas Fernando Torres įmuštas 
įvartis. □ 

iš Dzūkijos, Aukštaitijos. Sūduvos ir 
Žemaitijos. Sodybos buvo įvairios: turtingo 
ūkininko, vidutinioko, biednioko arba 
trobelninko, amatininko. Buvo ne tik gy
venamieji trobesiai, bet ir ūkiniai: svirnai 
arba klėtys, kluonai, tvartai, daržinės, 
šuliniai, aviliai ir kitokie. Gyvenamuose ir 
negyvenamuose pastatuose viskas buvo 
įrengta taip, lygsodyba būtų apgyventa - 
su senais baldais, audiniais, namų apyvo
kos daiktais, žemdirbystės padargais, 
įrankiais.

Prie gyvenamųjų trobų visur buvo 
darželiai su tradicinėmis lietuviškos so
dybos gėlėmis - ilgakočiais geltonais jur
ginais, bijūnais, malvom, naslurkom, rū
tom. Prie sodybų kai kur stovėjo kryžiai ir 
koplytėlės. Pakelėse gulėjo senos girna
pusės ir savotiški akmenys su įdubimais - 
pagoniškų laikų aukojimo akmenys. Buvo 
net ir karčiama, atvežta iš Žemaitijos.

Visko apžiūrėti buvo neįmanoma, tai 
koneentravomės į Žemaitijos sodybas, tuo 
labiau, kad Žemaitijoje turėjo vykti Lie
tuvių Folkloro Teatro programa. Vienoj 
sodyboj susijaudinusi moteriškė aiškino 
draugams: “Visai kaip mano tėvų na
muose! O kokią skanią duoną mama 
šitokioje duonkepėj kepdavo! O senelis 
irgi tokią krosnį turėjo. O čia kumpius 
rūkydavo...” O jos vaikai tampė ją už 
rankovės ir klausinėjo: “O kas čia, mama, 
o kas čia?”

Kitoj sodyboj grupė rusų stebėjosi: 
“Matai, kaip jie buržuaziniais laikais 
turtingai gyveno”. Dažniausiai lietuviai į 
rusus nekreipdavo dėmesio, net nuduo
davo, kad nesupranta rusiškai, bet tą kar
tą vienas tiesiogdrėbtelėjo: “Tai čia bied
nioko sodyba. Pamatysite, kaip pasiturin
tys ūkininkai gyveno”.

Būrelis estų, žinodami, kaip lietuviai 
nusiteikę rusų atžvilgiu, kreipėsi į Vy
tautą, iš karto atsiprašydami, kad kalba 
rusiškai: “Mes esame estai, mes lietuviš
kai nemokame”. Vytautas jiems mielai 
viską paaiškino.

Tbsinys kitame MP nr.
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Europa Park Cowra
Daug Australijos lietuvių gerai žino ar 

patys gyveno Cowra (NSW) imigrantų 
stovykloje. Norėdama sužinoti, ar kas 
nors jau sutvarkyta Cowra imigrantų 
stovyklos parke, paprašiau p. Onutę 
Dobbs (iš Lietuvių Sodybos, Engadinc), 
kad pasižiūrėtų ir, jei galima, nufilmuotų.

Jos fotografijos yra labai įdomios, nes 
aiškiai rodo, kad daug nuveikta.

Taip pat matyti, kad dar yra vietos ir

kitiems ten buvusiems, kurie atminčiai 
norėtų nusipirkti plytelę (“paver”) ir to
kiu būdu parodytų vaikams ir anūkams, 
kad čia buvo jų tėvų pradžia, kai jie atvyko 
j Australiją.

Vieno “užrašo” kaina - $25.
Skambinti:
Jenny Ilaycs tel: (02) 6342 1386 arba 
Robert Mackay tel.: (02) 6341 4326.

Julija Lašaitienė
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Onutės Dobbs nuotraukoje - “plytelės” su lietuvių vardais ir pavardėmis Europa Parke.

