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Paminėta Valstybes DienaMelbourne prisiminti Birželio trėmimai

Šių metų birželio 15 dienų Melbourne Lietuvių Namuose ALB Melbourne Apylinkės 
Valdyba pakvietė tautiečius prisiminti tragiškąjį 1941 melų birželį ir dalyvauti šiur
pioje “Nemokamoje kelionėje į Sibirą”.
Nuotraukoje - programoje dalyvavę skaitovai iš kairės: Algis Šimkus OAM, Dalia 
Didžienė ir kun. Algis Šimkus. Plačiau apie minėjimą skaitykite “M.E” psl. 3.

Lietuvos įvykių apžvalga

Sąjūdžio galia 
prieš 20 metų

Trečiadienį, lie
pos 9 d., sukako 
dvidešimt metų, kai 
Vilniaus Vingio par
ke įvyko pirmasis 
šimtatūkstantinis 
Sąjūdžio mitingas. 
Tai buvo pirmasis 
tokio dydžio nepri

klausomos Lietuvos siekusio judėjimo 
renginys.

1988 metų liepos 9 dieną žmonės į 
V ingio parką suplūdo susitikti su Lietuvos 
delegatais, grįžusiais iš Sovietų Sąjungos
komunistų partijos konferencijos. Tuomet 
Lietuvos komunistinė valdžia pirmą kartą 
prabilo apie lietuviškos trispalvės įtei
sinimą. Signataras Romualdas Ozolas sa
ko, kad daugiau kaip šimtą tūkstančių 
žmonių sutraukęs mitingas parodė tarp
tautinei bendruomenei, kad Sąjūdis tapo 
autoritetinga politine organizacija.

“Mitingą apibūdinčiau kaip mūsų ir 
komunistų partijos medaus mėnesio bai
giamąjį etapą. Po šio mitingo tapo aišku, 
kad nesikalbėti su Sąjūdžiu nėra jokios 
galimybės. Šiame mitinge pasaulio ben
druomenė pirmą kartą pajuto, kad Lie
tuvoje yra atsitikę kažkas labai esminga ir 
kad ten bus labai daug”, -Lietuvos radijui 
sakė R. Ozolas.

Kariai atsisakė savo pareigų
Krašto apsaugos ministras pasirašė 

įsakymą dėl profesinės karo tarnybos 
sutarčių nutraukimo su misiją Afganista
ne atsisakiusiais vykdyti kariais.

Seržantas Nerijus Gylys ir grandinis 
Svajūnas Zaparackas vykdyti misiją 
Afganistane atsisakė po gegužės 22 dieną 

įvykusio Goro provincijos atkūrimo gntpės 
stovyklos užpuolimo ir apšaudymo, kurio 
metu žuvo seržantas Arūnas Jarmalavičius.

Krašto apsaugos ministerija pranešė, 
kad kariai atleisti remiantis Krašto ap
saugos sistemos organizavimo ir karo tar
nybos įstatymu bei tarnybinio patikrinimo 
išvadomis dėl nepaklusimo teisėtam įsa
kymui.
Apdovanoti geriausi abiturientai

Antradienį pagerbti 137 abiturientai iš 
65 Lietuvos mokyklų, iš dviejų ir daugiau 
valstybinių brandos egzaminų gavę mak
simalius įvertinimus.

Pasveikinti ir 48 geriausi profesinių mo
kyklų bei profesinio rengimo centrų ab
solventai, 19 profesinio meistriškumo var
žybų “Ėuroskills” dalyvių ir šeši “Euro- 
skills” ekspertai.

Šiemet brandos egzaminus laikė daugiau 
nei 47,000 kandidatų. Brandos atestatui 
gauti kandidatai turėjo išlaikyti 3 brandos 
egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir du 
pasirinktus egzaminus iš savo individua
liojo ugdymo plano. Iš viso kandidatai 
galėjo laikyti ne daugiau kaip 6 brandos 
egzaminus.

Vidutiniškai kandidatai rinkosi 3.5 
egzamino. Daugelis kandidatų rinkosi 
valstybinius brandos egzaminus. Iš visų 
juos laikiusiųjų net 678 gavo bent vieną 
aukščiausią įvertinimą, t.y. šimtą taškų. Du 
ir daugiau “šimtukų” gavo 137 kandidatai.

Buvęs Seimo Pirmininkas 
V.Muntianas - įtariamasis

Buvęs Seimo pirmininkas Viktoras 
Muntianas, kuriam Seimas prieš savaitę 
panaikino neliečiamybę, tapo įtariamuoju 
byloje dėl galimo dokumentų klastojimo ir 
piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi.

Nukelta į 2 psl.

Liepos 6-ąją Lietuva jau aštuoniolik
tą kartą šventė Valstybės - Lietuvos ka
raliaus Mindaugo karūnavimo - dieną. 
Sekmadienio rytą Prezidentūroje vyko 
valstybės apdovanojimų už nuopelnus 
Lietuvai įteikimo ceremonija. Vidurdienį 
Simono Daukanto aikštėje kalbėjo Pre
zidentas Valdas Adamkus, vyko iškilmin
ga Garbės sargybos kuopos rikiuotė ir 
parodomoji programa, aidėjo senovinės 
patrankos šūviai. Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios už 
Lietuvos valstybę. Vėliau Katedros aikš
tėje buvo pagerbti Valdovų rūmų atkūri
mo rėmėjai.

' l aikomosios dailės muziejuje buvo ati
daryta atnaujinta, papildyta ir išplėsta 
ilgalaikė ekspozicija “Atkuriamiems Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų 
rūmams įsigytos ir dovanotos vertybės”. 
Po parodos atidarymo koncertinę progra
mą “Karališkasis Jogailaičių dvaras - vie
na gyvenimo dienų” pristatė senosios mu
zikos ansamblis “Floripari” iš Krokuvos 
(Lenkija).

Sekmadienį Vilniu je vyko ir tarptautinis 
folkloro festivalis “Baltica-2008”. Pasku
tinę festivalio dieną Šv. Jonų bažnyčioje 
buvo surengta ekumeninė giesmių valan
da, Sereikiškių parke veikė festivalio 
miestelis, kuriame buvo pristatomos įvai
rių tautų tradicijos, amatai, demonstruo
jamos nacionalinės virtuvės, vyko folklo
ro ansamblių koncertai. Vakare Sereikiš
kių parke vyko šventinis festivalio pabai
gos koncertas, kuriame pasirodė svečiai iš 
Armėnijos, Egipto, Estijos, Graikijos, Lat
vijos, Meksikos, Nepalo, Portugalijos, Ru
munijos, Ukrainos, Vengrijos, taip pat iš

Prezidentas - už dvigubą pilietybę, bet
Pilietybės įstatymą vetavo

(DELFI). Prezidentas Valdas Adamkus 
(žiūr. nuotr. dešinėje) vetavo birželio pa
baigoje Seimo priimtą Pilietybės įstaty
mą, pagal kurį užsienyje gimę išeivių vai
kai ir ES ar NATO valstybių pilietybę 
įgyjantys lietuviai galėtų turėti du pasus. 
Jis pripažino esąs už tai, jog visi lietuviai, 
ktid ir kur begyventų, galėtų išsaugoti Lie
tuvos pilietybę. Tačiau jis nusprendė grą
žinti įstatymą svarstyti Seimui.

„Lietuvis, kur begyventų, jei išreiškė 
norą turėti Lietuvos pilietybę, aš visa 
širdimi, visais jausmais tam pritarčiau. De
ja, ne viską kartais tik jausmais galima 
spręsti. Y ra tvarka, jos laikausi“, - liepos 5 
d. sakė Prezidentas.

Tačiau kai kurie politikai jau įspėjo, 
kad dėl įstatymo vėl gali būti kreiptasi į 
Konstitucinį 'lėismą (KT), nes vieniems 
galimybės turėti dvigubą pilietybę pasi
rodė per plačios, kitiems - per siauros.

Naują Pilietybės įstatymo redakciją 
Seimas priėmė birželio pabaigoje. Įsta
tymas, be kita ko, numato, kad asmenys, 
įgiję ES ar NATO narės pilietybę, gali 
išlikti ir Lietuvos piliečiais. Lietuvišką 
pasą gali gauti ir išeivių vaikai, kurie 
gimdami automatiškai įgyja kitos šalies 
pilietybę (pavyzdžiui, Airijos).

įvairių Lietuvos regionų.
Šventinę dieną veikė Pilies festivalio 

meistrų ir muzikantų miestas, o Kernavėje 
šurmuliavo dešimtą kartą surengtos “Gy
vosios archeologijos dienos”.

Atkūrus nepriklausomybę Valstybės - 
Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo 
diena pirmą kartą švęsta 1991 metų liepos 
6-ąją. Karalius Mindaugas ir kunigaikštie
nė Morta buvo vainikuoti 1253 metų lie
pos 6-ąją. Karaliaus vainiką Mindaugui 
suteikęs Romos popiežius tuomet įkūrė ir 
pirmąją Lietuvos vyskupiją, o apsikrikšti
jęs Mindaugas savo karalystės sostinėje 
Vilniuje pastatė pirmąją katedrą, kurios 
pėdsakų išlikę dabartinės Vilniaus ar
kikatedros požemiuose. (LGITIC)

(Red. prierašas) Pagal vieną interpreta
ciją, dvigubą pilietybę gali turėti ir karo 
meto išeivija (DP) bei trys kartos jų pa
likuonių, nes ši kategorija įeina į trečiąją 
grupę, kuri nusakoma taip: “per sovieti
nės okupacijos laikotarpį (1940 - 1990 
metais) iš Lietuvos išvykę žmonės bei trijų 
kartų jų palikuonys”. Problemą gali su
kelti istorinis punktas, kad karo meto iš
eivija iš Lietuvos pasitraukė, tiksliai imant, 
vokiečių, o ne sovietų okupacijos metu. 
Šito punkto interpretacija ypač aktuali 
karo meto pabėgėliams, gyvenantiems 
Austra-lijoje bei tuose kraštuose, kurie nė
ra nei ES, nei NATO valstybės. □

1



t ne*ftnlA
Trumpai iš visurAnskis 

Reisgys
♦ Pirmomis lie
pos mėnesio die
nomis Japonijos 
Toyako mieste 
<18 valstybių - 
JAV, Kanados, 
Didž. Britanijos, 
Prancūzijos, Vo
kietijos, Italijos 
(kartu su ES va

dovu), Japonijos ir Rusijos - vadovai rin
kosi į forumą. Forumas aptarė daugybe 
pasaulinių problemų, ypač nuolatinį kai
nų kilimą naftos ir maisto produktams. 
Afrikos kontinente yra nuolatinis badas - 
maisto prekių produkcija toli atsilieka 
nuo pareikalavimo. Nutarta remti maisto 
tiekimą Afrikos šalims. Dėl naftos pro
duktų kainų daug svarstyta, bet susitari
mo neprieita. Taip pat neprieita bendro 
nutarimo dėl pasaulio temperatūros ki
limo. Nenorima įsipareigoti, kad nepa
kenkti šalių ekonomikai.
G8 lyderiai paragino Iraną nedelsiant 
nutraukti urano sodrinimo darbus ir pa
reikalavo, kad jis neatmestų tarptautinių 
tarpininkų pastangų. Ši problema turi bū
ti išspręsta derybų keliu, o Iranas turi 
“teigiamai reaguoti į ši siūlymą”.
Forumo metu Rusijos prezidentas D. Med
vedev įspėjo JAV prezidentą G.W Bush, 
kad JAV numatytas planas įsteigti Lietuvo
je raketų bazę - visiškai nepriimtinas.
Po G8 oficialių posėdžių į pasitarimus 
atvyko ir eilė kitų šalių vadovų, jų tarpe ir 
Australijos min. pirm. Kevin Rudd.
♦ Liepos 7 d. Afganistano sostinėje Ka
bule savižudis trenkė automobilį, prikimš
tą sprogmenų, į Indijos ambasados vartus, 
užmušdamas 41 žmogų ir sužeisdamas apie 
140. Užmuštas Indijos karinis attache, 
diplomatas ir d u sargybiniai.
♦ Liepos 8 d. JAV valstybės sekretorė 

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Prokurorai antradienį, liepos 8 d., 
oficialiai pareiškė įtarimus V.Muntianui, 
pranešė Lietuvos televizijos naujienų tar
nyba. Teigiama, kad V.Muntianas, kuris 
niekada nepripažino pažeidęs įstatymus, 
kol kas atsisako duoti parodymus kaip 
įtariamasis. Jis paprašė laiko susipažinti 
su bylos medžiaga. Seimas V.Muntiano 
neliečiamybę panaikino liepos 1 dieną.

