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Adelaidėje įamžintas “Baltų Kaimelis”

Šių metų birželio 20 dienų Adelaidėje esančiame Baltų Namų komplekse buvo pasta
tyta bronzinė Dalios Antanaitienės skulptiira/barcįjefas.
Nuotraukoje-dalis tautiečių, atvykusių į skulptūros atidengimą. Iš kairės: Gražina 
Pasiczynsky, ALS-gos pirmininkas Donatas Dunda, Janina Vabolicnė OAM, Aldona 
Patupienė, dr. Stasė Paccvičienė, AL B Adelaidės Apylinkės Valdybos pirmininkė Elena 
Varnienė, Kristina Dundienė ir SA Adelaidės Moterų Draugijos pirmininkė Renata 
Urmonicnė. Plačiau apie skulptūros atidengimą skaitykite “M.P.” psl. 3.

Bakams Lietuvos įvykių apžvalga

Prezidentas lanko Pietų Amerikos lietuvius
(www.lietuviams.com). Liepos 14 - 25 

dienomis Prezidentas Valdas Adamkus 
vyksta į keturias Lotynų Amerikos šalis. 
Su oficialiu vizitu jis lankysis Brazilijos 
Federacinėje Respublikoje, Argentinos 
Respublikoje, Urugvajaus Rytų Respubli
koje, su valstybiniu vizitu - Čilės Respub
likoje. Visose keturiose valstybėse laiko 
bus skirta ir vietiniams lie tuviams.

Vizito metu Prezidentas ketina atnau
jinti ir sustiprinti Lietuvos ir šių Lotynų 
Amerikos šalių politinius, ekonominius 
bei kultūrinius ryšius, užmegzti dialogą 
energetikos srityje. Brazilijoje jis sieks 
aptarti bevizio režimo klausimą, stiprinti 
ryšius su Brazilijos, Urugvajaus, Argentinos 
lietuvių ir išeivių iš Lietuvos bendruome
nėmis, paskatinti lietuvių bendruomenes 
prisidėti prie Lietuvos vardo tūkstant
mečio minėjimo.

Liepos 14-17 dienomis Prezidentas 
lankėsi Brazilijoje ir susitiko su šalies 
prezidentu Lida da Silva ir Senato Pir
mininku. Jis susitiko ir su Brazilijos lietu
vių bendruomene. V.Adamkus su San 
Paulo valstijos gubernatoriumi Jose Serra 
atidarė verslo forumą, susitiko su San 
Paulo verslo atstovais. Prezidentas skaitė 
paskaitą San Paulo aukštojoje mokykloje 
„Lietuva - nauja Europos partnerė Bra
zilijai“. dalyvavo Lietuvos fotografų darbų 
parodos „Su meile-Lietuva“ ir Brazilijos 

lietuvės Helenos Kavaliūnas fotoinsta- 
liacijų parodos atidaryme.

Liepos 17-20 dienomis valstybės vado
vas lankysis Argentinoje ir susitiks su 
Argentinos Respublikos prezidente Cris
tina Fernandez, padės vainiką Tarptautinio 
teroro akto prieš žydų organizaciją AMI A 
metinių minėjime. Jis dalyvaus Balio 
Sruogos knygos „Dievų miškas“ ispanų 
kalba pristatyme, Lietuvos dailės ir fo
tografijų darbų parodų atidaryme.

Liepos 20 - 22 dienomis V.Adamkus 
lankysis Urugvajuje ir susitiks su Urug
vajaus Rytų Respublikos prezidentu Dr. 
Tabarc Vazquez, Parlamento Pirmininkų- 
Urugvajaus viceprezidentu Rodolfo Nin 
Novoa. Prezidentas lankysis Urugvajaus 
lietuvių bendruomenės būstinėje, padės 
vainiką I .ietuvos Respublikos aikštėje.

Liepos 22 - 25 dienomis Preezidcntas 
lankysis Čilėje ir susitiks su Čilės Respub- 
likos Prezidente Michelle Bachelet, 
Aukščiausiojo Teismo Pirmininku, Senato 
Pirmininku ir Atstovų rūmų pirmininku. 
Čilės prekybos rūmuose susitiks su Rūmų 
viceprezidentu bei atidarys verslo fontmą. 
Lietuvos Prezidentas susitiks su Santjago 
miesto meru, lankysis žymaus mokslinin
ko ir pedagogo Ignoto Domeikos namuo
se, atidengs paminklinę lentą. Čilės uni
versitete šalies vadovui bus suteiktas 
Garbės daktaro vardas. □

Apie 
sveikatos 
priežiūrą 

užsieniečiams
Vyriausybė 

priėmė nutarimą 
dėl įsipareigo
jimo apmokėti 
gyvenimo Lie
tuvoje laikotar

piu užsieniečiui suteiktų sveikatos prie
žiūros paslaugi) išlaidas. Nutarimu siekia
ma nustatyti atvejus ir tvarką, kai išduodant 
ar keičiant leidimą gyventi Lie tuvoje, vie
toje sveikatos draudimą patvirtinančio 
dokumento kitas asmuo įsipareigoja ap
mokėti gyvenimo Lietuvoje laikotarpiu 
jam suteiktų sveikatos priežiūros paslau
gų išlaidas.

Anot Vyriausybės pranešimo, kasmet į 
Lietuvą pas savo vaikus ar giminaičius 
atvyksta daugiau nei 500 senyvo amžiaus 
ar sveikatos sutrikimų turinčių užsienie
čių. Norėdami apsigyventi su savo šeimo
mis jie negali gauti ar pakeisti leidimo lai
kinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respub
likoje, nes negali pateikti sveikatos drau- 
dimą patvirtinančių dokumentų. Draudimo 
kompanijos atsisako drausti senyvo am
žiaus ar lėtinėmis ligomis sergančius 
žmones, nes tai joms finansiškai nuosto
linga. Priimtas nutarimas yra naudingas 
užsieniečiams, norintiems gauti ar pakeis
ti leidimą gyventi Lietuvoje, taip pat no
rintiems gauti Lietuvos ilgalaikio gyventojo 
leidimą gyventi Europos Bendrijoje.

Toks užsienietis, kurį ne mažiau kaip 3 
draudimo įmonės raštu atsisakė dėl seny
vo amžiaus ar sveikatos būklės drausti 
sveikatos draudimu, pagal nustatytą tvarką 

privalo pats ar per įgaliotą atstovą pateikti 
vidaus reikalų ministro įgaliotai instituci
jai Lie tuvoje gyvenančio piliečio arba už
sieniečio pasirašytą įsipareigojimą apmo- 
kėtiuž gyvenimo Lietuvoje laikotarpiu jam 
suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas.

Įsipareigojimą pasirašiusiojo asmens 
parašas turi būti patvirtintas notaro. Kartu 
su įsipareigojimu pateikiami ir draudimo 
įmonių raštai.
V. Uspaskich ir D. Grybauskaitė 
- seksualiausi Lietuvos politikai

Seksualiausiu politiku Lietuvoje laiko
mas Viktor Uspaskich, o geriausiai besi
rengiančiu Valdas Adamkus, kuriam gy
ventojai paskolintų savo pinigus, o pašok
ti lietuvės labiausiai norėtų su Arūnu 
Valinsku.

Tyrimo bendrovės “Baltijos tyrimai” 
birželio 27 - liepos 9 d. dienomis atlikto ty
rimo duomenimis, V. Uspaskich’ą seksua
liausiu pavadino 16% atsakiusių į šį 
klausimą respondentų. Artūrą Paulauską 
seksualiausiu laiko 13% atsakiusiųjų, o A. 
Valinską - 9%.

Moterų nuomone, seksualiausias Lietu
vos politikas yra V. Uspaskich (19% at
sakiusių (klausimą moterų jam skyrė pir
mą vietą), antras-A Paulauskas (17%), 
tuo tarpu vyrų nuomone, seksualiausi yra 
Dalia Grybauskaitė (13%) bei V. Uspas
kich (11%). Trečiosios vietos atitinkamai 
atitenka A. Valinskui (12% atsakiusių 
moterų nuomone) bei V. Blinkevičifitei 
(10% atsakiusių vyrų nuomone).

Geriausiai besirengiančiais Lietuvos 
politikais žmonės laiko V. Adamkų (16 %) 
bei V Uspaskich’ą (8%). Trečioji vieta ati
tenka Kazimirai Prunskienei (7%). Kad

Nukelta į 2 psL

Dėl dvigubos pilietybės - rudenį
Vyriausybė pateiks Pilietybės įstatymo 

pataisas Seimo rudens sesijos pradžioje, 
liepos 17 d. sakė Ministras Pirmininkas Ge
diminas Kirkilas po susitikimo su Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės (PLB) pirmininke 
Regina Narušiene. Vienas iš pagrindinių 
kriterijų, išsaugant dvigubą pilietybę, bū
tų mūsų tauticčii) įvairiose užsienio šalyse 
ryšys su Lietuva.

Prieš savaitę Seimas, pritaręs Preziden
to Valdo Adamkaus pataisoms, sumažino 
asmenų ratų, galinčių pretenduoti į dvigu
bą pilietybę. Seimas atsisakė savo anks
čiau priimto Pilietybės įstatymo nuosta
tų, numatančių, kad asmenys, įgiję Euro
pos Sąjungos ir NATO šalių pilietybę, ne
praras Lietuvos pilietybės.