“Neregėta Lietuva:
Neseniai Melbourne lietuvius aplankė 

foto menininkas Marius Jovaiša, jo foto
grafijų paroda ir albumas “Neregėta 
Lietuva”. Dabar ši paroda pristatoma 
Europos šalių sostinėse.

Lietuvos centre prie Lietuvos amba
sados Varšuvoje “Neregėta Lietuva” buvo 
pristatyta minint artėjančią Lietuvos vals
tybingumo dienų, liepos 6-ąją. Nuotraukų 
parodą sudaro 55 darbai.

Liepos 3 d. “Neregėtos Lietuvos” paroda 
buvo atidaryta Taline, liepos 6 d. - Sa
ragosoje, o liepos 30 d. - bus Rygoje. Rudenį 
vyks pristatymai Dubline. Porte, Valensi
joje ir Frankfurte. Kitais metais Lietuvos 
vaizdus iš paukščio skrydžio galės išvysti

keliauja Europoje
Čikagos ir Londono gyventojai.

’’Neregėta Lietuva” - panašių neturin
tis, didžiausias aerofotografijos projektas, 
skirtas Lietuvos kraštovaizdžio įamži
nimui. Nuotraukų iš paukščio skrydžio 
albumą šiuo pavadinimu sudaro daugiau 
nei 250 itin aukštos kokybės didelio 
formato fotografijų su vietų ir objektų ap
rašymais, autoriaus komentarai ir pasa
kojimas apie projekto įgyvendinimo de
tales.

Patys gražiausi vaizdai buvo atrinkti iš 
beveik 20,000 kadrų, o keliolikos Lietu
vos gamtos objektų nuotraukos išra
dingai sulygintos su kitų pasaulio vieto
vių vaizdais. LGITIC

Kviečia į jaunimo stovyklą 
Lietuvoje

Akademinio jaunimo organizacija „Geopolis“ maloniai Jįįįįjį:
kviečia į jau tradicine tapusią PJIEL vasaros stovyklą. 2008 
metų stovyklos tema - „Valstybės gyvenimo simuliacija: ar 
esame pasirengę rytdienai?“. PJIEL vasaros stovykloje 
kviečiame dalyvauti šiandienos Lietuvos problemoms ’tSESIv 
neabejingą jaunimą: Lietuvos mokyklų vyresniųjų klasių 
moksleivius, užsienio lietuvių bendruomenių jaunimą ir užsienio lietuvių mokyklų 
moksleivius bei jų mokytojus.

PJIEL vasaros stovykla - viena iš sudedamųjų projekto „Pilietinės jaunimo idėjos 
emigruojančioje I Jetuvoje“ dalių. PJIEL projekto tikslas - ugdyti jaunimo pilietiškumą, 
didinti motyvaciją likti Lietuvoje, skatinti išvykusiuosius grįžti į Lietuvą, puoselėti 
išvykusiųjų ir Lietuvoje gyvenančių lietuvių saitus. PJIEL vasaros stovyklose nuosekliai 
ir sistemingai gilinamasi j svarbiausias stichinės lietuvių emigracijos priežastis, ieškoma 
galimų ilgalaikių šios problemos sprendimo būdų, skatinamas Lietuvoje ir užsienyje 
gyvenančių lietuvių bendradarbiavimas.

Laikas: PJIEL vasaros stovykla 2008 vyks š. m. rugpjūčio 4-8 dienomis.
Vieta: poilsiavietė „Alsipūsk“ (Švedriškė, Ignalinos rajonas), www.atsipuski.lt
Ką reikia daryti, norint dalyvauti:
• užpildyti anketą;
• iki liepos 15 d. užpildytą anketą atsiųsti:
cl. paštu: slovykla@geopolis.lt
arba paštu: Akademinio jaunimo organizacijai „Geopolis”, p.d. 3546, Vilnius-1, 

LT-01015, Lietuva.
Stovykla nemokama - finansuojama iš Ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo 

programos lėšų. Užsienio lietuvaičiams kelione į stovyklą apmokės Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Jeigu turite klausimu ar pasiūlymu - kreipkitės ei. pastų: slovykla@geopolis.lt
PJIEL projekto vadovė - Justė Tolvaišaitė, j.tolvaisaite@yahoo.com
tel.: 8 675 16603.
Papildoma informacija - „Geopolio“ internetiniame puslapyje www.geopolis.lt
Atskleisk save įsiliedamas į aktyvi), sumanų, kūrybingą, laisvą ir pilietišką bendraamžių 

iš Lietuvos ir užsienio būrį!
PJIEL vasaros stovykla 2008 vėl kviečia pilietiškai aktyvi) jaunimą išreikšti savo idėjas!

Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas
Maloniai kviečiame dalyvauti XIV pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos (PLMK) 

simpoziume, kuris vyks 2008 m. lapkričio 26-30 d., Lcmonte, (Čikagos priemiestyje) 
Illinois valstijoje, JAV.

Simpoziumo rengėjai kviečia jus parengti ir perskaityti pranešimą savo mokslinių 
arba kūrybinių darbų temomis, bei išklausyti kilų Lietuvos bei lietuvių kilmės mokslinin
kų pasisakymus. Visus norinčius dalyvauti XIV PLMK simpoziume maloniai prašome 
iki 2008 m. rugpjūčio 15 d. registruotis simpoziumo interne tinėje svetainėje adresu:

http://www.mksl4.coin
Simpoziumo dalyviai elektroniniu paštu bus informuoti apie jų registracijos gavimą. 
Simpoziumo dalyviai elektroniniu paštu bus informuoti apie jų registracijos gavimą. 
Iškilus klausimams prašytume kreiptis adresu: mks.xiv@att.net.

XIV PLMK Simpoziumo Organizacinis Komitetas

Padėka
Nuoširdžiai dėko jame Irenai ir Algiui Dudaičiams už $100 auką Sydnėjaus 

lietuvių Savaitgalio mokyklai.
Jadvyga Dambrauskienė, Savaitgalio mokyklos vedėja

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

AtA Vincui Daniui
minis, nuoširdžiai užjaučiame liūdesyje likusius žmoną Danutę, dukrą Sau

lutę ir sūnų Audrių bei jų šeimas. Ilsėkis ramybėje, Vincai, toli nuo gimtinės 
šioje svetingoje žemėje.

Stasė ir Aleksas Gabai

aukojame Austin Hospital, “Tėviškės 
„y i Aidams ir Musų Pastogei .

Australijos lietuviai reaguoja
(Atkelta iš 3 psl.)

Rymantė Geli, SBS liet, radijo valan
dėlės Sydnėjuje vedėja:

Šis pataisytas ir priimtas įstatymas yra 
ne kas kita, kaip pigi, populistinė priemonė. 
Jis kaip niekada “suskaldė” Lietuvos emig
rantus įvairiose šalyse.

Tie Australijos lietuviai, kurie tapo pi
liečiais šioje šalyje po 2006 metų. Kons
titucinio teismo sprendimu pasiliko “už 
borto”. Išmesti. Nereikalingi. Ta maža sau
jelė, kuri, žinoma, Seimui nieko nereiškia 
balsų skaičiaus išraiška. Tačiau kiekvieno 
iš jų gyvenimas svarbus, reikšmingas ir 
unikalus. Jie nieko iš tėvynės neprašo. Čia 
užsidirbdami dar padeda pasilikusioms 
artimiesiems Lietuvoje. Tai ir iškyla klau
simai: ar jie Lietuvą mažiau myli, ar Austra
lija yra prastesnė už ES ir NATO šalis? Kuo 
paremta, kuo pamatuota?

Atsakymas vienas-niekuo! (Sydney)

Jurgis Zaikauskas, Lietuvos Bale
to Bičiulių Būrelio pirmininkas:

Seimo nusprendimas dvigubą pilietybę 
palikti ES ir NATO šalių piliečiams, ir 
įstatymo redakcijoje apibrėžtos septynios 
grupės asmenų, kuriems suteikta teisė, 
įgijus kitos valstybės pilietybę, išsaugoti 
ir Lietuvos Respublikos pilietybę yra ne
teisingas ir skriaudžiantis.