Iki tol V.Muntianas du kartus buvo ap
klaustas kaip liudytojas. Generalinis proku
roras AValantinas yra sakęs, kad V.Mun
tianas įtariamas naudojimusi savo, kaip 
Seimo pirmininko įtaka, ir siekimu, jog 
Kauno apskrities viršininko įsakyme, ku
riuo buvo tvirtinama Kėdainių rajone An- 
grinių kaime esančio sklypo dalijimo 
projektas, būtų nurodyta, kad esą jame jau 
egzistuoja seni pastatų pamatai, kurie su
teiktų galimybę statyti naujus pastatus.
Europos Parlamentas nori ištirti 

dujotiekio reikšmę
Europos Parlamentas neįpareigojan- 

čidję ataskaitoje pareikalavo prieš tiesiant 
dujotiekį Baltijos dugnu įvertinti jo poveikį 
aplinkai.EP teigimu, planas Baltijos dug
nu tiesti dujotiekį tarp Rusijos ir Vokietijos 
gali kelti grėsmę dėl gausybės Antrojo 
.pasaulinio karo pabaigoje jūroje palaido
tų nuodingų medžiagų.

Pripažindami, jog šis “europinės reikš
mės projektas padės ES patenkinti ateities 
energijos poreikius”, europarlamentarai 
ragina paskirti nepriklausomą organiza
ciją, kuri ištirtų jo poveikį aplinkai atsi
žvelgusi į visų Baltijos pajūrio valstybių 
nuomones.
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Condoleezza Rice ir Čekijos užsienio 
reikalų ministras Karel Schwarzenberg 
Prahoje pasirašė dvišalę sutartį dėl JAV 
radiolokatoriaus įrengimo Čekijos žemėje. 
Vašingtonas siekia, kad radiolokacinė sto
tis Čekijoje ir raketų gaudytuvai Lenkijoje 
padėtų apsiginti nuo “piktavalių" šalių 
raketinių išpuolių.
♦ Liepos 9 d. Australijos gynybos depar
tamentas pranešė, kad Afganistano Uzur- 
gan provincijoje žuvo Australijos specia
liųjų uždavinių tarnybų seržantas. Pakelėje 
sprogus talibanų užtaisui, dar trys talki
nančių šalių kariai buvo sužeisti. Karių 
uždavinys - surasti ir sunaikinti talibanų 
sprogmenų dirbtuves. Talibanai savo 
sprogmenimis yra padaręs daug nuostolių 
net pačioje Afganistano sostinėje Kabule.
♦ Trys vokiečių alpinistai paimti įkaitais 
ant Ararato kalno. Juos paėmė separatistai 
iš Kurdistano darbo partijos. Penki suki
lėliai atėjo į 13-kos žmonių stovyklą 3200 
metrų aukštyje, išsirinko tris žmones ir 
išsivedė. Taip jie padarė protestuodami 
prieš Vokietijos teisėsaugą, kuri surengė 
kratas KDP biuruose ir šios partijos rėmė
jų namuose Vokietijoje. Likę laisvi alpinis
tai jau nusileido nuo kalno. Kurdistano 
d arbo partija Turkijos pietryčiuose jau nuo 
1980 metų kovoja su Turkija už savo 
nepriklausomybę.
♦ Irakiečiai vis dažniau kelia klausimą,
kada Amerika pareikš atitraukianti savo 
karines pajėgas iš jų šalies. Prieš porą dienų 
šį klausimą iškėlė ir pats Irako ministras 
pirmininkas Nouri Maliki. Tuo tarpu ame
rikiečiai atsakymo neduoda sakydami, kad 
tai priklauso nuo esamos padėties - “con
dition based”. Jungtinių Tautų mandatas 
duotas iki šių metų pabaigos. Irako na
cionalinio saugumo patarėjas al-Rubaic 
pareiškė; jog Irako vyriausybė negali priim
ti susitarimo memorandumo. □

Taip pat reikalaujama apsvarstyti al
ternatyvius dujotiekio maršrutus bei pa
brėžiama, jog “ekonominės kompensacijos 
už sutrikimus ar žalą klausimas turi būti 
labai aiškiai išspręstas iki darbų pradžios”, 
o bendrovė “Nord Stream” turi prisiimti vi
są atsakomybę už galimą žalą. EP nuomo
ne, panašūs projektai turėtų būti įgyvendi
nami kartu su visomis Baltijos jūros regiono 
šalimis, leidžiant joms prižiūrėti darbus.

Pagerbė S.Darių ir S.Girėną
Lietuvos ir Lenkijos prezidentai Valdas 

Adamkus bei Lech Kaczynski liepos 13 d. 
drauge dalyvavo renginiuo-sc, skiliuose 
S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio per Atlantą 
75-osioms metinėms paminėti.

Ar nuvertęs litas?
Įtakingas Lietuvos verslininkas, “Achc- 

mos grupės” prezidentas ir vienas savi
ninkų Bronislovas Lubys pareiškė, kad 
valdantieji esą tikisi didelio lito deval
vavimo. Anot jo, tai gali rodyti naujos Dar
bo kodekso pataisos, kurios smarkiai pa
didins darbdavių kaštus.

“Iš paskaičiavimų galima daryti išvadą, 
kad valdantieji numato lokį lito deval
vavimą ir įdeda penkmečiui ar kuriam ki
tam laikotarpiui atlyginimų augimus. Tai 
mes turėsime panašų devalvavimą, kaip 
“buvo “vagnorkų” atveju”, - liepos 8 d. Lie
tuvos pramonininkų konfederacijos posė
dyje sakė jai vadovaujantis B.Lubys.

Pramonininkai, kurių skaičiavimais, ki
tų metų pabaigoje naktį dirbančiam sargui 
jie privalės mokėti apie 55,000 litų algos 
per mėnesį, ragins valdžią Darbo kodekso 
pakeitimus atšaukti.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,EITA,BNS,LGmCir“Beniarduiai’\

Jau ne pirmą kartą Lietuvos spauda bei 
visuomenė kritiškai žiūri į ne itin reikalin
gas Seimo narių ar kitų aukštų pareigūnų 
keliones. Bet neseniai Lietuvoje - tuo pačiu 
metu - nebūvojo net trys vyriausi valstybės 
vadovai. Vienas iš neigiamų atsiliepimų - 
savaitraščio “Veidas”komentaras. Red.

Lietuvos vadovai - 
keliauja

Lietuvoje protestuoja nevilties apimti 
ūkininkai ir vežėjai, o visi aukščiausi ša
lies vadovai lyg niekur nieko mėgaujasi 
savo užsienio kelionėmis.

Neseniai, kai pavymui ūkininkų ak
cijoms dėl mažų pieno supirkimo kainų į 
gatves signalizuodami išvažiavo protes
tuojantys vežėjai, nė vieno iš trijų aukš
čiausių šalies vadovų šalyje nebuvo.

Tuo metu, kai sostinės gatves užtvindė 
vilkikai su įsiutusiais vairuotojais prie 
vairo, Prezidentas Valdas Adamkus iš 
Gruzijos vyko į Vokietiją švęsti nereikš
mingo Vokietijos miesto Eichstaett’o 
1100-ųjų įkūrimo metinių, Premjeras Ge
diminas Kirkilas mėgavosi ne itin įtemp
tos dienotvarkės vizitu JAV, o Seimo Pir
mininkas Česlovas Juršėnas tik vėlai va
kare grįžo iš Lenkijos.

Žalgirio mušis - dar kartą
Lietuvos kariuo

menės Garbės sargy
bos kuopos kariai 
Lenkijoje dalyvavo 
Žalgirio mūšio insce
nizacijoje, kuri vyko 
liepos 12 dieną.

Šiais metais su
kanka 10 metų, kaip 
Lenkijoje pradėtos 
paties garsiausio vidur
amžių laikų mūšio inscenizacijos, vyks
tančios istoriniame Griunvaldo lauke 
Rytprūsiuose, netoli dabartinio Lenkijos 
Olštyneko miesto. Inscenizaciją papras
tai stebi dešimtys tūkstančių žiūrovų. 
Šiemet Žalgirio kautynėse dalyvavo Len
kijos, Baltarusijos, Rusijos, Čekijos, Suo
mijos ir Vokietijos riteriai.

Kartu su viduramžių riterių klubu - 
Trakų pilies brolija “Viduramžių pasiunti
niai” pirmą kartą mūšyje dalyvavo ir Lie
tuvos kariuomenės atstovai. Lietuvos ka
riuomenės Garbės sargybos kuopos kariai, 
kaip ir visi vėlyvųjų viduramžių riteriai, 
dalyvaujantys mūšio inscenizacijose, įsi
kūrę vadinamojoje karinėje riterių sto
vykloje privalėjo laikyti itin griežtų reika
lavimų: gyventi viduramžiškai įrengtoje 
karinėje stovykloje, teko patiems ruošti 
valgį, valgyti naudojant tik viduramžiams 
būdingus rakandus, patiems tvarkytis gink
lus, visą laiką būti su viduramžių apranga.

Dešimčiai XIV a. Lietuvos Didž. Ku
nigaikštystės karių - elitinių riterių - pa
dėjo dar šeši asistentai, taip pat Gedimi
no štabo bataliono kariai, kurie stovyklo
je privalėjo dėvėti atitinkamą aprangą. Nuo 
liepos 6-osios Gedimino štabo bataliono 
vadas kariams, vykstantiems į Žalgirio

Afganistanas albume “Užmirštas karas”
Afganistano ir Sovietų Sąjungos kare 

(1979-1989) dalyvavusiųjų lietuvių pa
tirtis užfiksuota “Versus aureus” leidyk
los išleistame fotoalbume “Užmirštas 
karas”. Leidinyje - 171 fotografija, kurių 
autoriai - ne profesionalūs fotografai, o į 
karo sūkurį ne savo noru patekę jaunuo
liai iš Lietuvos, įamžinę Afganistano 
vietovių vaizdus, buities vaizdus ir karo 
baisumus.

Albumo sudarytojas Afganistano karo

“Valstybės interesas” - tokį pateisini
mą sau visada pritaiko kelionėmis eko
nomikos sunkmečiu besimėgaujanti 
valdžia.

Vis dėlto Seimo narė konservatorė Ire
na Degutienė nusiteikusi kritiškai. “Tai, 
kad aukščiausiu pagal rangą pareigūnu 
šalyje lieka pirmasis Seimo pirmininko 
pavaduotojas, yra visiškai nenormalu.

Blogai ne tik tai, kad nebuvo rea
guojama į vežėjų protestą.

Neįsivaizduoju, kas dėtųsi, jei būtų 
kilusi kokia didelė nelaimė ar ekstrema
li situacija”, -piktinosi parlamentarė.

Be to, Lietuvoje šiuo metu jau tiek bė
dų ir įtampos, kad skrajoti po užsienius 
su tuštokais vizitais atrodo pernelyg 
lengvabūdiška. Tai sudaro bėgimo prie 
problemų įspūdį.

Seniau aukščiausių vadovų komandi
ruotės buvo derinamos. Tačiau šįkart, at
rodo. Prezidentui ar Premjerui labiau rū
pėjo kelionės nei šalies valdymo reikalai.

Beje, vien Premjero G.Kirkilo ir jo 
žmonos lėktuvo bilietai kainavo beveik 
30,000 Lt, o lėktuvo nuoma Prezidento 
kelionei iš Lietuvos per Gruziją į Vokie
tiją ir atgal - 300,000 Lt.

Kiek iš viso lėšų išleista, tiek Vy
riausybės, tiek prezidentūros atstovai 
nesutiko atskleisti, teisindamiesi, kad 
nežino: galutinės sumos esą paaiškėja tik 
kelios dienos po kelionių. □ 

mūšį, leido pradėti auginti barzdas.
XIV a. Lietuvos didžiosios kunigaikš

tystės kariai buvo elitiniai riteriai, saugan
tys valdovą ir jo vėliavą, todėl buvo nutar
ta, kad Žalgirio mūšio inscenizacijos me
tu šie kariai saugos pagrindinę lietuvių 
pulkų vėliavą - viduramžių laikotarpio 
Vytį. Vėliavos projektą specialiai šiai 
progai sukūrė žinomas dailininkas Arvy
das Každailis.