“Po Prezidento veto, kuris yra, ko ge
ro, teisiškai pagrįstas, vis tiek reikia ieš
koti išeičių. PLB lyderė Regina Narušienė 
labai rūpinasi dvigubos pilietybės klau
simu. yra įsigilinusi į mūsų konstitucinę 
teisę ir tarptautinę praktiką ir pateikė ke

Naujoji Zelandija priims 50,000 imigrantų
Lietuvos žiniasklaidoje plinta informa

cija, kad Naujosios Zelandijos Ministrų ka
binetas, peržiūrėjęs imigracijos kvotas, 
2008 - 2009 finansiniams metams paliko 
tą patį skaičių, būtent 45,000 - 50,000 
asmenų. Naujoji Zelandija, kaip ir Austra
lija, labai priklausoma nuo kvalifikuotų 
darbuotojų imigracijos, nes taip „užkaišo
mos“ darbo rinkos spragos. Apytiksliai 60% 
numatytų imigracinių vietų bus užpildy
tos kvalifikuotais darbuotojais ir verslo 
imigrantais. 30% imigracinės kvotos keti
nama užpildyti imigrantais, atvyksiančiais 
į N. Zelandiją šeimų susijungimo pagrin

letą pasiūlymų. Jais remdamasi kartu su 
kitais mūsų teisininkais Vyriausybė yra ap
siėmusi parengti Pilietybės įstatymo pa
taisas, kurias mes pasiūlysim Seimo sesijo
je mdenj”, - sakė G. Kirkilas.

Pasak PLBpirmininkės. Lietuvos Kons
titucijoje įtvirtinta nuostata, kad dviguba 
pilietybė draudžiama, betyra išimtys, ats
kiri atvejai. “Užsienio lietuviai yra Lietu
vos piliečiai ir jie nenori prarasti savo pri
gimtinės teisės. Kalbame apie pilietybės 
praradimą, o ne jos gavimą. Yra daug išim
čių, kai kurios yra priimtos Seimo - dėl 
vaikų, politinių kalinių, tremtinių, tų, ku
rie įgijo dvigubą pilietybę per okupacijos 
laikotarpį. Bet nėra išimčių, kurios apim
tų kitus, ypač naujuosius lietuvių emig
rantus, kurie dabar gyvena užsienyje. Tai 
asmenys, kuriems yra didžiausia galimy
bė grįžti į tėvynę, ir mes nenorime jiems 
užstoti kelio. O geriausios sąlygos grįžti į 
tėvynę - turėti Lietuvos pilietybę”, - teigė 
Regina Narušienė. □ 

du. O dar 10% kvotos bus panaudota hu
manitariniams tikslams ir tarptautinių įsi- 
pareigoj imu vykdymui.

Naujoji Zelandija naudoja taškais pa
remtą sistemą, kuri pritraukia imigrantus 
atrenkant juos pagal amžių, kvalifikaciją 
bei darbinę patirtį. Lietuvos žiniasklaido- 
jc galima rasti imigracijos į N.Zelandiją an
ketą. Taip pat galima susiskaičiuoti savo 
taškus, pagal kuriuos N.Zelandija spren
džia ar asmuo tinkamas imigruoti į šalį.

Kiek ten lietuvių? N.Zelandijos gyven
tojų surašymo duomenimis, 1945 metais 
buvo 24,2001 metais-111 lietuvių. □
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♦ Nigerijos 
imigracijos de
partamentas pa
skelbė tiriantis 
1260 vietų tinka
miems tarnauto
jams. Žmonėms 
buvo žinoma, kad 
tarnautojų atlygi
nimai dideli, o 

darbo sąlygos gan geros, su visokiais 
priedais. Norinčiųjų patekti į atrinkimų 
vietas susirinko net 130,000. Kovos dėl 
eilių buvo tokios aršios, jog 12 žmonių 
buvo užmušta. Privatus ekonomikos sek
torius Nigerijoje palyginus mažas, tad vy
riausybės sektorius tebėra didžiausias 
darbdavys.
♦ Afganistano pie tryčių Oruzgan provin
cijoje savižudžių antpuoliai nesiliauja. 
Savaitės pradžioje savižudis prasimušė su 
automobiliu, prikimštu sprogmenų, j tur
gavietę ir trenkėsi į policijos paimlių au
tomobilį, užmušdamas 18 žmonių, penki 
iš jų policijos pareigūnai.
♦ Liepos 15 d. Irako kariuomenės atsto
vai informuoja, kad mažiausiai 23 žmonės 
žuvo ir dar 50 buvo sužeisti per dviejų sa
vižudžių išpuolį, į šiaurę nuo Bagdado 
esančiame Baquba mieste. Savižudžiai 
susisprogdino kariuomenės naujokų mi
nioje šalia rekrūtų centro. Nepaisant te
roristų išpuolių, jauni žmonės noriai ren
kasi tarnybą Irako kariuomenėje, nes tai 
viena iš nedaugelio galimybių užsidirbti 
pragyvenimui. Si sritis yra viena iš pavo
jingiausių vietovių I rakė.
♦ Libanas ir Sirija, eilę metų nutrauku
sios diplomatinius ryšius, sutarė atkurti ne 
tik ryšius, bet ir atidaryti ambasadas gre
timose šalyse, tokiu būdu pripažindamos 
viena kitos nepriklausomybę. JAV paragi
no Siriją nutraukti regiono “destabiliz.avi-

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
geriausiai rengiasi V. Adamkus, mano tiek 
vyrai (16%), tiek moteiys (15%).

Neringai “piešiama” 
ekonominė klasė

Pirmą kartą visuomenės teismui patei
kus Neringos savivaldybės bendrojo pla
no koncepciją, paaiškėjo, kad pagrindinio 
teritorijos planavimo dokumento strate
gai kurortą įsivaizduoja kaip pasyvios 
rekreacijos vietove, kurioje poilsis būtų 
prieinamas ne vien turtingųjų luomui.

Pagal Neringos tarybai siūlomą tvirtin
ti bendrąjįplaną, Neringoje 15-18% padau
gėtų viešbučių. Tiesa, jie būtų maži, ne 
daugiau 2žvaigždučių, - neva tokia tvarka 
galioja daugelyje pasaulio UNESCO sau
gomų teritorijų. Veikiant ne tarptautiniams, 
o mažiems nakvynės namams, poilsiau
tojai turėtų progą ne tik pigiau apsigyven
ti, bet ir tiesiogiai pabendrauti su namų 
šeimininkais. Tai neva sustiprintų kultū
rinius ir žmogiškuosius ryšius, leistų ge
riau pažinti savitą gyvenimą, tradicijas.

Tačiau tokie užmojai, pasak “Vakarų 
ekspreso”, gana skeptiškai vertinami Ne
ringos politikų, kurie įsitikinę, kad pigios 
klasės apgyvendinimo įstaigos nesugebėtų 
išgyventi. Bendrojo plano rengėjai viešojo 
svarstymo metu visais įmanomais būdais 
bandė įrodyti, kad aplinkosaugininkai ne
va pramanytomis istorijomis piešia ma
sinės urbanizacijos baubus.

Vienas iš planavimo dokumento ren
gėjų Vilniaus universiteto profesorius Pau
lius Kavaliauskas pateikė tokius skaičius: 
visoje Neringos savivaldybėje tik 0.6% 
teritorijos užimtų gyvenvietės, 0.6% -
--------------------------------------------------— da,EWA,BNS,LGLriCir“Benuudinai”.
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Trumpai it visur
mo taktiką”.
♦ Italijoje baigėsi septynis metus trukusi 
teismo byla. Teismo eiga užtruko riet tris 
metus. Teismas rado 15 policijos depar
tamento tarnautojų kaltais, o 30 tarnau
tojų buvo išteisinti. Byla kilo dėl’2001 m. 
Genujos mieste vykusio G8 šalių pa
sitarimų. Prieš G8 politiką rinkosi mi
nios demonstrantų ne tik iš Italijos, bet ir 
iš tolimų Europos šalių, kaip Britanijos, 
Airijos, Lenkijos. Sutelktos policijos pa
jėgos buvo taip pat imponuojančios ir 
pasižymėjo savo žiaurumu ir nesiskaity
mu su nustatytomis Europos Sąjungos 
normomis. Vienas demonstrantų prarado 
gyvybę, o šimtai demonstrantų buvo 
sužeisti.
♦ Du JAV paskolų finansų gigantai Fannie 
Mae ir Freddie Mac sudrebino ne tik 
JAV, bet ir viso pasaulio finansų tvirto
ves. Šios dvi skolinimo institucijos finan
suoja ar joms priklauso net 40% JAV na
mų paskolų. Jų paskolų garantijos siekia 
ir tokias tolimas šalis kaip Australiją. 
Bendrovių finansiniu stabilumu susirūpi
nęs ir pats JAV prezidentas.
Australijos finansų ministras Wayne Swan 
įspėjo, jog finansų sektoriui ateina sun
kiausias egzaminas, bet kada nors buvęs 
per paskutinius 20 metų.
♦ Norfolk ir Norwich universiteto ligo
ninės tyrinėtojai rado, jog geras nakties 
miegas yra būtinas kitos dienos darbo 
vaisiams, ypač svarbus protiniam darbui. 
Gerai neišsimiegojusio žmogaus proto 
kūrybingumas yra silpnesnis, o ką jis iš
moksta tmmpiau pasilieka jo atmintyje. Dr. 
Schwartz teigia - miegas padeda protui 
konsoliduotis mokymosi procesui ir su
tvirtina silpnus prisiminimus, kurie su 
laiku išblėsta.