Esame maža skaičiumi tauta, o Seimas 
NE-visiems Australijos lietuviams duoda 
teisę įsigyti Lietuvos Respublikos pasus. 
Kuomi gi tie Australijos lietuviai blogesni 
užkilus? (Melbourne)

Ieva Arienė, Lietuvių Savaitgalio 
mokyklos mokytoja:

Gaila, kad Australijoje gyvenantys 
lietuviai nesiskaito. (Melbourne)

Sulaukus netikėtai daug pasisakymų dvigubos pilietybės klausimu, daug rašinių buvo 
šiek tiek sutrumpinti, iškerpant pasikartojančius ar neesminius punktus. Red.

Melbourne Pensininkų Sąjungos ilgamečiui nariui

A^ A Vincui Zdaniui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Danutę, dukrą, sūnų, jų šeimas ir visus 

artimuosius.
Mclbourno Pensininkų Sąjungos Valdyba

Niekada nepamiršdami

At A Lizos Veteikienės,
aukojame “Mūsų Pastogei” $50.

Dora ir Jurgis Staugirdai

Mirus dainininkui

AftA Vincui Daniui,
ilgus metus savo dainomis praturtinusiam mūsų pasirodymus, reiškiame 

nuoširdžią užuojautą jo liūdinčiai našlei, mielai kanklininkei Danutei, jos šeimai 
ir artimiesiems.

Melbourne Kanklių Ansamblis
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The Month of July is dedicated to Visual Impairment
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija ruošia popietę, 

kurios metu kalbės atstovas/ė iš The Visually Impaired Institute (The Blind 
Institute).

Data: trečiadienį, liepos 23 dieną, 2008,2 vai. p.p.
Vieta: lite Lithuanian Club, 16-20 Meredith Street, Bankstown

In conjunction there will be a demonstration by Australian Essential Oils 
and Cosmetics

Adelaidėje - TURGUS
Sekmadienį, liepos 20 dieną, nuo 12.30 vai. p.p. Adelaidės Lietuvių Namuose, 

Norwood, vyks TURGUS.
Rengėjai (Lietuvių Namų Bibliotekos darbuotojos) prašo paaukoti nereikalingus, 

tačiau gerame stovyje. Įvairius daiktus. Tai gali būti virtuvės reikmenys, indai, įrankiai, 
knygos, žurnalai, paveikslai, žaislai, papuošalai, lietuviški rankdarbiai, augalai, uogienės, 
pyragai ir 1.1., išskyrus drabužius). Piniginė auka taip pat laukiama. Surinkti pinigai bus 
paskirti kun. I lermano Šulco Jaunimo sodybai Kretingoje ir I .ietuvių Namų Bibliotekai.

Daiktus į Lietuvių Namų Biblioteką galima pristatyti sekmadieniais (birželio ir liepos 
mėnesiais) iki liepos 13 dienos. (“Šventadienio Balsas” Nr. 11)

Tautodailininkų dėmesiui
Y ' i Ruošiantis XXIV ALD Šokių Šventei Geelonge paaiškėjo, kad

didesnių Australijos miestų lietuvių tautinių šokių grupėms trūksta 
rūbų, ypač jaunimui ir vaikučiams.

M Jei kas dar siuvinėja marškinius, audžia juostas/juostclcs, prijuos
tes arba gal net ir audinius tautiniams rūbams, dėl užsakymų ir par

davimo prašau atsiųti mums savo pašto arba e-mail adresus, kad galėtume juos įtraukti į 
mūsų interneto svetainės informaciją. Vienas iš svetainės tikslų - rūpintis mūsų kultūra 
bei tautodaile. Loreta Cižauskaitė-Tigani

Al .BKV specialių projektų ir išteklių vadybininkė 
e-mail: loreta@ausllb.org paštu: P.O.Box 620, Belmont, Victoria3216.

Kviečia Sydnėjaus Savaitgalio mokyklėlė
Pagausėjus mokinių skaičiui, 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

Kviečiami “Sūkurio” senjorai
Sydnėjaus tautinių šokių ratelio “Sūkurys” senjorų grupė artimiausiu metu 

planuoja atnaujinti šokių repeticijas, kurios vyks vieną kartą per savaitę Sydnėjaus 
Lietuvių Klube.