Garbės sargybos kuopos kariai į patį 
mūšio epicentrą nesivėlė, tačiau buvo prie 
čia pat besikaunančių lietuvių būrio ir 
saugojo savo valstybės vėliavą. Anot Vil
niaus universiteto profesoriaus Aleksie
jaus Luchtano. Žalgirio mūšio laikotarpiu 
vėliavos buvo vienas vertingiausių karo 
grobių. Vėliavos praradimas būdavo vienas 
didžiausių moralinių smūgių karvedžiams 
ir karaliams.

Žalgirio mūšis laikomas vienu di
džiausių ir garsiausių viduramžių mūšių. 
Vytauto ir Jogailos vadovaujama jungtinė 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir 
Lenkijos karalystės kariuomenė 1410 metų 
liepos 15 d. sumušė Kryžiuočių ordiną. Po 
šios pergalės nustota puldinėti ir grobstyti 
Lietuvos kunigaikštystės žemes. Žalgirio 
mūšis sustabdė ordino veržimąsi j rytus.

dalyvis Vytas Lukšys pasakoja, kad su šia 
knyga norėta ne tik pažvelgti į daugeliui 
lietuvių tragiškus dešimt metų trukusius 
įvykius Afganistane, bet ir parodyti, kad 
grįžusieji iš karo nėra abejingi tam, kas 
įvyko ir kas vyksta dabar.

“Šiame kare beprasmiškai žuvę žmo
nės neturi likti pamiršti, o karas, nusi
nešęs tūkstančių jaunų žmonių gyvybes, 
turi tapti pamoka ateičiai”, - teigia Vytas 
Lukšys. LGITIC
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Bendruomenės baruose
Sibiro tremtiniams atminti...

“Leiskit į Tėvynę ”
Birutė Prašmutaitė

Birželio 15 dieną Melbourne Lietuvių 
Namuose susirinkę tautiečiai paminėjo 
skaudžius birželio išvežimus. Dalyvavo ir 
nemažaigeelongiškių, atvykusių autobu
su. ALB Melbourne Apylinkės Valybos 
pirmininkas Rimgaudas Sližys pasveikino 
visus susirinkusius ir perdavė mikrofoną 
“Melbourne Entuziastėms” - Alenai 
Karazijienei ir Lilijai Kozlovskienei. ku
rios paruošė programą.

Programa susidarė iš skaitymų ir dai
nų pynės apie trėmimus. Scena buvo pa
puošta degančiomis žvakėmis. Joje sėdėjo 
Melbourno “Dainos Sambūrio” choristai, 
apsirengę juodai-tuo išreikšdami gedulą.

Įvadinį žodį tarė Alena Karazijienė, 
paminėdama, kiek daug tūkstančių lietu-

ALB Melbourno Apylinkės Valdybos pirmi
ninkas Rimgaudas Sližys.

Australijos lietuviai ruošiasi VIII pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėms

Australijos lietuviai Kūno kultūros ir sporto departamente Vilniuje. Antanas Laukaitis 
(antras iš kairės), Jeronimas Bclkus (penktas iš kairės), Jonas Obeliūnas (antras iš de
šinės), Darius Gakas (trečias iš dešinės).

Liepos 8 dieną Kūno kultūros ir spor
to departamente (KKSD) lankėsi Aus- 

“tralijos Liet. Fizinio Auklėjimo Sąjungos 
(ALFAS) pirmininkas Jeronimas Bclkus, 
atstovas Lietuvai Antanas Laukaitis, ALFAS 
nariai Jonas Obeliūnas ir Darius Gakas. 
Susitikime su KKSD vadovais ir darbuo
tojais Australijos lietuviai aptarė pasiren
gimą 2009 m. vyksiančioms VIII Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėms, skirtoms Lie
tuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui.

Svečiai patikino Lietuvos sporto va
dovus. kad tokios žaidynės jiems yra labai 
svarbios ir reikalingos. Kaip sakė ALFAS 
pirmininkas J.Belkus, planuojama, kad į 
VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynes 
atvyks apie 60-70 Australijos lie tuvių - ke
letas vyrų ir moterų krepšinio komandų, 
lengvosios atletikos, stalo teniso, teniso, 
biliardo atstovų. „Norime,kad atvyktų kuo 

vių buvo išvežti į Sibirą, į šaltį taigoje.
Keturi skaitovai-Dalia Antanaitienė, 

Algis Šimkus, Dalia Didžiūnė ir kun Algis 
Šimkus perdavė tremtinių pasakojimus. 
Girdėjome skaudžius Marytės Kontri- 
naitės, Alfonso Andriukaičio, Antaninos 
Garmutės, Antano Abromaičio. Antano 
Paulausko bei kitų tremtinių prisimini
mus. Liūdna ir graudu buvo išgirsti, kaip 
baisiai jie kentėjo, bet nepasidavė. Gal ir 
mūsų tėvai ten būtų atsidūrę, jei nebūtų 
pasitraukę j Vakarus. Svarbu neužmiršti, ką 
sovietinė okupacija atnešė mūsų tautai ir 
jos žmonėms.

Melbourno “Dainos Sambūris” padai
navo dienos temai gerai pritaikytas dai
nas: “Ir tas dulkėtas traukinys”; “Ešelonų 
broliai, ešelonų sesės”; “Leiskit į Tėvynę” 
ir su duetu - Rita Mačiulaitiene ir Brone 
Staugaiticne - A. Vilčinsko “Į Lietuvą”. 
Dirigavo Gražina Pranauskienė ir Rita 
Mačiulaitiene, akompanavo Rolandas 
Imbrasas.

Staigmeną padarė jauna dainininkė 
Kotryna Celikaitė, kuri duetu su Rita 
Mačiulaitiene padainavo dvi dainas: 
“Močiute, širduže” ir “Tu nežiūrėk, Ma
ma”. Abi dainos, parašytos A. Vilčinsko, 
antroji - B. Brazdžionio žodžiams. Ko
tryna gimė Lietuvoje. Ji yra naujų emig
rantų šeimos narė. Džiugu pamatyti jau
nimą scenoje, nes jie yra mūsų ateitis. Ta
čiau gaila, kad daugiau jaunimo progra
moje nedalyvavo. Tokie minėjimai yra re
ta proga tobulinti savo lietuvių kalbą. Jau 
seniai Jaunimo Sąjunga neberuošia 

daugiau jau Australijoje gimusių - antros 
ar trečios kartos lietuvių“, - apie ketinimus 
su tėvų žeme supažindinti jos nemačiusius 
Australijos lietuvius dėstė A.Laukaitis.

Australijos lietuvių delegacija 2005 
metais vykusiose VII Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse Vilniuje buvo viena di
džiausių. Priminsime, kad tose žaidynėse 
dalyvavo 18 užsienio šalių lietuviai ir Lie
tuvos atstovai - išviso per 5000 dalyvių.

KKSD generalinis direktorius A.Ras- 
lanas ir Kūno kultūros strategijos skyriaus 
vedėja Milda Laurutėnaitė ALFAS atsto
vams papasakojo apie VIII Pasaulio lietuvių 
žaidynių organizacines detales, renginius, 
kurie kitų metu liepą planuojami Lietuvoje 
ir kuriuos svečiai taip pat turės progos pa
matyti. Svečiai taip pat domėjosi Lietuvos 
sporto padėtimi, sporto bazių statybomis 
ir kt. (lietuviams.com)

Skaitovė Dalia Antanaitienė.

Kalantos minėjimų. Taigi, 
pabaigus lietuvių kalbos 
kursus, jaunimui yra mažai 
progų panaudoti savo lie
tuvių kalbą. O gal per slin
kųjų prašyti?

Ačiū “Melbourno En
tuziastėms”, kurios ALB 
Melbourno Apylinkės Val
dybos vardu paruošė mi
nėjimą. Būtų malonu pama
tyti, kaip mūsų jaunimas ir 
Jaunimo Sąunga paruoštų 
tokį minėjimą. Gal kitais 
metais jie pasisiūlys?

Baigdamas minėjimą 
Apylinkės Valdybos pir
mininkas Rimgaudas Sli
žys pakvietė visus į Jubi
liejinę salę pasivaišinti ka
vute su pyragais. Gaila tik, 
kad nesigirdėjo Lietuvos 
Himno žodžių. ū

Seimo narė lankysis 
Australijoje

LR parlamentarė Ramunė Visockytė 
susitiks su popiežiumi Benediktu XVI, kai 
jis atvyks į Australiją dalyvauti Pasaulio 
Jaunimo Dienose. Seimo valdyba pritarė 
Ramunės Visockytės kelionei liepos 8-22 
dienomis į Australiją.

Primename, kad Ramunė Visockytė 
šių melų kovo vidutyje kartu su Lietuvos 
Seimo delegacija lankėsi Sydnėjuje. Can- 
berroje ir Adelaidėje. Tada delegacija at
vyko Australijos Parlamento kvietimu.

Nuotraukoje - Ramunė Visockytė.

Lietuvių Klubo narių ir svečių dėmesiui
Oficialus mūsų Klubo vardas yra ir 

visuomet bus “Lithuanian Club Ltd.”
Mes turime du ASIC registruotus vers

lo vardus: “Club Dainava” ir “Meredith 
Club and Function Centre”, kurie padeda 
vystyti ir plėsti Klubo veiklą bei reklamuo
ti mus platesnei visuomenei.

Šiuo metu visos mūsų pastangos yra 
nukreiptos propaguoti ir reklamuoti mūsų 
Klubą, kaip naują ir puikų pobūvių centrų 
Bankstowne.

Siekiant sėkmingai įgyvendinti šią 
jdėją. Klubo direktorių taryba nutarė

Gerb. Redaktore,
Dalyvaudamas šių metų ALB Sydnė- 

jaus Apylinkės Valdybos suruoštame 
Valstybės Šventes minėjime pastebėjau, 
kad jame nedalyvavo Lietuvos Respubli
kos Garbės generalinis konsulas Viktoras 
Šliteris. Vėliau sužinojau, kad jis nedaly
vavo todėl, kad minė jimo rengėjai jo ne
pakvietė. To reikalauja priimta diplomati
nė ir konsulinė tvarka (protocol).

Duetas - Kotryna Celikaitė (dešinėje) ir Rita Maeiulai- 
tienė. Akompanuoja Rolandas Imbrasas.

naudoti vardą “MC&FC”(Meredith Club 
& Function Centre).

Po kelių savaičių Klubo nariai ir sve
čiai galės akivaizdžiai pamatyti mūsų pa
stangų vaisius, įskaitant ir naują pavadi
nimą “Meredith Club & Function Centre” 
Busimieji lankytojai, kurie prisidės prie 
Klubo gyvavimo, turi žinoti, kad savo po
būviams jie čia randa tinkamiausią vietą.

Su pagarba, ,
Paulius Šliogeris

Lietuvių Klubo Prezidentas 
(Klubo Valdybos vardu)

Man ir, manau, kitiems Sydnėjaus 
lietuvių bendruomenės nariams yra įdo
mu sužinoti, ar tai buvo sąmoningas ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos sprendi
mas, ar ji užmiršo seniau išaiškintą tvar
ką (protocol), liečiančią kitoms šalims 
atstovaujančių pareigūnų, būtent konsulų 
dalyvavimą oficialiuose renginiuose.

Su.pagarba Kęstutis Protas
Sydney
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Lietuva iš arti Kauno arkivyskupijos šventė Šiluvoje
Ar reikia Nidai oro uosto?

Rimas Varnauskas, Lietuva

Naujajame Neringos plane numatyta 
Nidos oro uosto plėtra sukėlė viešus 
prieštaravimus, i priešingas stovyklas 
išskyrė ir aukščiausius valstybės pareigū
nus - Prezidentą ir Premjerą.