Britanijoje rasta, kad tik vienas iš pen
kių nakčia miega astuonias valandas. □ 

rekreacinės paskirties statiniai ir tiek pat - 
inžineriniai, technologiniai objektai. 86 % 
teritorijos ploto būtų konservacinė zona.

Aptardamas rekreacinius prioritetus, 
kitas profesorius - Vladas Stauskas - pabrė
žė, kad būtinayra skatinti vandens turizmą 
ir kuo mažiau apkrauti teritoriją auto
transportu. Taip pat ketinama atnaujinti 
visas krantines, įrengti jachtų prieplauką 
Juodkrantėje bei Pervalkoje. Planuojama 
atkurti istorinį miško parką Juodkrantėje.
Su “Valstiečių gira” - už blaivią 

Lietuvą
Savaitraštis “Valstiečių laikraštis” ini

cijavo naujo produkto - “Valstiečių giros” 
gamybą. Naują girą gamins ir pateiks šalies 
rinkai alaus ir nealkoholinių gėrimų ben
drovė “Gubernija”. Nauju nealkoholiniu 
gėrimu, be tiesioginės jo paskirties malšin
ti troškulį, siekiama propaguoti ir blaivų 
gyvenimo būdą,

“Valstiečių girą” Šiaulių “Gubernija” 
jau pilsto į f litro plastikinius (PET) bute
lius, kurie greitai pasieks parduotuves bei 
kitas prekybos vietas visoje Lietuvoje. Giros 
butelis kainuosį 1.99 lito, todėl tikimasi, kad 
tokia kaina leis girą gerti ir vidutines bei 
mažesnes pajamas gaunantiems žmonėms.

“Valstiečių giros” idėja buvo brandinta 
gana ilgai, prisimemant lietuviško kaimo 
tradicijas ir kuo žmonės gaivinosi per di
džiuosius vasaros darbus.

“Esame už blaivią Lietuvą, todėl pasi
rinkome. girą - itin senas šaknis turintį 
produktą”, - teigia iniciatoriai.miestais, 
nepasitikima aukštuoju mokslu. Be to, Pa
nevėžys nėra tas miestas, į kurį būtų pa
trauklu perkelti verslą.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

Jaunimas į “Misiją Sibiras” jau penktą kartą
Penktoji lietuvių jaunimo ekspedicija 

“Misija Sibiras” lietuvių tremtinių keliais 
liepos 3 d. iš Vilniaus geležinkelio stoties 
vėl pajudėjo į Maskvą, o vėliau - j begali
nes Sibiro platybes. Daugiau kaip 20 ištver
mingiausių jaunuolių grupė keliaus nuo 
Krasnojarsko iki Irkutsko, lankydami lie
tuvių tremties vietas, kapines, bendrau
dama su vietos jaunimu. Ekspediciją ves 
labiausiai patyręs keliautojas ir vyriausias 
amžiumi Gintautas Alekna, geriausiai 
pažįstantis nenuspėjamus Sibiro kelius.

Didžiausias išbandymas ekspedicijos 
dalyviams - dvidešimt dienų gyventi Si
biro sąlygomis, įveikti didelius atstumus 
nenuspėjamais Sibiro keliais ir ilsėtis be 
viešbučių patogumų. Tačiau net ir šie 
sunkumai neatbaidė keliauti ir pažinti 
trokštančio jaunimo. Šįmet ekspedicija 
sulaukė didžiausio konkurso - po šimtą 
kandidatų į vieną dalyvio vietą.

“Trečius metus vykstančios ekspedici

Vilniaus oro uoste - rekordas
Tarptautinis Vilniaus oro uostas birže

lį aptarnavo 214,400 keleivių ir pirmą kartą 
perkopė 200,000 keleivių per mėnesį 
skaičių. Oro uostas skelbia liepą ir rugpjū
tį besitikintis dar geresnių rezultatų. Nu
matoma, kad per metus oro uosto keleivių 
skaičius turėtų išaugti iki 2 mln. žmonių.

Į Afganistaną dar 16
Lietuva stiprins karinį kontingentą 

Afganistane - į Goro provinciją papildo
mai bus siunčiama 16 karių. Krašto ap
saugos ministras Juozas Olekas po Seimo 
Nacionalinio saugumo ir gynybos komi
teto posėdžio pranešė, jog Goro sostinėje 
Čagčarane esančios Lietuvos stovyklos 
apsaugai bus siunčiami specialiai misijai 
parengti kariai.

“Šiek tiek sustiprinsime stovyklos 
apsaugą, nusiunčiant papildomai karių, 
kurie tuo užsiims. Užtikrins ten tarnau
jančių karių saugumą. Kadangi yra vasaros 
metas, bet kada gali kilti daugiau pavojų. 
Norime, kad kariai turėtų daugiau laiko

Oro policijos misiją perėmė vokiečiai
. Šiuo metu Baltijos valstybių oro erdvę 

saugantys ir Lietuvoje dislokuoti Lenkijos 
karinių oro pajėgų kariai perduos misiją 
Vokietijos kontingentui.

Lietuvos kariuomenės Karinių oro 
pajėgų (KOP) Aviacijos bazėje Šiauliuo
se buvo surengta ceremonija, kurios me
tu oficialiai pasikeitė NATO oro polici
jos funkcijas Baltijos valstybėse vykdan
tys kariniai vienetai. Tai antras kartas, kai 
Vokietijos karinės oro pajėgos vykdys 
NATO oro policijos misiją Baltijos vals
tybėse. Pirmą kartą vokiečių kariai šioje 
misijoje dalyvavo 2005 m. liepos-rugsėjo 
mėnesiais.

Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Šių metų liepos 16 dienos 28-ajame 
„Mūsų Pastogės“ numeryje gerb. Kęstučio 
Proto nuomonės publikavimą laikau 
visuotiniu ir nepagrįstu šmeižtu tiek AI .B 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos, tiek ir sa
vo atžvilgiu. Nežinau, kokia informacija 
remdamasis ponas Kęstutis Protas teigia, 
kad Lietuvos Respublikos Garbės gene
ralinis konsulas Viktoras Šliteris nebuvo 
pakviestas į renginį, bet ši informacija 
yra absoliučiai klaidinga.

Kelias savaites prieš Valstybingumo 
šventės minėjimą gerbiamam Konsuluiir 
jo žmonai buvo išsiųstas pakvietimas 
raštu. Kartu jame atsiprašiau, kad dėl 

jos populiarumas-labai didelis, nors tai 
ir nėra maloni išvyka romantiškai praleis
ti laiką. Šįmet atranka buvo pati gausiau
sia-gavome daugiau kaip 1600 anketų, o 
tai prilygsta pirmųjų trejų metų anketų 
skaičiui kartu sudėjus. Atranka vyko ke
liais etapais - skaitėme anketas ir atrinko
me labiausiai motyvuotas ir atitinkančias 
misiją. Vėliau 80 žmonių grupę pakvietė
me į bandomąjį žygį Varėnos miškuose ir 
po jo atrinkome pačius ištvermingiau
sius”, - aiškino organizatorius Š. Frolenka. 
Ekspedicijos dalyviai šįmet vešis net ke
letą filmavimo kamerų ir kurs trijų dalių 
filmą apie kelionę, rinks duomenis apie 
lietuvių tremtinių kapines ir jų sutvarky
mo galimybes, taip pat kaups medžiagą 
numatomai išleisti knygai apie ekspediciją.

Grįžęs į Lietuvą jaunimas skleis savo 
patirtį miestų ir rajonų mokyklose, daly
vaus jaunimo patriotiškumą ugdančiuose 
projektuose. □

Daugiausia keleivių birželį Vilniaus 
oro uoste tradiciškai aptarnavo „flyLAL 
Lithuanian Airlines“ - 35.8%. Bendrovei 
„airBaltic“ teko 31.6% keleivių.

Vilniaus oro uostas pastaraisiais metais 
aptarnaudavo mažiau keleivių nei kiti 
pagrindiniai Baltijos valstybių oro uostai.

vykdyti ne tik užduotis, rūpintis apsau
ga, bet ir pailsėti. Kad būtų pakankamai 
bud tūs savo koviniuose postuose”, - kalbė
jo KAM vadovas.

Šiuo metu Goro provincijoje yra maž
daug 130 Lietuvos karių, provincijos at
kūrimo grupėje taip pat tarnauja 50 Dani
jos, Kroatijos, Gruzijos, JAV ir Ukrainos 
karių. Lietuva nuo 2005 metų birželio 
vadovauja Goro provincijos atkūrimo 
grupei (PAG).

Pagrindinė PAG užduotis - padėti 
Afganistano valdžiai plėsti įtaką provin
cijoje, užtikrinti saugumą ir sudaryti tin
kamas sąlygas provincijai atkurti. LGITIC

Vokietijos karių kontingente tarnaus iki 
120 karių, kurie oro erdvę saugos ketu
riais naikini uvais “F-4F Phantom”.

Nuo 2004 metiĮ oro policijos misiją 
Baltijos valstybėse po tris mėnesius vyk
dė Belgijos, Danijos, Didžiosios Britani
jos, Norvegijos, Olandijos, Vokietijos, JAV 
ir Lenkijos kariai.

Nuo 2006 metų pavasario prasidė
jusiame keturių mėnesių misijos rotacijų 
cikle-Turkijos, Ispanijos, Belgijos, Pran
cūzijos kariai. Rumunijos karinių oro pa
jėgų kariai misijoje dalyvavo tris mėne
sius, portugalai - pusantro mėnesio, 
norvegai bei lenkai - po tris mėnesius. □

susiklosčiusių aplinkybių pati negalėsiu 
dalyvauti renginyje. Jokio atsakymo į 
pakvietimą negavau. Dar turiu išsaugojusi 
minėto laiško kopiją. , .