Kviečiame visus, mėgstančius šokti, įsijungti į šokių grupę.
Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į Ireną Kalėdą, tek: 9888 6049, arba į 

Vidą Skirką tek: 9534 2967. Organizacinis Komitetas

Mielos Mamos, Močiutės, Tetos
Kreipiamės j jus prašydamos padovanoti nebenaudojamus, išaugtus, nepilnos sudėties 

tautinius rūbus Sydnėjaus Savaitgalio mokyklai.
Padedant Sydnėjaus Liaudies meno būrelio narėms, tie kostiumai bus persiūti, 

atnaujinti, pilnai sukomplektuoti, pritaikytos bliuzelės, karūnos, prijuostės.
Sydnėjaus Savaitgalio mokykla veikia šeštadieniais Lietuvių Klube nuo 11 vai., kur 

galima pristatyti minėtas dovanas.
Dėl smulkesnės informacijos skambinti Martinai Reisgienei tek: (02) 9543 1001 

arba Jadvygai Dambrauskienei tcl.: (02) 97093814.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

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

Restoranas 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 tek: 0417 674 599; Gary tek: 0400 401 703;
Alvydai tek: 0422 655 902.

“Vakaras Džiunglėse’

Šeštadienį, liepos 26 dieną. Pradžia - 7 vai. vakaro.
Kviečiame dalyvauti Klubo ruošiamame karnavale - baliuje “Vakaras 
Džiunglėse”. Kaina - $60 asmeniui.
Į laukinę puotą įeina džiunglių kokteilis, vakarienė, pramogos (dvi valandas 
bus vaišinama alumi ir vynu).
Bus renkami geriausi “Džiunglių” karaliaus ir karalienės aprėdai.
Laukia prizai nugalėtojams ir daug siurprizų I
Susidarius 20-tics vaikų grupei (iki 12 metų), organizuosime atskirą
“Džiunglių Balių” vaikučiams. Kaina - $15 asmeniui.
Paskutinė bilietų pardavimo diena-liepos20-ta.
Teirautis Klubu telefonu: 97081414 arba Klubo administracijoje.

Lietuviškų Gaminių Mugė
Sekmadienį, liepos 20 dieną, nuo 12 vai. iki 3 vai. p.p.
Norintys prekiauti prašomi skambinti:
Jadvygai Burokienei tcl.: 9522 8275, Ventai Protaitei tek: 99683479

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Daugiau egzempliorių?
Skaitytojai, kuriems reikia kai kurių “MP” numerių papildomų egzempliorių, juos 

gali gauti pranešant įprastiniu adresu: “Mūsų Pastogė”, P.O. Box550, BankstownNSW 
1885, ir nurodant tikslų savo adresą.

Atsižvelgiant į siuntimo išlaidas, ekonomiškiausia užsakyti šitaip: 3 cgz. - $5,6 egz. - 
$ 10, ir 1.1. “MP” Administracija

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

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

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.

Tcl.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastogc@bigpond.com 
Tinklalapis: www.users.bigpond.com/inpastoge 

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

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

ir leidėjij nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

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

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

Mūsų Pastogė Nr. 27, 2008.07.09, psl. 8

8

mailto:loreta@ausllb.org
mailto:contactus@lilhuaiiiaucliib.org.au
http://www.lithuauianclub.org.au
mailto:litconmelb@bigpond.com
mailto:mpastogc@bigpond.com
http://www.users.bigpond.com/inpastoge

	2008-07-09-MUSU-PASTOGE_0001
	2008-07-09-MUSU-PASTOGE_0002
	2008-07-09-MUSU-PASTOGE_0003
	2008-07-09-MUSU-PASTOGE_0004
	2008-07-09-MUSU-PASTOGE_0005
	2008-07-09-MUSU-PASTOGE_0006
	2008-07-09-MUSU-PASTOGE_0007
	2008-07-09-MUSU-PASTOGE_0008