1998 metais Valdas Adamkus pareiš
kęs, kad jeigu Nidos oro uosto plėtros 
planai bus įgyvendinti, jis ne tik pats ne
kels kojos į Kuršių neriją, bet ir nereko
menduos garbingiems svečiams iš kitų ša
lių ten vykti. Šios nuomonės jis laikosi ir 
dabar, baigdamas antrąją savo kadenciją. 
“Jeigu šitą Lietuvos stebuklą, kurį dar 
turime ir tokį sunkiai rastume visoje Eu
ropoje, leisime sunaikinti, tai nežinau, ar 
apskritai mes dar turime savigarbos. Ar 
dar apskritai yra valstybė, ar mes galime 
joje tvarkytis taip, kaip tvarkomasi civi
lizuotame pasaulyje”, - neseniai tvirtino 
V.Adamkus.

Tilo metu Gediminas Kirkilas porina 
kitaip: “Aš už lai, kad reikia baigti Nidos 
oro uostą, nes pasaulyje visi normalūs 
kurortai juos turi. Žinau, kad daugelyje 
tokių kaip Nida jautrių objektų oro trans
portas egzistuoja. Manau, reikėtų eksper
tams priimti sprendimus, o ne politikams 
čia politikuoti.”

Tačiau ekspertai palaiko ne premjero, 
o Prezidento nuomonę. UNESCO genera
linė sekretorė Lietuvoje Asta Dirmaitėyra 
ne kartą pareiškusi, kad Nidos oro uosto 
plėtra yra griežtai atmestina. Oro uostų 
specialistų nuomonė gana vieninga - baig
ti Nidos oro uosto statybas valstybei kai
nuotų mažiausiai 10 mln. litų, o jo išlai
kymas būtų nuostolingas. Buvusio Toron
to oro uosto komercijos direktoriaus 
Leono Radzevičiaus preliminariais skai
čiavimais, jeigu per dieną į Neriją at
skristų du lėktuvai, vienoju nusileidimas 
oro uostui kainuotų 6500 litų.

“Ką laimės Lietuva, turėsianti subsidi
juoti nuostolingą oro uostą? Tikriausiai

Lietuvos LAL lėktuvas.

Tarptautinis folkloro festivalis “Baltica”
Vilniuje antradienį, liepos 1 d. prasidė

jo tradicinis folkloro festivalis “Baltiea- 
2008”, po trejų metų pertraukos grįžęs į 
Lietuvą. Šių metų festivalio tema - sve
čiai, svečiavimasis, vaišės.

Šių metų festivalis, pasak organizato
rių, išsiskyrė svečių gausa: atvyko kūrybi
nės grupės iš Armėnijos, Egipto, Estijos, 
Graikijos, Latvijos, Meksikos, Nepalo, 
Portugalijos, Rumunijos, Ukrainos. Veng
rijos, taip pat iš įvairių Lietuvos regionų.

Festivalyje skambėjo dainos, šokiai, 
buvo galima pasiklausyti instrumentinės 
muzikos, susipažinti su įvairiais papro
čiais, amatais, kalendorinėmis šventėmis, 
nacionalinėmis įvairių tautų virtuvėmis.

Pirmąjį festivalio vakarą Rotušės 

vienam valdininkui naudinga skelbti 
statybų konkursus, kitam - vykdyti užsa
kymus?” - stebėjosi L.Radzevičius.

Jam pritaria ir kiti specialistai, kurie 
teigia, kad ne oro uostas vilioja turistus, 
o paslaugų kokybė. Nereikėtų imtis nau
jų oro uostų statybų vien dėl sportinio 
intereso, nes šalia Palangos yra oro uos
tas. kuris šiuo metu verčiasi labai sunkiai 
ir dėl keleivių trūkumo priverstas nu
traukti nuolatinius sktydžius j Vokietiją.

Be to, ekspertai mato ryškėjančių ten
denciją, kad net garsieji pasaulio oro uos
tai dėl smarkiai kylančių degalų kainų jau 
kitiems metams gerokai apribojo mažiau 
pelningų reisų skaičių.

Susisiekimo ministras A.Butkevičiaus 
irgi abejoja tokio oro uosto reikalingu
mu. teigdamas, kad neturi nei verslo pla
no, nei poveikio aplinkai analizės (Kuršių 
nerija yra prie didžiojo paukščių migra
cijos kelio. kur pavasari ir rudenį per parą 
praskrenda nuo 2 iki 5 mln. paukščių).

“Skrydžiai pasienio zonoje galimi tik 
karinių oro pajėgų vadui ar jo įgaliotam 
pareigūnui leidus, todėl kiekvienu atveju 
orlaiviai, skrendantys į Nidos oro uostą, 
privalės gauti tokį leidimą. I Nidos oro 
uostą negalės būti vykdomi tiesioginiai 
tarptautiniai skrydžiai, nes pagal galiojan
čią tvarką tarptautiniai skrydžiai galimi 
tik į tuos oro uostus ir aerodromus, ku
riuose atliekamos pasienio, muilinės, me
dicininio karantino ir kitos procedūros. 
Todėl alskrendantys lėktuvai iš užsienio 
pirmiausia turės nutūpti tarptautiniuose 
Vilniaus, Kauno. Palangos ar Šiaulių oro 
uostose, tik paskui tęsti kelionę į Nidą”. - 
rašoma Susisiekimo ministerijos rašte 
aplinkos ministrui.

Tačiau net nepatvirtinus naujojo ben
drojo plano, Neringos savivaldybė Nidos 
aerodromo investicijų projektuijau skyrė 
apie 60,000 litų. Nenuostabu, kad klau
siama, kur dingsta Nerijos milijonai?

(Bernardinai.lt)

aikštėje koncertavo festivalio svečiai. Bu
vo rengtos festivalio dalyvių eitynės nuo 
Katedros aikštės Gedimino prospektu, 
per Vinco Kudirkos aikštę ir Vilniaus gat
vę iki Kongreso rūmų, kuriuose vyko ofi
cialus festivalio atidarymas ir koncertas.

Sostinės festivalio dienomis vyko įvai
rūs koncertai, vaikštynės Katedros, Ro
tušės, Nepriklausomybės ir Europos aikš
tėse, Pilies ir Didžiojoje gatvėse. Liepos 4- 
6 dienomis Sereikiškių parke veikė fes
tivalio miestelis, vyko svečių ir Lietuvos 
folkloro ansamblių koncertai. Paskutinę 
festivalio dieną “Baltica” renginiai papildė 
Valstybės dienos minėjimo programą.

Tarptautinį folkloro festivalį “Baltica” 
pamečiui rengia trys Baltijos šalys -

____________________________________ Lietuva, Latvija ir Estija. LGITIC 
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Birželio 23 d. tradicinėje jaunųjų mi
nistrantų šventėje dalyvavo apie septy
niasdešimt Kauno arkivyskupijos baž
nyčiose patarnaujančių vaikų ir jaunimo. 
Pirmąkart šventė surengta Jubiliejui be
sirengiančioje Šiluvoje, į kurią minis- 
trantai daugiausia atvyko būreliais, ly
dimi kunigų ar vyresniųjų patarnautojų. 
Nedidelei, nebijančiai savo bendruome
nėse viešai liudyti tikėjimo ir įsipareigoti 
tarnavimui arkivyskupijos jaunimo daliai 
ši Ministrantų diena, šiemet surengta jau 
prasidėjus moksleivių vasaros atostogoms, 
tapo prasmingųjų akcentu.

Šventės kulminacija buvo drauge švęs
ta Eucharistija Apsireiškimo koplyčioje. 
Čia švęsti šv. Mišių Kauno arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius bei kiti dvasininkai, 
patarnautojų drabužiais vilkintys minis- 
trantai atėjo įspūdinga procesija. Ganyto
jas pasakė ministrantams pamokslą pa

Šiluvos bažnyčios vidus. Centre - garsusis Šiluvos Dievo Motinos paveikslas.

Svarbi dailės kolekcija - muziejaus parodoje
Plačioji visuomenė galės susipažinti su 

kolekcininko Edmundo Armoškos dailės 
kūrinių rinkiniu. Vilniaus Radvilų rū
muose liepos pradžioje buvo atidaryta 
paroda “Lietuvos dailės atodangos. XVI- 
XXI a.”.

E. Armoškos rinkinys itin vertingas ir 
aprėpia visas Lietuvos dailės raidos tapy
bos apraiškas. Per 40 metų vilnietis 
verslininkas E. Armoška yra surinkęs 
didžiulę vertingų dailės kūrinių kolekciją. 
Dailėtyrininkės Nijolės Tumėnienės nuo
mone. tai didžiausias ir reikšmingiausias 
iš visų privačių tapybos rinkinių.

Nors anksčiau Edmundas Armoška 
domėjosi įvairių sričių meno vertybėmis, 
vėliau dėmesį sutelkė į lituanistiką, 
ypatingą reikšmę skirdamas tapybos 
kūrinių kolekcionavimui. Kolekcinin
kas atsisakė rinkti baldus, kitų rūšių 
taikomosios ar vaizduojamosios dailės 
kūrinius.

Radvilų rūmų salėse eksponuojama 
vos trečdalis visos E. Armoškos kolekci
jos. Parodai atrinkta per 200paveikslų. Iš 
senosios dailės rodomas įdomus ir retas 
nežinomo XVI a. dailininko paveikslas - 
ikona “Švč. Dievo Molina su kūdikiu”. 
Specialistų spėjimu, paveikslas galėtų būti 
siejamas su XV-XVI a. Vakarų Europos 
daile. Parodoje yra dar keletas lokių pat

Marijampolėje - tarptautinis stadionas
Marijampolėje liepos 6 dieną buvo 

atidarytas naujas futbolo stadionas, 
talpinantis 4,500 žiūrovų, praneša Lie
tuvos radijas.

Tai pirmasis Lietuvoje po nepriklau
somybės paskelbimo pastatytas stadio
nas. Jis atitinka tarptautinius UEFA 

brėždamas ne tik tarnavimo bažnyčioje, 
bet ir dvasinio augimo svarbą. Kaip tik 
šio augimo temą katechczėje prieš šv. Mi
šias akcentavo ir Šiluvos parapijos kle
bonas kun. Erastas Murauskas. Per šv. 
Mišias giedojo šios parapijos jaunimas. 
Koplyčią papuošė ministrantų kryžius, 
kurį jie savo rankomis iš pat ryto kūrė 
Jono Pauliaus 11 namų kiemelyje.

Šventės dalyviai visą dieną praleido 
Šiluvoje. Čia jie ne tik drauge meldėsi, 
pietavo, bet ir varžėsi atlikdami įvairias 
užduotis. Po pietų kūrybiniame žaidime 
vaikams ir jaunuoliams teko surinkti mi
nistrantų taisykles ir įveikti kitas (taip pat 
ir liturginės srities) užduotis penkiolikoje 
po miestelį išdėstytų punklų. Nugalėtojai 
apdovanoti Šiluvos Dievo Motinos ženk
liukais. Ištvermingiausieji liko vakarienės 
prie laužo. (Kauno arkivyskupijos 

spaudos tarnyba) 

retų paveikslų. Be to, čia matomi Vilniaus 
meno mokyklos dailininkų ir jų mokinių 
darbai. Toks Pranciškaus Smuglevičiaus 
paveikslas “Atpirkimo alegorija”. Taip pat 
kitų garsios Smuglevičių giminės daili
ninkų - P. Smuglevičiaus tėvo Luko bei 
Felikso Smuglevičiaus tapytos drobės.

Svarbi parodos dalis - XX a. pirmosios 
pusės nepriklausomos Lietuvos dailinin
kų tapyba - Adomo Varno, Justino Vieno
žinskio, Adomo Galdiko, Petro Kalpoko, 
Viktoro Vizgirdos, Antano Samuolio ir 
daugelio kitų paveikslai.

Jie liudija to laikotarpio tapybos raidą 
ir krypčių įvairovę. XX amžiaus vidurio 
ir antrosios pusės dailei atstovauja uni
kali Vytauto Kasiulio, Adolfo Valeškos, 
Jono Rimšos ir kitų tarpukario meto bei 
išeivijos darbų kolekcija.

Parodoje surinkti jau mirusių daili
ninkų - Antano Gudaičio, Antano Marti
naičio, Vinco Kisarausko, Algimanto 
Švėgždos. Raimundo Sližio - ir dabar 
kuriančių - Augustino Savicko, Lino Ka
tino, Jono Daniliausko, Algimanto Kuro, 
Šarūno Saukos bei kitų-paveikslai.

Paroda “Lietuvos dailės atodangos. 
XV1-XXI a.’’veiks iki rugpjūčio 31 dienos. 
Finansinę paramą parodai skyrė Kultū
ros rėmimo fondas.