Norėtųsi paprašyti, kad kitąkart iškilus 
tokio pobūdžio neaiškumams žmonės 
informacijos ieškotų iš pirmųjų šaltinių, 
o ne klausytųsi niekuo nepagrįstų apkal
bų ir skleistų klaidingą informaciją boti-' 
druomenėje. Tai tik padidina bendruo
menės susiskaidymą ir sukelia nepelnytą 
žmonių pasipiktinimą. j

Su pagarba.
Greta Savickaitė-Flctcher,

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
pirmininkė
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Į Bendruomenės baruose
Adelaidėje įamžintas “Baltų Kaimelis”

Janina Vabolienė OAM
Šių metų birželio 20 dienos vėsoką 

popietę Baltų Namrj ir Gintaro kaimelio 
gyventojai bei grupė svečių, kurių tarpe 
buvo įvairių dignitorhĮ, susirinko į Baltų 
Namų kompleksui skirtos skulptūros 
pristatymą.

Minėti Namai - tai Baltic Communities 
Home Inc. ir Amberlie Estate komplek
sas, įsigytas pagyvenusiems lietuviams, 
latviams ir estams, kuriems yra reikalingas 
individualus būstas su nedidele priežiūra.

Kompleksas yra Adelaidės priemies
tyje “Paradise”, Avenue Road, kur jau prie 
įvažiavimo užrašas skelbia, kam tie Na
mai priklauso. Įvažiavus pro vartus, kai-

Bronzos skulptūra/bareljefas (skulptorė 
Dalia Antanaitienė).

Valstybės Šventė Canberroje
Liudas Budzinauskas

Kaip jau įprasta, Canberros Lietuvių 
Bendruomenės Sąjungos Valdyba ruošia 
minė jimus puošnioje “The Canberra Club” 
salėje. Šį kartą prie apvalių stalų, apdeng
tų baltoms stalliesiems, ir ant jų - balto, 
raudono vyno buteliais bei lengvais už
kandžiais susėdo apie 50 tautiečių parni-

Prelegentė Greta Savickaitė - Fletcher.

Sigita Gailiūnaitė uždega žvakę.

rėje pusėje matosi graži, įdomiai įmon
tuota bronzinė skulptūra/bareljefas - du 
jauni šokėjai, o apačioje bronzinė lentelė 
su paaiškinančiu užrašu. Šia skulptūra 
norima priminti ateinančioms kartoms, 
kad čia gyveno savo kraštą praradę 
baltiečiai, atvykę dar jauni ir energingi, su 
savita kultūra bei viltimis.

Oficialiai skulptūrą atidengti buvo 
pakvietas SA ministras tautinių mažumų 
reikalams Attorney General Michael 
Atkinson MR Gerbiamas ministras yra 
gerai susipažinęs su Baltijos kraštais ir jų 
žmonėmis, todėl jo kalba pristatant 
skulptūrą buvo įdomi ir prasminga. Savo 
kalboje jis sakė, kad skulptorės Dalios 
Antanaitienės (Melbourne) sukurta šo
kėjų pora aiškiai iškelia šių draugiškų, 
likimo atblokštų tautų kultūrą, jų gyve
nimo būdą bei skulptūros reikšmę.

Oficialiaidaliaipasibaigus.beipadarius 
daugybę nuotraukų, visi iškilmės dalyviai 
buvo pakviesti į Namų salę pasivaišinti 
vynu, kava, arbata ir pyragaičiais, tuo pačiu 
pasikalbėti ir sušilti.

Kaip žinome, savaime niekas neatsi
randa, tad šia proga norisi pristatytiskulp- 
tūros idėjos autorę, daugelio gerai pažįs
tamą LBveikėją, Baltų Tarybos narę ir pir
mininkės pareigas ėjusią dr. Stasę Bace
vičienę. Davusi idėją įamžinti baltiečių 
gyvenimą šiame krašte, ji darbavosi lėšų 
telkime ir ieškojo tinkamų asmenų, kurie 
padėtų šį projektą kiek galint greičiau ir 
tinkamiau įgyvendinti. Skulptorę rado 
Dalios Antanaitienės asmenyje, o lėšos - 
loterijos, Vyriausybės pagalba ir aukos.

Kas tie Baltų Namai? Metams bėgant ir 
atsiradus reikalui padėti garbingo amžiaus 
susilaukusiems žmonėms, buvo pradėta 
mąstyti apie bendrus Namus baltiečiams.

Australijos vyriausybė, pritardama 
tokiai minčiai, pažadėjo padėti finansiš- 

nėti Valstybės Šventę - Mindaugo karūna
cijos dieną, kuri mums šiandien yra svarbi 
istorinė valstybingumo diena.

Valdybos sekretorė Sigita Gailiūnaitė 
pasveikino susirinkusius ir supažindino 
visus su sydnėjiške prelegente Greta Sa- 
vickaite-Flctcher, kuri 2003 m. liepos 
mėn. atvyko iš Lietuvos pristatyti savo 
diplominio darbo tyrimo tezių į tarptau
tinę mokslininkų konferenciją Sydnėjaus 
Technologijos Universitete. Greta turi 
magistro laipsnį ekonomikos ir vadybos 
srityje. Be to, ji yra Pasaulio Jaunimo Die
nų paramos lietuvaičiams komiteto Syd- 
nėjuje įkūrėja ir pirmininkė , “Vilnius - 
Europos kultūros sostinė 2009 m.” Lie
tuvos ambasadorė Australijoje ir dabarti
nė ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
pirmininkė bei renginių organizatorė Lie
tuvių Klube. Tai tikrai jauna, šviesi as
menybė.

Savo paskaitą sostinės tautiečiams 
prelegentė pradėjo šiais žodžiais: “Minė
dami Lietuvos Valstybės Dieną - Mindau
go karūnavimo dieną - dar ir dabar pri
simename valstybės istoriją, apmąstome 
Lietuvos per šimtmečius nueitą kelią. Su 
pagarba prisimename valstybės kūrėjus ir 
gynėjus. O kartu kyla klausimas: ar mūsų 
Lietuva yra tokia, kokią ją būtų norėjęs 
matyti Mindaugas ir kiti valdovai, XX a. 
pradžios savanoriai, pokario partizanai, 
kruvinų sausio įvykių dalyviai? Ar mes 
šiandien tikrai darome viską, kad Lietu
voje būtų daugiau pagarbos žmogui ir įs
tatymui, atsakomybės, pasitikėjimo, dau
giau valstybingumo. Atsakymų šiandien 
ieškome kiekvienas pagal savo savąjį is
torijos suvokimą. Ieškodami remiamės ne 

kai. Prasidėjo lėšų rin
kimo vajus. Kiek pinigų 
suaukojo baltiečiai, sun
ku pasakyti neperžiūrėjus 
knygų, tačiau aukos buvo 
nuo $150 iki $10,000 
dolerių, o likusius pinigus 
parūpino Australijos Fed. 
Vyriausybė. Iš Bendruo
menės išrinktų trijų kiek
vienos tautybės atstovų 
buvo sudaryta 9 asmenų 
Taryba, kurios pareiga 
buvo rūpintis Konstitu
cijos paruošimu, tvarkyti 
visus legalius bei eina
muosius reikalus ir rū
pintis busimaisiais gy
ventojais. Tarybos pirmi
ninku buvo išrinktas ar
chitektas Algimantas Na
vakas, kuris taip pat va
dovavo statybos pro
jektui.

1992 m. Baltų Namų 
statyba buvo baigta. Bu
vusiame tuščiame sklype 
dabar stovi keturi namai su individualiais 
butais, kuriuose apsigyveno 30 asmenų.

Gyventojai. įmokėję jiems prieinamą 
sumą pinigų, gauna pilną išlaikymą ir 
priežiūrą. Kiekvienas butas susideda iš 
erdvaus kambario, kuriame yra pakan
kamai vietos saviems baldams, su šalia 
esančiais įprastais patogumais. Kiekvienas 
namas turi bendrą pramogų kambarį su 
didelio ekrano TV ir bendrą valgomąjį. 
Viename iš pastatų yra biblioteka ir su
sirinkimų kambarys. Yra ir medicininė 
pagalba. Namų ir aplinkos priežiūra rū
pinasi samdomi žmonės, kuriuos parenka 
Taryba ir profesionalus Namų prižiūrė
tojas - direktorius. Šiuo metu Taryba 
susideda iš 6 asmenų - po du iš kiekvie
nos tautybės. Lietuviams atstovauja ad
vokatė Joanna Fuller ir Janina Vabolis 
OAM. Baltic Homes dalyje, kuriems 
šiemet suėjo 16 metų, šiuo metu gyvena 9 
lietuviai, 6 latviai, 1 estas, 10 australų ir 4 
kitų tautybių. Jei savi tautiečiai neužpildo 
visų butų, pagal įstatymus turi būti 
priimami ir kitų tautybių žmonės.

Dalis susirinkusių į Valstybės Šventės minėjimą Canberroje.

žodžiais, o mūsų padarytais darbais, mū
sų moraline laikysena, mūsų pasirinkta 
vertybių sistema.” Ji pabrėžė, kad valsty
bei būta visokių laikų - išnykimo, nutau
tėjimo, moralinio ir fizinio žlugimo slenks
čių. Kad šiandien yra Lietuvos valstybė, 
tai lietuvių tautos dvasios galia, nuolati
nėmis pastangomis iškovota vertybė, nes 
laisvės niekas dovanai neduoda. Cituoju: 
”O atsakomybė už tai, kokia šiandien yra 
Lietuvos valstybė, tenka tik mums, tai yra 
kiekvienam iš mūsų. Taigi, šiandien Vals
tybės Dieną turime patys sau prisiminti, 
kad Lietuvą kuriame patys.” Toliau pre
legentė priminė Mindaugo valdymo epo
chą, jo nuopelnus ir tai, kad po jo nužudymo 
sukurtos valstybės pamatai susvyravę, ta
čiau vis dėlto valstybė nesuiro. Paskaiti

Ministras tautinių mažumų reikalams Attorney General 
Michael Atkinson MP prie skulptūros/bareljefo.

Amberlie Estate. Praėjus keliems me
tams, įsigijus dar vieną sklypą, šalia pir
mųjų Baltic Communities Homes išaugo 
12-ka atskirų, dviejų ar trijų miegamųjų, 
su visais patogumais namai, lyg kaimelis, 
vardu Amberlie Estate (Amberlie nuo 
žodžio amber - gintaras). Jie skirti taip 
pat baltiečiams, tačiau čia žmonės, susi
mokėję už teisę gyventi, gyvena savaran
kiškai. Kiekvienas namas turi žemės plo
tą, kuriame gali tvarkytis kaip nori, namai 
atskirti tvorelėmis, yra atskiras privažia
vimas bei vieta pasistatyti savai mašinai. 
Gyventojai moka savaitinį mokestį už 
atliekamą namų priežiūrą viduje ir lauke. 
Į tą mokestį įeina draudimas bei savi
valdybės ir vandens mokesčiai. Kaip ir 
Baltic Com. Homes, visais reikalais rū
pinasi ir tvarką palaiko ta pati Taryba bei 
tarnautojai, taip pat įeina ir medicininė 
pagalba.

“Gintariniam Kaimeliui” sukako jau 
aštuoneri metai ir jame gyvena trys lietuviai 
Įgyvendintos geros idėjos ir geri norai 
padedažmoguibet kokiame amžiuje. □ 

ninke tęsė, kad nepriklausomoje Lietu
voje buvo Mindaugo karūnavimo kaip Lie
tuvos valstybės europinio pripažinimo die
na, o atstačius nepriklausomybę 1990 m. 
spalio 25 d. Mindaugo karūnavimo dieną 
parlamentas paskelbė Valstybės švente. 
Prelegentė savo įdomią, turiningą paskai
tą baigė prasmingais žodžiais: “Taigi, 
šiandien minėdami Lietuvos Valstybės 
Dieną, nepamirškime pamatinių vienos 
valstybės, vienos tautos vertybių - suve
reniteto, tautinės savimonės, pilietiškumo, 
vienybės. Noriu visus pakviesti paduoti 
vienas kitam rankas ir pasijusti vieninga 
stipria tauta, valstybe - taip, kaip kadaise 
Baltijos kelyje, ir sudainuoji visiems gerai

Nukelta į 7 psl.
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Lietuviai pasaulyje lištirs dujotiekio poveikį Baltijos juros
Tūkstantmečiui - su jachta per pasaulį

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
bendram Lietuvos vardo tūkstantmečio 
paminėjimui susijungs entuziastai, pasišovę 
jachta apiplaukti pasaulį. “Tūkstantmečio 
odisėja: vienas vardas - Lietuva” - tai Lie
tuvos buriuotojų plaukimas, kurio tiks
las - sutelkti pasaulio lietuvių bendruo
menes, skleisti pilietiškumą ir stiprinti 
Lietuvos įvaizdį. Žygio metu Lietuvos 
buriuotojai aplankys 25 pasaulio lietuvių 
bendruomenes 19 pasaulio šalių 5 žemy
nuose. Per 200 plaukimo parų ketinama 
įveikti 37,000 jūrmylių.

Aplink pasaulį plauks 11 buriuotojų 
įgulų, kurios keis viena kitą skirtinguose 
pasaulio taškuose. Iš viso ekspedicijoje 
dalyvaus apie 120 geriausių Lietuvos bu
riuotojų. Vieną įgulą sudarys 10-12 narių: 
kapitonas, bocmanas, 2 vairininkai, 4-6 
jūreiviai ir vienas arba du svečiai.

Pirmasis plaukimas aplink pasaulį 
vyks jachta Volvo 60 “AMBERSAIL”. Jos 
ilgis - 19.25 metro, plotis - 5.25 metro, 
svoris -13.5 tonos. Pažymima, kad šios kla

Ispanijoje lietuvių jau dešimtys tūkstančių
Su Ispanijos lietuvių veikėja Regina Eeiūniene kalbėjosi www.lietuviams.lt 

žurnalistė Deimantė Dokšaitė. Spausdiname pokalbio ištraukas. Red.

Kiek jūsų duomenimis Ispanijoje gali 
būti lietuvių? Kokia veikla jie užsiima?

Pirmieji lietuviai Ispanijoje apsigyveno 
maždaug prieš 14-15 metų, palaipsniui 
leisdami šaknis, gerindami savo buitį, kur
dami planus ateičiai. Šiuo metu, manoma, 
kad Ispanijoje gyvena apie 50,000 lietuvių. 
Kai kurie lietuviai pasiliko Ispanijoje, ti
kėdamiesi geresnių darbo ir gyvenimo są
lygų po Lietuvos įstojimo į Europos Są
jungą, kai kurie ketina sukaupti lėšų ir grįžti 
į Lietuvą. Mūsų tautiečiai apsigyveno tuose 
regionuose, kur yra didžiausia darbo pa
siūla. Andalūzijos provincija - tai provin
cija, kuri yra daugiausiai apgyvendinta 
lietuvių ir labiausiai jie pamėgo Almeriją. 
Manoma, kad Almerijos provincijoje jų 
skaičius gali siekti apie 15,000.

Nors pirmaisiais gyvenimo Ispanijoje 
melais mūsų tautiečius domino lik už
darbis, vėliau imta galvoti ir apie kultūrinį 
gyvenimą, nes palaipsniui į šią šalį per
sikraustė visos šeimos. Atsirado būtinybė 
rūpintis savo vaikų ateitimi, gimtosios 
kalbos ir kultūros išsaugojimu. Daugiausiai 
Almerijoje gyvena jaunos šeimos, augi
nančios ikimokyklinio ir mokyklinio am
žiaus vaikus, jaunimas. Vaikai lanko ispa
niškas mokyklas ir darželius.

Moterys daugiausiai dirba šiltnamiuo
se, rūšiavimo įmonėse bei aptarnavimo 
sferoje - viešbučiuose, kavinėse, vyrai - 
statybose, transporto srityje. Dirbama po 
8-9, o kartais 10 ar daugiau valandų per 
dieną, ir darbo savaitė turi 6 darbo dienas.

Kai kurios šeimos kasmet, o dauguma, 
kas 2-3 metai, atostogauja Lietuvoje. Be 
jaunimo, yra ir vyresnių žmonių grupė, 
kurie atvyko pas čia įsikūrusius savo vai
kus - tad ir poreikiai yra skirtingi - vienus 
renginius labiau vertina jaunimas, kitus - 
vyresnieji.

Seniau buvo itin gaji nuomonė, kad 
didžioji dauguma Ispanijos lietuvių yra 
nusikaltėliai arba mažamoksliai. Kiek 
tame tiesos? Ar situacija keitėsi?

Anksčiau galbūt kiltų noras protestuo
ti, tačiau dabar į tai žiūriu su šypsena. 
Nusikaltėlių yra visur, visose tautose, visose 
šalyse. Sakyti, kad lietuviai nusikaltėliai - 
tai reikštų įžeisti tuos žmones, kurie atvyko 
dirbti čia sąžiningai ir kurie savo darbu, 
poelgiais nusipelnė pagarbos. O jų yra 
dauguma. Mažamoksliai - irgi nepasaky
čiau, per tuos metus? kanbendrauju su 
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sės laivai yra itin stiprios konstrukcijos, pa
gaminti varžyboms aplink pasaulį, kurias 
neretai lydi labai atšiaurios sąlygos.

Pasak rengėjų, Lietuvos jachtos plau
kimas aplink pasaulį bus jungiančioji 
grandis šiame projekte. Visame pasaulyje 
organizuojami jachtos sutikimai, kuriuose 
lietuvių bendruomenei bus pristatoma 
dabartinė Lietuva, jos pasiekimai.

Pasak organizatorių, liek gyvenantys 
Lietuvoje, tiek Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės nariai kurs ilgą poemą Lietuvai. 
Čia kiekvienas galės parašyti po sakinį ar 
žodį ir pasakyti, kodėl didžiuojasi Lietu
va. Visa tai bus sujungta į renginių aplink 
pasaulį visumą.

Tūkstantmečio odisėja prasidės šių 
metų spalio 5 dieną Klaipėdoje, o atgal į 
gimtąjį uostą jachta ketina sugrįžti 2009 
meti; liepos 6 dieną. Odisėjos kulminaci
ją vainikuos jachtos sugrįžimo į Lietuvą 
šventė su koncertu ir tiesioginiu TV tiltu 
su lietuvių bendruomenėmis visame pa
saulyje. LGITIC

Regina Gelunienė.
lietuviais sutikau daug išsilavinusių, pui
kių žmonių, plačių pažiūrų ir iniciatyvių, 
kupinų geranoriškumo.