LGITIC

reikalavimus. Po savaitės šiame stadione 
rengiamos pirmosios tarptautinės var
žybos.

Kompleksas kainavo 31 mln. litų. 80% 
lėšų skyrė Europos Sąjunga, 10% - sa
vivaldybė, o dar dešimtadalis išlaidų bu
vo padengtos privačiais pinigais. □
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AL Dienų svečiai - Didž.
Britanijos Londono liet.

folkloro ansamblis “Saduto”
Nuo 2005 metų gyvuojantis ansamb

lis savo žiūrovams ii' klausytojams siūlo 
folklorinį šokį ir dainų. Šokį, kuris ne
buvo kurtas specialiai scenai, kurį kūry
bingi mūsų senoliai šoko ir paliko kaip 
didžiulį palikimą. Šokis, nors išėjęs iš 
savo natūralios aplinkos - šeimos, kaimo 
bendruomenės susiėjimų, šoktas pirkio
se, laukuose, dabar perkeltas į miesto 
aplinką, net keliamas į sceną, neprarado 
savo prasmės ir žavesio. Ansamblio 
repertuare nemažai žaidimų ir ratelių, 
mielai ratuojama kartu su žiūrovais 
renginių metu.

Į folkloro ansamblį susirinkę Londo
ne gyvenantys lietuviai iš įvairių Lietuvos 
kampelių, todėl čia skamba visų etno
grafinių regionų dainos. Stengiamasi jas 
dainuoti to krašto tarme, kad jos išliktų 
tokios, kokios buvo užrašytos ir išsaugo
tos, dainuotos mūsų močiučių.

Atsisakoma stilizuoto, dailininkų su
kurto, laikmečio mados diktuojamo kos
tiumo. Ansamblis renkasi artimą liaudiš
kam, IX amžiuje dėvėtam, valstiečių išei
ginį rūbą atkartojančiam kostiumui, 
aprangą, atspindinčią įvairius regionus. 
Turtingą drabužių kolekciją perdavė anks
tesnė Dižiosios Britanijos lietuvių karta, 
įsigyjant kostiumus ansambliui taip pat 
talkina Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamentas.

Instrumentinės muzikos tradicija nuo 
seno buvo puoselėjama vyriškosios pusės.

Ona 
Maksvytienė Atostogos Vietname

Tęsinys. Pradžia “MP” nr.24.
Ėjimas buvo toks: įsmeigi lazdą į molį 

ir prisilaikydamas jos dedi koją už kojos, 
o iš kitos pusės vis prilaiko viena iš “pa
dėjėjų”, kad nenuriedėtum kur nors į pa
kriaušę. Ir taip klampojant per molį ir 
pelkes, jaučiu - šlampa viena koja ir kaž
kaip sunkiau ištraukt įklimpus. Lygesnėj 
vietoj sustoju pasižiūrėt kas atsitiko, ogi - 
pusė puspadžio atplyšo! Ką darysi, einu 
toliau. Mano “draugės” užjausdamos net 
kelios bando mane prilaikyti!

Šiaip ne taip nušlubavau iki sekančio 
kaimelio, kur sustojom pietums. Tik spė
jau atsisėsti, atneša man gražius, violeti
nius “gumboots”. Pasižiūrėjau, man ir pu
sė kojos neįtilps. Visi juokiasi, ištraukia 
kitus, bet ne tokius prašmatnius, tie beveik 
geri, be t ne. Viena vyresnio amžiaus mote
ris palingavus galvą, tekina per lieptuką 
nubėgo į kaimelį ir atnešė savo vyro batus. 
Apsimaunu, krinta nuo kojų - vėl blogai.

Ispanas biologas sako: “aš tau sutaisy
siu batus, turiu “super glue”. Suklijavo, 
surišom ir vėl į kelionę. Liko dar šeši 
kilometrai kelio, kaip nors atlaikys. Ko 
čia jaudintis: nukris - eisiu basa, dabar 
geriau pasigrožėti vaizdais ir pabendrauti 

Ona Hang Sung urve.

Moterų - dainavimas. Gal būt todėl an
samblio „Saduto“ muzikantai - vyrai. 
Moterys pritaria įvairiais mažesniais, sma
gų ritmą palaikančiais instrumentais.

Ansamblis „Saduto“ auga savo narių 
skaičiumi ir plečia repertuarą, dalyvauja 
vis įvairiasniuose renginiuose.

Ansamblis ne kartą koncertavo Lietu
vių Sodyboje, bendruomenės rengiamuo
se valstybinių švenčių minėjimuose. Mie
lai dalyvauja moksleivių šventėse, ruošia 
kalėdines vakarones, talkina ambasados 
renginiuose.

Ansamblis “Saduto” kviečiamas kon
certuoti ir i kitus šalies miestus -juos jau 
pažįsta Birmingham, Thetford, Peterbo
rough, Penzance žiūrovai. Turbūt pats 
atsakingiausias pasirodymas buvo kon
certas Lietuvos Dainų šventės folkloro 
dienoje 2007mctais.

Ansamblis neapsiriboja dalyvavimu 
lietuvių bendruomenės renginiuose. Jis 
žinomas ir noriai kviečiamas į kitų tautų 
ir savivaldybių rengiamas šventes. Tokie 
renginiai yra puiki galimybė atskleisti 
dalelę mūsų kultūros kitoms tautoms.

Siekdami puoselėti ir populiarinti 
lietuvišką kultūrą ansambliečiai rugsėjo 
mėnesį Lietuvių Sodyboje rengia rudens 
lygiadienio sambūrius.

Ansamblio ateities planuose - kelionė 
į saulėtąją Australiją, ten vyksiančią 
Australijos Lietuvių Dienų Šokių Švente 
2008 ir Pasaulio lietuvių dainų šventę 

su naujais draugais. Taip bejuokaudami ir 
šlubuodami leidžiamės žemyn. Artėjant 
prie kaimelio prisijungia dar daugiau 
palydovų. Jų rūbai kitokių spalvų, ypač 
įvairios kepurės - raudonos su ilgais ku
tais, juodos lyg karūnos, kitų tik raudo
nos skarelės. Slėnyje prie upės pailsėję 
traukiam tolyn į kalnus. Einu pliaukšėda
ma per pelkes ir molį, batas vėl atplyšo, 
bet nepasiduodu, einu tolyn. Saulei lei
džiantis pasiekėm kaimą, kuriame mūsų 
jau laukė šeimininkai su vakariene ir ry
žių vynu. Apsiprausę, išsiplovę batus, pa- 
vakarienevę, sėdom taisyti batų. Šį kartą 
d arbo ėmėsi ispanas inžinierius, kuri sakė, 
kad biologas nežino kaip taisyti. Pažiū
rėsim, kaip jampavyks.

Sekantį rytą pirmoj eilėj apžiūrėjom 
batus. Nutarėm ieškoti “gumboots”, nes 
kelias bus blogesnis. Nors vakar nuėjom 
vienuolika kilometrų, o šiandien bus tik 
penki, bet sunkesni. Gidė paskolino šei
mininko batus ir į kelionę.

Pasiramstydami lazdomis per kaimą, 
kartu su antimis, jaučiais ir vaikais, kylam 
į kalnus. Takas, jei jį galima taip pavadin
ti, slidus, pelkėtas, vis kylantis į viršų. Su
tikus jautį įsikimbi į medžio šaką, prisi- 

spaudi prie kalno 
ir lauki kol jis 
praeis. Šį rytą prie 
mūsų prisijungė 
jaunas korėjietis. 
Jis per molį kaip 
ant ledo čiuožia, o 
aš sėdžiu baloje, 
mat jautis pastū
mė. Mūsų palydo
vės užtraukia dai
ną, gidė pina vai
nikus iš paparčių.

Prie krioklio 
sutojam pietums, 
o po to vėl į kalną, 

kur laukė autobu-

Didžiosios Britanijos Londono lietuvių folklorinis ansamblis “Saduto”.

Lietuvoje 2009 metų vasarą.
Folkloro ansamblio vadovė Ligita Pau

lauskaitė, veiklą kuruoja Onutė Dohro- 
volskieuė. Kviečiame apsilankyti ansamb
lio svetainėje adresu www.saduto.com

Australijos lietuviai galės pamatyti da
lį Didžiosios Britanijos Londono lietuvių 
folklorinio ansamblio “Saduto” šokėjų per 
Australijos Lietuvių Dienas vykstančioje 
Šokių Šventė je gruodžio 29 dieną (pirma
dienį) Bankstown Basketball Stadium, 
Third Avenue, Condcll Park. Šokių Šven
tės pradžia - 6.30 vai. vakaro.

Visus tautiečius kviečiame gausiai 
dalyvauti Šokių Šventėje.

Atvykstančių į Australiją 
ansambliečių sąrašas

1. Ona Dobrovolskienė
2. Ligita Paulauskaitė (ansamblio 

vadovė)

sas į viešbutį. Tik 
grįžę pasiėmėm 
kuprines ir kitu 
autobusu išvažia
vom į Lao Cai, iš 
ten traukiniu grį
žom atgal į Ha Noi, 
kur pailsėję dieną 
išvažiavom į Ha 
Long Bay.

Ha Long įlanka 
natūrali, stebuk
lingas pasaulio 
gamtovaizdis, cha
rakteringas tuo. 
kad turi daugybę 
kalkakmenio įvairaus dydžio salų. Jos 
apkrantėse koralų rifai, pelkių miškai, ma-
ži gėlo vandens ežeriukai ir smėlėti paplū
dimiai. Legendos sako, kad iš dangaus nu
sileidęs slibinas kovojo kartu su vietiniais 
prieš įsiveržusius priešus. Jis spjaudėsi 
brangakmeniais, tokiu būdu sudarydamas 
natūralius miškus apsaugai nuo priešų. 
Sakoma, kad šios brangenybės ir sudarė ža
lias uolų viršūnes. Iš to kilęs vardas “Kur 
slibinas nusileido į vandenyną”.

Paplaukioję Bai Chay pakrantėmis, 
sustojom apžiūrėti urvų. Stati pakrantė 
apsupta medžių. Šlapi, siauri laiptai veda į 
Ilang Dau Go urvą. Pasakė, kad yra 90 
pakopų, bet pritrūko kvapo skaičiuoti. 
Pasiekę viršūnę leidžiamės įpožemį, kuris 
lyg pasakų piratų urvas apšviestas vaivo
rykštės spalvomis. Jis pilnas impresyvių 
stalagmitų, stalaktitų.

1288 m Vietnamo generolas Tran Hung 
Dao kariaudamas su mongolais naudojo 
šj urvą kaip sandėlį bambuko basliams. 
Juos susmaigsčius Bach Dangupėje, pada
rė barjerą. Mongolai įjuos įsipainioję pa
skendo ir taip buvo sustabdytas jų įsi
veržimas.

Aplankėm dar ir Hang Sung Sot urvą, 
bet šis buvo ne toks įspūdingas. Laivu 
išplaukėm atgal į Bai Chay. Nakčiai 
apsistojam viešbutyje, rytoj atgal laivu plauk
sim pasigėrėti didinga Ha Long įlanka-

3. Kostas Malinauskas
4. Gražina Trilikauskienė
5. Dalia Krapauskienė
6. Virgis Levarauskas
7. Nijolė Stanislauskicnė
8. Arūnas Dagys
9. Irena Paškevičienė
10. Kazimiera Urbonienė
11. Birutė Gelumbauskienė
12. Rolandas Ilekys
13. Virginija Klibavičienė
14. Kris Last
15. Danutė Viltrakienė
16. Jūratė Clarke
17. Zita Cistovienė
18. Gintarė Malinauskaitė
19. Onutė Stakelienė
20. Andrius Kasparavičius
21. Irmantas Vasiliauskas
22. Alvydas Slanina

“M.R”inf.

I la I ring Bay nuotstabioji įlanka.

Akmeninės uolos, apaugusios skurdžia 
augmenija, skęsta vandenyje. Labai ramu,
švelnus vėjelis judina iškeltą laivo vė
liavą. Tolumoje supasi žvejų saipanai (ti
piški laiveliai). Kai kur matosi plaukio- 
jantys vietinių gyventojų kaimeliai. Tai iš 
dalies nykus, apmiręs vaizdas, bet kartu 
ir nuostabiai didingas gamtos kūrinys. 
Nakvojam laive. Po vakarienės vieni 
plaukioja kajakais, kiti maudosi, o mudvi 
su Jolanta visus fotografuojame. Ypač 
stengiamės užfiksuoti taip paslaptingų 
uolų siluetų besileidžiančios saulės pa
skutinius spindulius.