Teko sutikti ir kitokių, bet jų skaičius 
nėra didelis, tad klijuoti etiketes bepras
miška. Manau, kad kitose šalyse, Airijoje, 
Didžiojoje Britanijoje irgi tas pats. Galbūt 
į Ispaniją mažiau važiuoja diplomuotų 
specialistų, kurie nori dirbti pagal savo 
specialybę - didžiulis barjeras jiems yra 
ispanų kalba. Šioje šalyje, nemokant is
panų kalbos, yra sunku įsidarbinti pagal 
specialybę.

Kokios lietuvių organizacijos Ispa
nijoje?

Nuo 2004 metų Ispanijoje suaktyvėjo 
bendruomenės veikla, įvairiuose regio
nuose pradėjo kurtis naujos - kraštų - ben
druomenės. Andalūzijos regione veiklą 
pradėjo dvi organizacijos - tai asociacija 
„Europa visiems“ ir „Lietuvių bendruome
nė Andalūzijoje“. Šios nedidelės organiza
cijos patenkino tik mažą dalį regione gy
venančių lietuvių poreikių, nes apėmė tik 
nedidelę teritoriją - asociacija „Europa 
visiems“ veikė Roquetas de Mar regione, 
„Lietuvių bendruomenė Andalūzijoje“ - 
Campohcrmos. Likusiame krašte jokia 
veikla nebuvo vykdoma.

Lietuvių kultūros, švietimo ir informa
cijos centras įsteigtas 2006 m. vasario mė
nesį, nors pirmosios užuomazgos prasidėjo 
dar 2005 metų rugpjūčio mėnesį, atvykus 
Tautinių mažumų ir išeivijos (TMI D) pa-'

aplinkai ?
Strasbūras, (ELTA). Liepos 8 d. didele 

balsų dauguma patvirtintoje neįpareigo- 
jančioje ataskaitoje Europos Parlamentas 
(EP) pareikalavo prieš tiesiant dujotiekį 
Baltijos jūros dugnu nepriklausomai įver
tinti jo poveikį aplinkai, taip pat apsvars
tyti alternatyvius jo maršrutus bei aiškiai 
numatyti atsakomybę už galimą žalą. EP 
nuomone, panašūs projektai turėtų būti 
įgyvendinami kartu su visomis Baltijos 
jūros regiono šalimis, o Europos Sąjungos 
(ES) vaidmuo juose turėtų būti svarbesnis.

Pernai EP gavo dvi Lenkijos ir Lietu
vos gyventojų peticijas, kuriose nuogąs
taujama dėl “Nord Stream” dujotiekio, 
planuojamo tiesti Baltijos jūros dugnu 
tarp Rusijos ir Vokietijos, poveikio ap
linkai. Atsakydamas į piliečių susirūpi
nimą, EP Peticijų komitetas parengė 
ataskaitą šiuo klausimu, o dėl jos balsavo 
visas Parlamentas.

EP teigimu, dėl gausybės Antrojo pa
saulinio karo pabaigoje Baltijos jūroje 
palaidotų toksiškų medžiagų planas jos 
dugnu tiesti dujotiekį gali kelti grėsmę 
šios jūros aplinkai ir prie jos esančių vals
tybių gyventojams. Pripažindami, jog šis 
“europinės reikšmės projektas padės ES 
patenkinti ateities energijos poreikius”, 
europarlamentarai ragina paskirti nepri
klausomą organizaciją, kuri ištirtų jo po
veikį aplinkai, atsižvelgusi į visų Baltijos 
pajūrio valstybių nuomones. Parlamentas 
taip pat ragina ištirti galimus alternaty
vius dujotiekio maršrutus.

Apgailestaudami dėl menko ES vaid
mens “Nord Stream” projekte, europarla
mentarai siūlo sukurti ES derybų dėl pa
našių projektų mechanizmą bei įsteigti 
juos kuruojančio Sąjungos pareigūno pos
tą. Savo ruožtu Europos Komisija ragi
nama “įvertinti rinkos konkurencijos pa
dėtį po galimo “Nord Stream” dujotiekio 
užbaigimo ir, prireikus, imtis priemonių 
neleisti “Gazprom” dominuoti ES dujų rin
kose, kol ES bendrovėms nebus užtikrintos 
atsakomosios teisės įeiti į Rusijos rinką”.

m. niden j V. I .opetienės iniciatyva pradėjo 
kurtis lituanistinės mokyklėlės tuose re
gionuose, kuriuose gyveno nemažai lie
tuvių. Pamažu, kai kurie iniciatyvūs lie
tuviai, ir besimokančių vaikų tėveliai pra
dėjo brandinti idėją sukurti stiprią orga
nizaciją, kuri vienytų išsibarsčiusius tau
tiečius, tenkintų jų kultūrinius poreikius, 
užpildytų informacijos spragas ir apimtų 
nemažą teritoriją. Taip steigiamajame 
susirinkime 2006-ųjų vasario 19 d. buvo 
įkurtas Lietuvių kultūros, švietimo ir in
formacijos centras (LKSIC) Almerijoje.

Kuo Almerijoje gyvenantiems lietu
viams gali būti šis centras naudingas? Gal 
ir ispanams jis gali kažkuo pasitarnauti?

Lietuvių kultūros, švietimo ir informa
cijos centro Almerijoje veikla yra vykdo
ma trimis kryptimis - kultūrinė veikla, 
švietimas ir informacijos sklaida.

LKSIC siekia tapti lietuviška salele 
Andalūzijoje, kad regione gyvenantys lie
tuviai nesijaustų atskirti nuo Lietuvos, gau
tų visą informaciją apie gyvenimą gimtinėje, 
ten vykstančius įvykius, bendrautų tarpu
savyje, kad nepamirštų gimtosios kalbos, 
perduotų ją savo vaikams, skiepytų meilę 
Lietuvai. Kitiems, seniau atvykusioms iš 
Lietuvos, norėtume padėti įtvirtinti įgytas 
žinias, jas toliau plėsti, puoselėti mokinių 
gebėjimus ir įgūdžius, lavinti vaizduotę, 
kūrybiškumą.

Centras siekia savo veiklą įtraukti kuo 
daugiau žmonių, stengiamės juos sudo
minti, praturtinti jų kultūrinį gyvenimą - 
per metus rengiame kelis kultūrinius ren
ginius, kviečiame aktorius, muzikantus, 

‘rengiame parodas. Tuo pačitLvisados.

ES aplinkos komisaras Stavros Dimas 
priminė, jog ES yra nutarusi laikyti šį pro
jektą prioritetiniu. Pasak komisaro, leidi
mai statybai galės būti išduoti tik atlikus 
nepriklausomą poveikio aplinkai vertini
mą, tačiau Komisija neturi įgaliojimų pa
ti jį pradėti - ji gali įsikišti tik kilus įta
rimams, kad buvo pažeista ES teisė.

Europos liaudies partijos atstovas 
Richards Pyks (Latvija) pažymėjo, jog 
Europai reikia energijos išteklių, todėl 
toks dujotiekis būtinas. Vis dėlto depu
tatas kritikavo tai, kad rengiant projektą 
nebuvo tariamasi su Baltijos pakrantės 
valstybėmis. Be to, nenumatyta sujungti šį 
dujotiekį su esamais, o tai mažina regio
no šalių energetinį saugumą. Pažymėjęs 
galimą ekologinę grėsmę Baltijos jūrai, 
EP narys pasiūlė apsvarstyti galimybę ties
ti tokį dujotiekį sausuma.

Diskusijoje aktyviai dalyvavo ir Lietu
voje išrinkti europarlamentarai. Vytautas 
Landsbergis (Europos liaudies partija) pri
minė ES solidarumo principą ir ragino at
sižvelgti į mažesniųjų Baltijos regiono šalių 
interesus. “Jei tos “pereinamosios gentys” 
negerbiamos, o jų likimas nelaikomas 
svarbiu, - grįžtame į neokolonializtno liūną 
naujojoje Europoje”, - teigė V. Landsbergis. 
Jis ragino nepritarti “Gazprom” palan
kioms pataisoms ir “negramzdinti ES ir 
Europos idėjos į užnuodytą dugną”.

Danutė Budrcikaitė (Liberalų ir de
mokratų aljansas) ragino atlikti nepriklau
somą projekto poveikio aplinkai tyrimą, 
ieškoti alternatyvos tiesti dujotiekį sau
suma, taip pat remti ekologiškos bran
duolinės energetikos plėtrą. Tuo tarpu 
Laima Liucija Andrikienė (Europos liau
dies partija) priminė, jog Rusija nėra ra
tifikavusi Espo konvencijos, todėl negali
ma pasitikėti jos pažadais. Pažymėjusi 
stiprų “vienos bendrovės” lobizmą dėl šio 
dokumento, europarlamentarė pritarė 
ataskaitai, ypač reikalavimui atlikti ne
priklausomą dujotiekio poveikio aplin
kai tyrimą. □ 

norime priminti, kad esame lietuviai, tad 
ir didelė dalis veiklos yra skirta lietuvybės 
puoselėjimui.

Be vystomos švietėjiškos ir kultūrinės 
veiklos, taip pat skiriame didelį dėmesį 
informacijos teikimui ir platinimui, nes 
didelė dalis mūsų tautiečių jos stokoja.

Lietuvoje vis kalbama, kad lietuviai 
ima grįžti į Tėvynę. Kokias tendencijas 
pastebite jūs, kalbant apie Almerijos 
lietuvius?