Kitą rytą papusryčiavę, nuvažiavom 
atgal į Bai Chay. Apžiūrėjom miesto tur
gų, nusipirkompcrlų, nuėjom į paplūdimį. 
Jis labai mažas, apsuptas uolų, tamsus 
smėlis, bet ilgas, vingiuotas lieptas per uo
las buvo vertas vidurdienio pasivaikščio
jimo. Grįžus į autobusą ir vėl važiuojam į 
Ha Noi. Gidas, labai paslaugus berniukas, 
nešė mano kuprinę. Pradėjus lyti, jis pasko
lino savo skėtį ir vis atbėgdavo paklausti, 
arviskas tvarkoj. Ir dabar prisėdo pasikal
bėti. Sakėsi važiuojąs į Ha Noi aplankyti 
savo mergaitę. Sakė, kad uždirba 7 JAV 
dolerius per dieną. Kartais darbo yra visai 
savaitei, bet dažniausiai tik trims dienoms, 
atostogų niekas negauna.

Tęsinys kitame MP nr.
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Sportas
L. Grinčikaitė - geriausia birželio mėnesio

Marijampolėje - naujas futbolo stadionas

Lietuvos sportininkė
Sprinterei Linai Grinčikaitei (žiūr. 

nuotr. dešinėje) -vos 21-eri. Bet ji jau da
bar yra neabejotinai stipriausia Lietuvos 
trumpų nuotolių bėgikė. 'lai įrodo ir fak
tas. kad L. Grinčikaitė pateko j Beidžingo 
olimpines žaidynes. Artė jant kol kas svar
biausiam gyvenimo startui bėgikė sako: 
bandysiu kartoti arba gerinti asmeninius 
rekordus 100 ir 200 metrų distancijose.

Tai, kad sprinterė gali tobulėti, buvo 
įrodyta Portugalijoje vykusiose Europos 
lengvosios atletikos taurės pirmosios ly
gos varžybose. Bėgikė gerino asmeninius 
rekordus ir 100 (11.35 sek.), ir 200 m 
(23.32 sek.) distancijose, o bėgdama esta
fetę 4 po 100 m su komandomis draugėmis 
šalies rekordų lentelę birželio mėnesį pa
taisė net tris sykius.

Beidžingo olimpinės žaidynės šiai 
bėgikei nebus pirmosios olimpinės žai
dynės - prieš ketverius metus ji važiavo ir į 
Atėnus. Tačiau j bėgimo takelį tuomet 
septyniolikmetei kylančiai žvaigždei ženg
ti neteko - jžaidynes ji buvo pakviesta kaip 
Europos olimpinių dienų čempionė.

„Norėjau išbėgti kartu su stipriausiomis 
pasaulio sprinterėmis į takelį. Bet tada 
tokios galimybės neturėjau. Prasimušiau j 
Beidžingo žaidynes ir atiduosiu visas jė
gas, kad kuo sėkmingiau pasirodyčiau“, - 
buvusių ir dabartinę situaciją lygino bėgikė.

Sportininkė, kuri lengvąją atletiką

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Koncertas, pa
vadintas “Bau
džiavos laikų pa
sakojimai ir dai
nos”, buvo atvi

rame ore mažažemio žemaičio sodyboje. 
Fone - trobelė, su ranka pasiekiamu šiau
diniu stogu ir mažais langeliais. Šonuose 
matyti ir daugiau pastatėlių. Žiūrovams - 
mediniai suolai. Vieninteliai šiuolaiki
niai dalykai-keturi mikrofonai ant ilgų 
stiebų.

Toji grupė oficialiai vadinasi Lietuvių 
folkloro teatras, o neoficialiai- Mataičių 
teatras, pagal jos vadovų - režisieriaus 
Povilo Mataičio ir scenografės Dalios Ma- 
taitienės - vardus. Kelerius metus kon
certavę kaip mėgėjai, jie prieš trejus me
tus pradėjo dirbti kaip profesionalų teat
ras. Visi dalyviai dainuoja, šoka, groja 
instrumentais ir pasakoja.

Baudžiavos laikotarpio renginys buvo 
labai įdomus ir daug kur net linksmas, 
nors kai kurie pasakojimai kėlė siaubą. 
Programoje buvo tų laikų dainos ir kaimo, 
miestelio, dvaro žmonių gyvenimo nuo
trupos. Buvo pasakojami autentiški, pe
reitam šimtmetyje užrašyti įvykiai. Aišku, 
ne viskas buvo leista j programą įdėti. 
Peržiūros metu buvo nubraukti pašie
piantys atsiliepimai apie burliokus arba 
lenkų ponus - mat, draugiškų respublikų 
gyventojai gali užsigauti. Šokiai buvo la
bai paprasti, be jokių įmantrių figūrų, o 
rūbai nepaprastai įdomūs, kiekvienas su
kurtas remiantis Lietuvos muziejų rin
kiniais, kiekvienas pritaikytas atlikėjo 
vaizduojamam charakteriui. Buvo ten ir 
mužikų, ir dvarponių, ir žydų, ir čigonų.

Vėliau Vilniuje teatre turėjom progos 
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pasirinko dar vaikystėje, nors galėjo tapti ir 
krepšininke arba šokėja, savo didžiausias 
viltis sieja ne su Bcidžingu. Ji mano, kad 
šios žaidynės bus tik tramplinas j 2012 me
tų Londono vasaros olimpiadą. Tada 
bėgikei bus 25-eri ir. jei viskas bus gerai, 
sirgaliai būtent tada galės tikėtis įspūdin
gų rezultatų. „Beidžinge medalio nesitikiu“. 
- atvirai kalbėjo ji. (Pagal DELFI) 

pamatyti ir pačią pirmą to, dar mėgėjų, 
teatro laikų programą, pavadintą “IX a. 
pabaigos - XX a. pradžios lietuvių et
nografinių rajonų dainos, šokiai ir muzi
ka”. Irgi buvo įdomus, bet ne taip tampriai 
surežisuotas renginys.

Kai vėliau rodėme Mataičių teatro fil
mą Melbourne, daug kas piktinosi tais 
rūbais, nepagalvodami, kad lietuviai ir 
“prieš Tamošaičio laikus” turėjo savo 
aprangą.

“Lietuvių gaidos”
Kitos viešnagės metu Dalia Mataitienė 

mums pasakė apie Rumšiškėse įvyksian
čią premjerą “Lietuvių gaidos”, paremtą 
Niemi ir Sabaliausko liaudies dainų rin
kiniu. (Sumanymas buvo spektaklį pava
dinti “Lietuvių dainų ir giesmių gaidos”- 
kaip knygoje, bet socializmo sargai išsi
gando žodžio “giesmės”, tai pavadinimą 
teko pakeisti). Pakvietė ir perspėjo: “Jeigu 
atvyksite į generalinę repeticiją - matysi
te visas dekoracijas. Premjerai daliju gali 
tekti nuimti. Tačiau generalinėje repeti
cijoje negirdėsite kai kurių tekstų, nes 
nenorim, kad cenzoriai lieptų juos išmes
ti. Juos girdėsite tik premjeroje. Nutarėm 
važiuoti į premjerą.

Iš Kačerginės išvažiavom trise - Vy
tautas, Eliutė ir aš. Nuvažiavę sustojom 
netoli klojimo teatro. Tai buvo tik prieš 
kelerius metus iš Žemaitijos atvežtas di
delis kluonas, pritaikytas vaidinimams. 
Žiūrovams buvo paprasti mediniai suolai, 
o scenos erdvė bvuo išpuošta gėlių vai
nikais, šiaudiniais paukščiais, “sodais” ir 
liaudies menininkų stiliaus paveikslais. 
Pačiame centre stovėjo trijų žmogaus 
aukščių gyvoji statula. Ji man priminė 
liaudies meno albumuose matytą kupe
tos formos Dievo Motinos medžio raiži
nį. Tik veidas ir rankos buvo gyvi.

Pirmoje dalyje buvo dainos ir sutarti
nės (kurios juk ne dainuojamos, o gie
damos). Antroje dalyje buvo liaudies pa
saka “Jonukas ir Elenytė”. Jonukas at
sigeria iš avinėlio pėdos ir virsta avinėliu. 
Ragana jį nori nužudyti, o sesuo Elenytė

Savaitgalį, liepos 6 d., 
Marijampolėje atidary
tas pirmasis po Lietuvos 
nepriklausomybės at
kūrimo pastatytas futbo
lo stadionas (žiūr. nuotr. 
dešinėje), kurio dabar 
gali pavydėti Kaunas.

Stadionas kainavo 
apie 31 mln. litų. Beveik 
20 mln. litų buvo skirta 
iš Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų. Sta
dione telpa 4200žiūrovų.

Šią vasarą šalia stadiono ketinama 
baigti ir didžiausio Lietuvoje daugia- 
funkcio maniežo statybą. Manieže bus 
2500 vietų, jame bus įrengta dirbtinės 
dangos futbolo aikštė.

Sekmadienį, liepos 6 d., stadione žaidė 
Marijampolės „Sūduvos” ir „Kauno” fut

Irkluotojai A. Duonėla ir E. Balčiūnas ruošiasi 
Beidžingo olimpiadai

Baidarių irkluotojams Alvydui Duo- 
nėlai ir Egidijui Balčiūnui Beidžingo 
olimpinėse žaidynėse iškeltas tikslas ko
voti dėl medalių. To paties iš pasaulio čem
pionų. kurie jau 11 metų kartu irkluoja 
baidarę, buvo tikimasi prieš Sydnėjaus 
bei Atėnų olimpiadą, tačiau kol kas geriau
sias sportininkų rezultatas yra prieš ket
verius metus iškovota 7-oji vieta.

Pasirengimas trečiajai olimpiadai jų 
karjeroje kol kas vyksta sėkmingai. Ke
lialapį į Beidžingą baidarininkai pelnė 

stengiasi išgelbėti. Galų gale ragana nu
galima ir žūsta. Paprastutė pasaka, kurią 
pasakoja toji medžio raižinių Madona, o 
jos papėdėje vyksta vaidinimas - labai 
įdomiai surežisuota irscenografuota.

Išėjome sužavėti. Aš tik pradėjau sa
kyti, kaip man patiko nuostabioji Ma
dona, bet Vytautas mane kumštelėjo: 
“Nekalbėk niekų”.

Tuojau priėjo keli žurnalistai ir paklau
sė Vytauto, koks jo įspūdis, o ypač kaip jam 
patiko centrinė dekoracija. Vytautas at
sakė: “Man labai patiko sumanymas - to
kia graži Pasakų Karalaitė. Pasakų ka
ralaitė - taip žurnalistai ir parašė, nė vie
nas neužsimindamas, ar jinai jiems ką 
priminė. Aš manau, kad Dalia to ir bijojo 
- kad po generalinės repeticijos gali ne
tekti tos pasakų karalaitės. Vytautas jai da
vė gerą pavadinimą.

“Mano kanklės paauksuotos”
Kai buvau Lietuvoje kitą kartą, Ma

taičiai vėl buvo paruošę naują premjerą 
apie IX a. pabaigos - XX a. pradžios 
Suvalkiją, pavadintą “Mano kanklės pa
auksuotos; Skriaudžių kaimo ir jo apylin
kių folkloro apybraiža”. Į tą apybraižą įeina 
ne tik grynas folkloras, bet ir Prano 
Puskunigio sukurtos, Lietuvos meile 
persunktos dainos, kurios įsipilietino to
se apylinkėse ir paplito toliau.

Puskunigis buvo kanklių dirbėjas ir 
kanklių muzikos propaguotojas - jo buvę 
mokiniai dar dabar ten gyvena. Pusku
nigis jau seniai miręs, bet Skriaudžiuosc ir 
dabar viešpatauja jo dvasia, o Klojimo 
teatras tą nuotaiką labai gražiai atkūrė.

Senieji Skriaudžių kanklininkai ir gre
timo Gustaičių kaimo ūkininkė daininin
kė Adelė Kazlauskienė sėdėjo publikoje ir 
stebėjo, kaip jų impersonatoriai pasakoja 
apie jų gyvenimą, apie Ui laikų papročius, 
mokyklas ir daraktorius, įvairius kaimo 
gyvenimo nuotykius, “suvalkiečių su
kilimą” ir dainuoja tų laikų dainas. Žiū
rovų tarpe buvo ir visas Skriaudžių etno
grafinis ansamblis, kurio repertuare yra 
šimtadainės Kazlauskienės išmokytos 
dainos.

Į renginį važiavau su Vytautu, Gražina,

bolo komandos. Į pirmąsias rugtynes žiū
rovai buvo įleidžiami nemokamai.

Kaune jau keletą metų netyla kalbos 
apie būtinybę rekonstruoti S.Dariaus ir 
S.Girėno sporto centro stadioną, tačiau 
kasmet apsiribojama kosmetiniu re
montu. (“K.d.’j 

prieš metus Duisburgc įvykusiame pasau
lio čempionate.

Pastaraisiais metais A. Duonėla ir E. 
Balčiūnas didžiausią dėmesį skiria olim
pinei 500m rungčiai, nes olimpinėse žai
dynėse jie startuos tik šioje distancijoje.

„Mūsų konkurentai bus visi dtilyviai, 
pateksiantys į finalą, o finale prizininkus 
nuo kitų valčių gali skirti tik kelios se
kundės dalys. Kiekviena valtis, plauksian
ti finale, norės iškovoti aukštų vietą“, - 
apie varžovus sako A. Duonėla. □ 

tėte ir Eitute. Kluono teatras buvo sau
sakimšai pilnas, bet Mataitis mums pa
laikė labai geras vietas, ir klausėmės, 
žiūrėjom kvapą sulaikę.

Koncerto gale į sceną pakvietė tuos 
senukus kanklininkus ir Kazlauskienę, 
apdovanojo gėlėmis, Povilas Mataitis 
pasakė kalbą, o viena iš aktorių jaunam 
žiūrovui padovanojo kankles - kad ir 
sekančios generacijos nepamirštų kank
liavimo. Visą koncertą užrašė toks jau
nuolis (Liorentas) su milžiniška aparatū
ra. Maniau, kad jis priklauso Mataičių 
grupei. Priėjau, klausiu, ar būtų galimybė 
padaryti įrašo kopiją - koks tai būtų lo
bis Australijos lietuviams.

Sako, aš iš Skriaudžių, čia mūsų visas 
ansamblis atvažiavęs, o kopiją - kodėl ne? 
Galiu padaryti. Kitą savaitę būsiu Vil
niuje, tai atvešiu.Tik mums kartais sunku 
gauti kasečių. Pažadėjau kasečių - “dole
rinėje” yra. Pasikeitėm adresais. Išeinu į 
lauką, ogi ten tėtė ir Eliutė kalbasi su 
Kazlauskiene. Priėjau ir aš, kalbam, juo
kaujam, tėtė su Kazlauskiene “flirtuoja” (jai 
apie 89, tėtei 92 ). Ji linksma, kad ją 
koncerte gražiai ir teisingai pavaizdavo. 
Sako: “Tik paduokit man seną smuiką ir 
jauną vyrą - tai aš jums dar parodysiu!”

Priėjo dvi jaunos moteriškės - Kazlaus
kienės dukros. Pasigyriau, kad gausiu 
koncerto įrašą. Sakau: “Tai ir jūsų mamos 
dainas turėsiu” Viena dukra sako: “Šiame 
koncerte mamos dainų tik maža dalelė. 
Mes tai jas visas įrašome. Jeigu jums įdo
mu, aš jums galiu perrašyti.

“Nugi”, - sakau, “toks lobis!” Viena 
duktė, Salomėja, gyveno Vilniuje, tik šiuo 
metu atostogavo kaime pas mamą. Su
sitarėm, kad liepos mėn. nueisiu pas ją ir 
gausiu įrašą. Atsisveikinom, išsibučiavom, 
nuėjo. Mes dar pasilikom prie kluono 
užkąsti beržynėlyje. Žiūrim - atbėga 
Saliomėja. Įdėjo man į rankas milžinišką 
sūrį ir sako: “Čia jums suvalkietiškas sal
dus sūris pasivaišinti. Mes čia giminėm 
vežėm j balių, bet jie gali palaukti - su- 
slėgsim jiems kitą. Iki pasimatymo!” Ap
sisuko ir nubėgo. O sūris buvo kaip pasaka 
-geltonas, salstelėjęs, sultingas.
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Monsinjoras Alfonsas Svarinskas prisimena
Buvęs disidentas monsinjoras Alfonsas Svarinskasyra žinoma asmenybė ne tik Lietuvoje, 

bet ir plačiau, taip pat išeivijoje. Spausdiname ištraukas iš jo pokalbio su bemardinai.lt 
bendradarbe Giedre Pranaityte, pavadintų “Kovą užLietuvą vis dar tęsiu...” Red.

Dviguba pilietybė: nuomonės Anglijoje

Papasakokite plačiau, kaip kovojote su 
sovietų okupantais. Kokiomis aplinky
bėmis dėl to buvote suimtas ir įkalintas?

Atėjus sovietams, mane, kaip ir visus 
Lietuvos jaunuolius, pašaukė j tarybinę 
armiją. Kurį laiką slapsčiausi, bet tada 
dar nebuvo ginkluotos rezistencijos.

Vėliau iš Kauno atėjo kvielimas at
vykti, nes esą gausiu atleidimą nuo ar
mijos. Mat seminarijai buvo pažadėta 
keletą dešimčių klierikų atleisti nuo 
karinės tarnybos. [Alfonsas Svarinskas į 
Kauno kunigų seminariją įstojo 1942 
metais. Red.]

Važiuojant į Kauną, mane ir dar kitą 
klieriką Ukmergėje suėmė ir nuvežė į 
šauktinių paskirstymo punktą. Vienas 
lietuvis karininkas turėjo brezentinius 
batus, o mano chromo batai buvo nauji. 
Tai jis man pasiūlė: „Atiduok savo batus, 
tai tave paleisiu iš armijos.“ O aš tų batų 
neatidaviau, nes maniau, kad pabėgsiu, kai 
mus varys į Vilnių. Kažkas pasakė, kad 
Ukmergės komisaras yra lietuvis, todėl 
pasiprašėm priimami. Jis tikrai buvo lie
tuvis - sovietų armijos papulkininkis Ku- 
činskis, kilęs nuo Utenos. Visą laiką su 
mumis kalbėjo uteniškių tarme. Kalbė
jomės net tris valandas, o jis vis klausi
nėjo, kaip Lietuvoje žmonės gyvena.

Mums siūlė: „Eikit į kariuomene tar
nauti. Parašysiu siuntimą ir per tris mė
nesius tapsite jaunesniaisiais leitenantais, 
o dar po šešių mėnesių - vyresniaisiais.“ 
Atsakėme, kad nepalaikome jų idėjų, to
dėl negalime eiti tarnauti. O jis tik pasi
juokė sakydamas: „Negi manot, kad pas 
mus visi idėjos vedami eina? Juk būdami 
kunigais jokios karjeros nepadarysite. Da
bar jus pakenčia, o paskui pradės perse
kioti.“ Atvirai kalbėjo. Pareiškėme, kad 
armijon jokiu būdu neisime, o jis mus įs
pėjo: „Dabar aš jus pro sargybą išleisiu, 
bet jei antrąkart papulsite, niekuo jums 
padėti negalėsiu.“ Sargyboje stovėjo ka
reiviai mongolai, o Kučinskis, jiems ste
bint, padavė mums ranką ir atsisveikino. 
Vos nuėjome gal kokį dešimt žingsnių, 
išgirdome šūksnį: „Stoji“Sustabdžiusiems 
kareiviams paaiškinome, kad važiuojame 
į Kauno karinę komisiją ir mus paleido. 
Atvykę į Kauną gavome atleidimą ir to
liau galėjome mokytis seminarijoje. Taip 
ir išlikome.

Sovietų laikais slapta įsinešėme į ku
nigų seminariją radijo aparatą, o kanau
ninkas Petras Našlėnas mokėjo vokiečių 
kalbą. Pasiklausydavome radijo ir rytais 
kitiems papasakodavome, kas vyksta 
pasaulyje. Būdami kunigų seminarijos 
klierikais, vokiečių ir sovietų okupacijų 
laikais veždavome žmonėms draudžiamos 
literatūros, vaistų ir dokumentų. Nepri
klausomos Lietuvos pasus tada turėjo 
nedaugelis, nes jaunimui užteko mokinio 
ar studento pažymėjimo. Aš ir pats lie
tuviško paso neturėjau. Okupacijos pra
džioje, kai vyko mobilizacija, sovietai pri
pažindavo bažnytinius gimimo metrikus.

Bažnyčia turėdavo pakankamai blan
kų, todėl galėjo išduoti tuos metrikus ir 
uždėti antspaudą. Aš mokėjau juos išra
šyti. Mat nuo 1925 iki 1928-ųjų gimusius 
jaunuolius imdavo į kariuomenę, o gi
musiųjų vėliau jau neliesdavo. Tekstą ra
šydavome rašalu, padarytu iš suodžių, kad 
dokumentas atrodytų senas. Jį ištrin- 
davome į grindis ir dar paglamžydavome 
kišenėje, kad nusitrinti) kampai. Daryda
vau dokumentus žmonėms, kurių visai 

.nepažinojau, vien dėl Dievo meilės. Juos 
gaminau ne Kaune, o Ukmergėje, savo

Monsinjoras Alfonsas Svarinskas.

gimtojoje parapijoje. Seminarijos negalėjau 
kompromituoti.

Galiausiai pranešė, kad KGB manęs jau 
ieško. Pirmąjį sykį į jų akiratį patekau už 
tai, kad gaminau gimimo metrikus.

Kartą Kaune susipažinau su tokia 
mergaite, kurios tėvas buvo suimtas, nes 
laisvos Lietuvos laikais dirbo Taujėnų 
nuovados viršininku. Ji papasakojo, jog 
nori pakeisti pavardę, kad galėtų mokytis 
ir nereikėtų slapstytis.

Nežinojau, ar galiu ja pasitikėti, todėl 
sutarėme susitikti po kelių dienų. Ėjau į 
susitikimą su ja galvodamas, kad mane 
suims, bet to neįvyko. Liepiau į tą doku
mentą įsirašyti tokią pavardę, kokios ji 
norėtų. Taip ir nežinau nei jos likimo, nei 
tikrosios pavardės. Nieko nesiteiraudavau, 
nes veikla buvo pogrindinė. Tai darydavau 
sąmoningai ir, jei mane būtų kankinę, 
būčiau negalėjęs nieko išduoti.

1945 metais vyko rinkimai, ir mes su
agitavome, kad klierikai neitų balsuoti. 
Vakare atvažiavo KGB mašina, išvežė 
rektorių tėvą Gruodį ir įspėjo, kad, nenu
ėjus į rinkimus, po dviejų valandų visi 
būsime areštuoti.

Grįžęs jis mums pasakė: „Jau parodėte, 
ką norėjote, o dabar eikite balsuoti, nes 
reikia gelbėti seminariją.“ Tada dalis nuėjo 
į rinkimus, o kiti - ne. Kažin ar atsirastų 
dabar mokykla, kurios auklėtiniai sugebė
tų taip drąsiai pasielgti?

Kaip 1946-aisiais tapote prie Ukmer
gės veikusios Šarūno partizanų grupės 
ryšininku?

KGB manes pradėjo ieškoti dėl tų 
metrikų. Vėliau sužinojau, kad mane 
išdavė, kai norėjau gauti šovinių Šarūno 
partizanų grupei.

Kai mane suėmė, jie nenustatė, nei kas 
iš tiesų aš esu, nei koks mano nusikalti
mas. Viena suimta ryšininkė pasakė, kad 
Ukmergėje aš jai daviau draudžiamos 
literatūros. Kitas žmogus nuo Biržų tvir
tino, jog kartu su klieriku Čeponiu, kuris 
vėliau tapo partizanu, tą literatūrą spaus
dinome Vytauto Didžiojo bažnyčios pa
stogėje.