Jei kalbėti apie tendencijas, tai galima 
sakyti, kad lietuviai pamažu grįžta.

Jau nuo pernai vasaros lietuviai va
žiuoja atgal į Lietuvą. Šeimos, pragyvenu
sios 7-8 metus, sukaupusios šiek tiek 
kapitalo, sieja savo ateitį su Lietuva. Vieni 
galvoja apie savo vaikų ateitį, kiti nori 
užsiimti verslu. Dauguma iš jų patenkinti 
sugrįžę, tačiau yra ir tokių, kurie pabuvę 
Lietuvoje, vėlkeliauja atgal į Ispaniją. Yra 
ir naujai atvykstančių. Gyvenimas margas.

Papasakokite kaip jūsų pačios keliai 
atvedė į Almeriją?

Į Ispanijoje atvykome kartu su vyru 
maždaug prieš 9 metus. Tikėjomės pabūti 
3 mėnesius, o pasilikome ilgam. Pasirodo, 
kad pats pastoviausias dalykas yra laiki
numas. Jau po metų pasiėmėme vaikus, jie 
jau baigė mokslus čia, Ispanijoje ir šiuo 
metu dirba.

Man patinka Ispanijos klimatas - kiek
vieną dieną saulė, šalia jūra. Patinka ir 
žmonės - atviri, nuoširdūs, draugiški. Nepa
tinka tik keli jų bruožai - vienas jų - žodžio 
nesilaikymas, susitari, ateini, o tau pasako 

, - rytoj. Q kitas. - tai vėlavimas - pavėluoti 
. valandą nieko tokiom tai nerašyta taisyklė.
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Lietuvos jaunimas PJDienoje
Liepos 15 d. prasidėjo Pasaulio Jauni

mo Dienos renginiai, į kuriuos atvyko ir 
apie 130 jaunų žmonių iš Lietuvos.

Liepos 9-14 dienomis apie 130 jaunų 
lietuvių penkias dienas praleido Melbour
ne, kur vietos lietuviai juos apgyvendino 
savo namuose, surengė dvi keliones su
sipažinti su Australijos aplinka, kartu 
šventė šv. Mišias, vaišino pietumis ir rū
pinosi įvairiais reikalais. Šis susitikimas 
paliko gražius įspūdžius tiek vietos lietu
vių, tiek atvykusio jaunimo širdyse. Iš 
Melbourno lietuviai piligrimai išvyko 
autobusu į Sydnėjų, kur susitiko su čia 
atvykusia 30 žmonių grupe iš Lietuvos, 
globojama pranciškonų.

Lėšas jaunųjų maldininkų labui telkė 

Lietuviai maldininkai prie St. Michael bažnyčios Sydnėjuje.

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

Mokyklos, nors sakoma yra veltui, bet 
reikia mokėti 80,000 dongs į mėnesį. 
Paprastam žmogui labai sunku šią sumą
sumokėti. Dauguma vaikų yra baigę tik 
pora skyrių. Namą nupirkti neįmanoma, 
gydytojai ir ligoninės ne visiems prieina
mi. Daug kas gydosi žolelėmis ir, kaip 
man aiškino Sapos gyventojai, susirgus 
kviečiami šamanai.

Grįžtam namo į viešbutį. Visi subėgę 
klausinėja, kaip kelionė, kokie įspūdžiai? 
Atnešė arbatos, ryžių vyno - tikrai jaučia
mės kaip šeimoj. Tarnautojai apgailestauja, 
kad jau paskutinis vakaras, nes kitą dieną 
autobusu važiuosim į Hue.

Kelionė vyks per naktį, dauguma ke
leivių -vietiniai ir keletas “backpackers” 
kaip ir mes. Atrodo autobusas jau pilnas, 
bet kur tau, ateina dar aštuoni keleiviai. 
Vairuotojas atnešė keturias sulankstomas 
kėdes, pastatė viduryje. Ant grindų patiesė 
antklodę, ant kurios suguldė tris vaikus. 
Tarp vairuotojo ir pirmos sėdynės pririšo 
hamaką. Visi patenkinti - dabar galim ju
dėt. Prašvitus įdomu buvo apžiūrėt apy
linkes. Ryžių laukai pilni skrybėlėtų darbi
ninkų - atrodo prasidėjo rugiapjūtė. Ga
nosi ožkos, jaučiai, aplink bananų krūmai. 

atskiros parapijos, tarp jų uoliai reiškėsi ir 
Melbourno lietuvių sudarytas komitetas, 
vadovaujamas klebono Algio Šimkaus.

Pagrindinis Jaunimo Dienos įvykis bu
vo Sydnėjuje liepos 19-20 dienomis vykęs 
susitikimas supopiežiumiBenediktuXVI. 
Liepos 19 dieną 12 valandų Lietuvos tele
vizija tiesiogiai transliavo vakaro maldą - 
vigiliją. Jaunieji lietuviai laikė ištiesę di
delę Lietuvos vėliavą, kuri jau buvo pui
kiai sutikta Melbourne. Taip pat lietuvių 
kalba tris dienas vyko katcchezė (moky
mas), kurią vedė vyskupas Eugenijus 
Bartulis. Iš viso iš Lietuvos atvyko 14 ku
nigų. Pasaulio Jaunimo Dienos proga vyko 
ir daug jaunimo festivalių bei Kryžiaus 
Kelias Sydnėjaus gatvėmis.

visur prie aplūžusių namų raudonos vė
liavos su žvaigždėm ir kūjais. Įvažiavus į 
miestelį išleidžiam “extra” keleivius, daž
niausiai kur nors prie turgaus. Artėjant
prie didesnių miestų sutinkam mokinius, 
einančius į mokyklą. Visi uniformuoti: 
tamsiai mėlynos kelnės, balti marškiniai ir 
raudona skarelė po kaklu.

Hue - sena Vietnamo sostinė, kurią ant 
Kvepiančiosios (Perfumed) upės kranto 
XVII a. įkūrė Nguyen dinastija. Ji atrodo 
lyg muziejus su daugybe šventyklų, pago
dų, rūmų ir imperatorių kapų.

Susitvarkę su nakvyne, užsisakėm kitai 
dienai kelionę 8 vai. iš ryto autobusu. Pir
mas sustojimas - Citadel & Forbidden 
City. Visas kompleksas, susidedantis iš trijų 
šventyklų ir sargybos bokšto, simbolizuoja 
žemę, žmoniją ir dangų. Ant kalno septy
nių aukštų pagoda yra seniausia, pastatyta 
pagerbti Nhu Lai Budą. Citadelę 1804 
metais pastatė imperatorius Gia Long. Ji 
susideda iš imperatoriaus būstinės, Už
drausto Purpurinio miesto, privačių impe
ratoriaus šeimos pastatų. Visur labaidaug 
žmonių, niekur nereikia mokėti už įėji
mą, nes šiandien Vietnamo nepriklauso
mybės šventė (1975). Šilta. Kadaise buvę 
gražūs sodai dabar pilni piktžolių, tven-

kiniai užteršti, viskas apleista.
Sekantis sustojimas - Tu Due 

šventykla. Imperatorius pasižy
mėjo kaip Rytų filosofijos ir is
torijos žinovas. Y ra išlikę 4,000 
jo poezijos ir prozos rinkinių. Jis 
buvo didelis romantikas, tad ir 
jo šventyklos architektūra su
sijusi su laisvai skriejančiais poe
tiškais elementais, natūraliai 
jungiasi su gamtovaizdžiu.

Pakeliui į sekančią šventyklą 
stabtelėjome viename kaime, 
kurio pagrindinė gatvė, išpuošta

...lyg gėlių puokštėmis, traukė kei > ;lisi žemyn ir dingsta spalvingų sienų šešę-i 
deivių dėmesį. Pasirodo taismil- lituose. Viduryje ant pakopos auksiniame.

Ateitininkų atstovai su vyskupu Eugenijumi Bartuliu (antroje eilėje antras iš kairės). De
šinėje - sydnėjiškis Antanas Kramilius su žmona Lėtute.

Du atstovai iš Lietuvos - Benita Min- 
ccvičiūtė ir Antanas Šutas - drauge su kitų 
70 katalikiškų šalių atstovais dalyvavo 
liturginėje grupėje, kuri skaitė tekstus, 
nešė kryžių, patarnavo šv. Mišiose ir buvo 
arčiausiai popiežiaus Benedikto XVI, - 
taip atstovaudami viso pasaulio jaunimą.

Pasaulio Jaunimo Dienoje dalyvavo 
apie 250,000 jaunų žmonių. Liepos 20 
dienos šv. Mišiose gal net apie puse mili
jono tikinčiiyų susitiko su popiežiumi.

(MP inf. ir Bernardinai.lt)

Vilniaus pranciškonų atstovai su LR Seimo nare Ramune Visockytc (trečia iš kairės).
Visos nuotraukos Ritos Baltušytės.

kalų lazdelės.
Sustojus pietums prisė

do vietinių porelė. Jis - 
verslininkas, ji dirba Eko
nomikos departamente. 
Pradėjo pasakoti, kad Aus
tralija padeda Vietnamui ne 
tik statydama tiltus, bet ir 
skirdama stipendijas į Aus
tralijos universitetus. Ji yra 
padavusi prašymą ir tikisi 
gauti stipendiją. Paklausta, 
ar visiems prieinamos tos 
stipendijos, atsakė, kad tik 
pasiturinčių tėvų vaikams, 
nes neturtingiems, nebaigu- 
siems aukštesnių mokslų, pagalba nerei
kalinga. Buvo labai sunku susivaldyti neį
sileidžiant į tolesnes socialistinio krašto 
aukštesnio luomo žmonių diskusijas.