Jei visa tai būtų įrodę, bažnyčia būtų 
buvusi uždaryta ir pradėtų žmones 
suiminėti. Kai mane apkaltino, kad dir
bau partizanų ryšininku, aš pasakiau: „Bu
vo atėję ginkluoti vyrai ir liepė kažkokį 
daiktą perduoti. Ką gi aš galėjau daryti?“ 
Jie dar teiravosi, ką tiksliai man liepė 
perduoti, o aš sakiau, jog kažkokį medinį 
daiktą ir geležinę ripką. Jie pamanė, kad 
tai Kalašnikovo automatas.

Svarbiausia buvo nukreipti dėmesį 
nuo Vytauto Didžiojo bažnyčios. Parti
zanų grupei vadovavo buvęs mokytojas 
slapyvardžiu Šarūnas. Gavau už tai dešimt 
metų lagerio (1946-1956 m.).
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Ramunė Rubinaitė, anglija.lt

Kol LR Seime dar vyksta debatai ir 
siūlymai vetuoti dabar priimtą dvigubos 
pilietybės įstatymo redakciją, Londone 
gyvenantys lietuviai kelia nykščius aukš
tyn dėl galimybės turėti du pasus.

„Galimybę turėti dvigubą pilietybę 
vertinu tik teigiamai. Yra svarbu duoti 
naujai lietuvių emigracijos bangai galimy
bę pilnai įstoti į britų visuomenę, bet taip 
pat neatstumti jos nuo Lietuvos“, - sako 
lietuvių bendruomenės aktyvistas, teisi
ninkas Kastytis Baublys. K.Baublys gimė 
Lietuvoje, tačiau jau beveik šešiasdešimt 
metų gyvena Didžiojoje Britanijoje. „Britų 
pilietybę gavau būdamas gimnazistu, o 
Lietuvos pilietybę gavau prieš kelerius 
metus, įrodęs, jog mano tėvai buvo lietu
viai. Dviguba pilietybė man nesudaro jo
kių politinių, ideologinių ar psichologinių 
problemų“,-pasakoja K. Baublys.

Svarbu mažinti įtampą tarp lietuvių
Jungtinės Karalystės Lietuvių Sąjun

gos pirmininkė Živilė Ilgūnaitė taip pat 
džiaugiasi įstatymo pataisomis: „Įstatymą 
vertinu teigiamai ir kartu su kitų kraštų 
bendruomenėmis džiaugiuosi, kad išei
vijos balsas buvo išgirstas ir pagaliau dvi
gubos pilietybės pataisos įteisintos. Mūsų 
tauta nėra skaitlinga, daugelis dėl įvairių 
priežasčių pasklidę po pasaulį. Labai svar
bu atitaisyti klaidas emigrantų vaikų at
žvilgiu, išlaikyti ryšį su tautiečiais, suma
žinti įtampą tarp lietuvių svetur ir namuo
se“, - sako Ž.Ilgūnaitė.

Ilgai Lietuvos Seime užsitęsusias dvi
gubos pilietybės pataisas pirmininkė verti
na kaip parlamentarų nekompetenciją: 
„Sunku suvokti, kokios to vilkinimo prie
žastys. Sakyčiau, gal paprasčiausia nekom- 
pctcncija, nesugebėjimas suvokti laikme
čio iššūkių ir įvertinti situacijos“... ,

Vaikų ryšys su Lietuva
Lituanistinės mokyklos „Rasa“ di

rektorius Rimas Gudaitis įsitikinęs, jog 
galimybė būti dviejų valstybių piliečiais 
yra vienintelis būdas migrantų vaikams 
išlaikyti ryšius su Lietuva. Pasak vyro, dau
guma užsienyje augančių ir į naujas kultū
ras besiintegruojančių vaikų norės ir sieks 
turėti vietine pilietybę, todėl tik dvigubos 
pilietybės galimybė leis šiems vaikams 
neatsisakyti būti Lietuvos piliečiais: „Vai
kai čia auga, jie čia ir liks. Jeigu jie nega
lės būti ir Britanijos piliečiais, jie pasi
rinks būti tik Britanijos piliečiais“, - ma
no lituanistinės mokyklos direktorius. R. 
Gudaitis Londone gyvena jau dešimt metų

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

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

Simpoziumo rengėjai kviečia jus parengti ir perskaityti pranešimą savo mokslinių 
arba kūrybinių darbų temomis, bei išklausyti kitų Lietuvos bei lietuvių kilmės mokslinin
kų pasisakymus. Visus norinčius dalyvauti XIV PLMK simpoziume maloniai prašome 
iki2008 m. rugpjūčio 15 d. registruotis simpoziumo internetinėje svetainėje adresu:

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

XIV PLMK Simpoziumo Organizacinis Komitetas

Pasaulio Jaunimo Suvažiavimas Australijoje
Internete radau sekančią informaciją, 

kuri gal bus įdomi ir MP skaitytojams: 
Į Pasaulio Jaunimo suvažiavimą užsire
gistravo 225,000 piligimų.
Iš pasaulio užsiregistravo 125,000 svečių. 
Australų piligrimų -100,000.
Jų tarpe iš Sydnėjaus -45,000. 
Savanoriai talkininkai - 8,000. 
Laukiama 2,000 kunigų.
Laukiama 700 kardinolų ir vyskupų. 
Bus 3,000 - 5,000 spaudos atstovų. 

ir, esant galimybei turėti dvigubą pilie
tybę, vyras ketina ja pasinaudoti: „Aš esu 
ir būsiu lietuvis, tačiau jau daug metų gy
venu I-ondone, čia leidžiu šaknis. Jei ga
liu turėti dvi pilietybes, kodėl neturėti?“, - 
svarsto vyras.

Dviguba pilietybė - konstitucinis 
pažeidimas

Lietuvoje gyvenantis politologas, Vil
niaus universiteto Teisės fakulteto do
centas Dainius Žalimas prieštarauja visų 
šių migrantų nuomonei ir siūlo vetuoti 
dvigubos pilietybės įstatymo pataisą. 
Svarbiausias politologo argumentas - 
dviguba pilietybė pažeidžia LR Konsti
tuciją, todėl D.Žalimas tikisi, jog Kons
titucinis Teismas šiam įstatymui nepritars. 
Paklaustas, ar, jo nuomone, piliečių refe
rendumas būtų tinkama išeitis šiai prob
lemai išspręsti, D.Žalimas sako, jog refe
rendumas nėra reikalingas: „Pilietybė - tai 
žmogaus ištikimybė valstybei, jo lojalu
mas. Jei žmogus sąmoningai pasirenka 
kitos valstybės pilietybę, nesuprantu ko
dėl jam turėtų būti išsaugota Lietuvos 
pilietybė?

Nesutinku, kad būtų liberalizuojama 
iki tokio laipsnio. Europos Sąjungoje vyks
ta laisvas asmenų ir prekių judėjimas, to
dėl žmonės gali sėkmingai integruotis ir 
neturėdami kitos šalies pilietybės. Jie pil
navertiškai negali dalyvauti tik politi
niame gyvenime“, - mąsto D.Žalimas. Po
litologo nuomone, jei Lietuvos pilietis nu
sprendžia tapti kitos valstybės piliečiu, 
išsaugota turėtų būti tik galimybė susi
grąžinti Lietuvos pilietybę, kuomet nau
jos pilietybės atsisakęs žmogus galėtų vėl 
tapti Lietuvos piliečiu.

Britiško paso į lietuvišką nekeistų
Vis tik politinis integravimasis lie

tuvių migrantams arba jų atžaloms taip 
pat tampa svarbus. Viktoras Č’epononissu 
žmona Tatjana prieš kelerius metus tapo 
Didžiosios Britanijos piliečiais. Viena iš 
svarbiausių priežasčių, dėl ko šeima pri
ėmė Britanijos pilietybę - jų sūnus Tomas 
norėjo stoti į britų karo mokyklą. Kadan
gi tuo metu vaikinui buvo šešiolika metų, 
jo pilietybė priklausė nuo jo tėvų piliety
bės. nes pats asmuo apsispręti gali tik 
sulaukęs aštuoniolikos metų. Šiandien 
Tomas Čepononis sako, jog Britiško paso j 
lietuvišką nekeistų, nes gyvenant Didžio
joje Britanijoje naudinga būti šios šalies 
piliečiu. Tačiau vaikinas pripažįsta, jog 
jeigu jis ir jo tėvai būtų galėję išsaugoti ir 
Lietuvos pilietybę, šeima nebūtų jos 
atsisakiusi. □

3.5 milijono valgio porcijų piligimams. 
Parūpinta 100,000 nakvynių.
Mokyklose ir parapijos salėse - (?).
Susitvarkę nakvynes apie 40,000. 
Ploteliuose -20,000.
Popiežiaus mišiose laukiama 500,000 
maldininkų.

Oficialios kalbos bus sakomos angliš
kai, prancūziškai, itališkai ir ispaniškai.

Antanas Kramilius
Mūsų Pastogė Nr. 28, 2008.07.16, psl. 7

7

bemardinai.lt
anglija.lt
http://www.mksl4.com
mailto:mks.xiv@att.net


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 dienų, 2008,2 vai. p.p.
Vieta: The 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 dienų, 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, žurnalą i, paveikslai, žaislai, papuošalai, lietuviški rankdarbiai, augalai, uogienės, 
pyragai ir t.t., išskyrus drabužius). Piniginė auka taip pat laukiama. Surinkti pinigai bus 
paskirti kun. I Icrmano Šulco Jaunimo sodybai Kretingoje ir Lietuvių Namų Bibliotekai.

Daiktus j Lietuvių Namų Bibliotekų galima pristatyti sekmadieniais (birželio ir liepos 
mėnesiais) iki liepos 13 dienos. (“Šventadienio Balsas” Nr. II)

Tautodailininkų dėmesiui
Ruošiantis XXIV ALD Šokių Šventei Geelonge paaiškėjo, kad 

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

W Jei kas dar siuvinėja marškinius, audžia juostas/juosteles, 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 informacijų. Vienas iš svetainės tikslų - rūpintis mūsų kultūra 
bei tautodaile. Loreta Čižauskaitė-Tigani

ALBKV specialių projektų ir išteklių vadybininkė 
e-mail: loreta@austlb.org paštu: PO. Box 620, Belmont, Victoria 3216.

Kviečia Sydnėjaus Savaitgalio mokyklėlė
Pagausėjus mokinių skaičiui, kviečianti 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 gnipę.
Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į Ireną Kalėdų, tek: 9888 6049, arba į

Vidą Skirką tel.: 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 tel.: (02) 9543 1001 

arba Jadvygai Dambrauskienei tel.: (02) 97093814.

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

gali gauti pranešant įprastiniu adresu: “Mūsų Pastogė”, PO. Box55(), Bankstown NSW 
1885, ir nurodant tikslų savo adresą.

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

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:...... New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Sliteris, 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: likonmelb@bigpond.com
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Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

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

Restoranas dirba:
trečiadieniais — šeštadieniais:

pietūs 12 vai. dienos - 230 vai. p.p.
vakarienė 530 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.

“Vakaras Džiunglėse”

Bilietai parduodami iki liepos 20 dienos.
Šeštadienį, liepos 26 dieną. Pradžia - 7 vai. vakaro.
Kviečiame dalyvauti Klubo ruošiamame karnavale - baliuje “Vakaras 
Džiunglėse”. Kaina - $60 asmeniui.
Į laukine puotą įeina džiunglių kokteilis, vakarienė, pramogos (dvi valandas 
bus vaišinama alumi ir vynu).
Bus renkami geriausi “Džiunglių” karaliaus ir karalienės aprėdai.
1 .atikia prizai nugalėtojams ir daugsiurprizų!
Susidarius 20-ties vaiki; grupei (iki 12 metų), organizuosime atskirą 
“Džiunglių Balių” vaikučiams. Kaina - $15 asmeniui.
Teirautis Klubo telefonu: 9708 1414 arba Klubo administracijoje.

Lietuviškų Gaminių Mugė
Sekmadienį, liepos 20 dieną, nuo 12 vai. iki 3 vai. p.p.
Norintys prekiauti prašomi skambinti:
Jadvygai Burokienei tel.: 9522 8275, Ventai Protailci tel.: 9968 3479

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

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: inpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: iHnv.users.bigpond.com/mpastogc 

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 leidėjų nuomone 
Prenumerata metams S65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje 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.

Printed by:
IPBl Spotpress Pty Ltd., 22 - 24 Lilian Fowler Place, Marrickvillc, NSW 2204.
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