Už kelių kilometrų pamatėme didin
gą Khai Dinh šventyklą. Imperatoriaus 
Khai Dinh laikais (1885 -1925) Vietnamo 
architektūroje pradėjo reikštis Vakarų kul
tūros įtaka. Didingi laiptai kyla į viršuje 
stovinčius geležinius vartus. Užlipus į 
pirmą paviljoną, sustatytos akmens plokš
tės su įrašais, toliau - eilės išsirikiavusių 
mandarinų, arklių ir dramblių skulptūrų, 
slibinai veda laiptais į centrinį pastatą. 
Aplink balto marmuro fasadai, intriguo
jančiais reljefais puoštos kolonos, virš lan
gų slibinai, lotoso žiedai. Dideli spalvoto 
stiklo langai atskleidžia panoraminį slė
nio vaizdą. Įėjus vidun viską nustelbia 
nuostabi sienų mozaika. Lubose išplės
tomis šnervėmis keliauja juodi slibinai, 
tarp jų skraido balti debesys, kurie leidžia-

Antanas Šutas.

Ona Hue Citadel šventyklų komplekse.

soste sėdi imperatorius su visom regalijom, 
apsuptas gėlių bei paukščių, stiklo ir por
celiano plytelių paveikslais. Ne veltui ši 
šventykla, kuri buvo baigta jau po impera
toriaus mirties, laikoma Vietnamo neokla- 
sikinio meno pavyzdžiu.

Ant Cam Ke kalno - Minh Mang šven
tykla. Ji padalinta į tris lygiagrečias ašis. 
Centriniai vartai - Dai I long Mon - įnešus 
imperatoriaus karstą, buvo amžinai užra
kinti. Lankytojai eina per šoninius vartus. 
Garbės paviljone stovi dvi eilės manda
rinų su arklių ir dramblių skulptūromis. 
Bi Dinh paviljone yra plokštė su impera
toriaus biografijos įrašais.

Sekanti -ThienMu pagoda. Tai elegan
tiškas, aštuoniakampis, septynių aukšti; 
bokštas, pastatytas imperatoriaus Thie Tri 
1844m. Jis išgirdo, kad fėja Thien Mu pasi
rodė vietiniam kaime, sakydama “Viešpats 
pastatys pagodą, kuri bus karalystės kles
tėjimo centras”.

'Itsinys kitame MP nr.
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Antanas Laukaitis ATOSTOGOS LIETUVOJE
Susitikimas su vadovais

Šį kartą kelionė į Lietuvą buvo gana 
įspūdinga. Skridom kartu su mūsų skautų 
pirmine grupe, kuri vėliau (prisijungus ir 
Likusiems skautams) dalyvaus tarptauti
nėje skautų stovykloje gražioje Zarasų 
ežerų saloje. Malonu buvo pradėti kelionę 
draugiškoje lietuviškoje kompanijoje.

Skridome geni lėktuvu į pradinį susto
jimą Hong Konge. Tačiau pakeliui širdies 
priepuolį gavo viena moteris ir lėktuvas 
buvo nukreiptas į artimesnį Manilos mies
tą. Čia greitai atvykę gydytojai atgaivino 
moterį ir išvežė į ligoninę.

Po to gerokai vėluodamas lėktuvas 
atskrido į Suomijos sostinę Helsinkį ir čia 
sužinojome, kad mūsų lėktuvas į Vilnių 
jau išskrido ir mums čia reikės net 4 va
landas laukti sekančio lėktuvo. Tarp mūsų 
kilo mažytė panika , nes Vilniuje mus tu
rėjo pasitikti giminės ir draugai, kurie 
liko nežinioje. Gerai, kad keli mūsų drau
gai turėjo mobilius telefonus. Ne visi jie 
tiko pokalbiui į Lietuvą, tačiau šiaip taip 
susisiekėme. Vėlai vakare pagaliau pa
siekėme Vilnių. Laimingai susiradę arti
muosius, atsiradome ir pas savus.

Aš pats dar tą pačią naktį buvau nu
vežtas į Kauną, kur praleidau jaunystę, ir 
darbar ten dar gyvena sesuo Gražina, bu
vusi universiteto docentė. Anksčiau buvusi 
linksma ir energinga skautė bei jaunimo 
vadovė, šiandien senatvės ir ligų palauž
ta, nustojusi regėjimo, sunkiai serganti 
moteris. Tikrai net gaila buvo matyti taip 
sunegalavusią savo seserį. Bet gyvenimas 
eina pirmyn ir jaunimas turi pakeisti vy
resnius.

Tą savaitę Kaune vyko Žalgirio sporto 
draugijos, kurios garbės viceprezidentas 
ir aš esu, teniso varžybos, kuriose dalyvavo 
ir Australijos sportininkų geras draugas -

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Suvalkiečių
“šykštumas”

Lietuviškuo
se anekdotuose

suvalkiečiai garsėja savo šykštumu. Mano 
sutikti suvalkiečiai buvo įsikūnyjęs dos
numas. Jau ta pirmoji dovana - saldusis 
sūris - buvo spontaniško dosnumo įro
dymas, o kur dar Liorcnto pažadas įrašyti 
koncertą.

O dabar dar Saliomėjos pasiūlymas.
Jai nepavyko perrašyti savo kasečių, tai ji 
man pasiūlė: “Aš nuvažiuosiu pas mamą i 
kaimą, tai ji jums visą kasetę pridainuos”.

“Bet gi negalima taip varginti seno 
žmogaus”, - sakau.

“Koks jai vargas - vienas malonumas. 
Aš už ją visus ūkio darbus atidirbsiu, o ji 
tegu sau dainuoja visą dieną”. (Kazlaus
kienė buvo našlė, gyveno ir dirbo kolū
kyje ir gaudavo amerikonišką kario našlės 
pensiją - jos vyras buvo pagyvenęs Ame
rikoje ir ten tarnavęs kariuomenėje). Taip 
ir buvo: Kazlauskienė pridainavo pusan
tros valandos - apie 60 dainų.

Dosnumas nesibaigė. Svečiuodamasi 
pas Saliomėją buvau minėjusi, kad per šv. 
Oną giminės suvažiuoja j Kačerginę. 
Oninių išvakarėse atvažiavo Saliomėjasu 
saldžiu sūriu ir stiklainiu rūgščios grie
tinės. Sako: “Čia pas mamą buvau kaime 
(o pas mamą - tai 30 km nuo Kačerginės), 
tai atvežiau jums rytdienos vaišėms”.

Liorentas man perrašė visą “Mano 
-------------------------------------------------------------vo nacionalizuotas. Jame buvo įsikūrusi vaistinei buvo priskirtas įvažiuojamasis
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Žalgirio prezidentas Vytas Nėnius. Nors 
neseniai jis sulaukė garbingo 60-čio, bet 
tenisą puikiai žaidžia.

Tą sekmadienį į Vilnių atskrido ir 
antroji skautų grupės dalis, su vadovu ir 
ALFAS pirmininku Jeronimu Belkum. 
Prieš išvykstant jiems į stovyklą, susisie
kiau su Kūno kultūros ir sporto departa
mento gen. direktorium Algirdu Raslanu 
ir sutarėmpadaryti bendrą susitikimą bei 
smulkesnį aptarimą dėl kitais metais 
įvyksiančios jubiliejinės Pasaulio lietuvių 
sporto šventės. Toks pasitarimas įvyko 
departamento svetainėje prie mums pa
ruošto gražaus pietų stalo. Pietuose daly
vavo: Alg. Raslanas - gen. direktorius. E. 
Skyrius - gen. direktoriaus pavaduotojas, 
M.Kačkanas- departamento ūkio vadovas, 
K.Tiesnesytė - departamento advokatė, 
M. Laurutėnaitė - visų reikalų vadovė, L. 
Daugėlaitė -spaudos vadovė ir M.Kučins- 
kienė -finansų viršininkė. Iš mūsų atstovų 
buvo: J.Bclkus - ALFAS pirmininkas, 
ALaukaitis - atstovas Lietuvai, J.Obeliū- 
nas—vyr. krepšinio treneris ir D.Gakas - 
ALFAS patarėjas.

Numalšinus pirmąjį alkį skaniai paruoš
tais valgiais ir gėrimais, sveikinimo žodį, 
supažindindamas mus su savo vadovais, ta
rė departamento gen. direktorius A. Ras
lanas. Savo gražioje ir labai draugiškoje kal
boje jis apsidžiaugė vėl turėdamas čia sa
vo genis draugus-Australijos lietuvius, su 
kuriais taip gražiai bendrauja jau daug 
metų ir kurie juos pirmą kartą pradėjus 
bendravimą su užsieniu taip gražiai pri
ėmė 1988 metais. Vėliau ūkio vadovas 
M.Kačkanas supažindino mus su dabar
tine Lietuvos sporto veikla. Po kiekvienos 
kalbos buvo už Australijos lietuvius spor
tininkus pakeltas draugiškumo tostas. 
Atsakomąjį žodį tarė atstovas Lietuvai A. 
Laukaitis, nuoširdžiai padėkodamas Lietu-

kanklių paauksuotų” koncertą, o priedo 
dar ir Skriaudžių ansamblio koncertą su 
Puskunigio sūnaus pasakojimu apie tėvą. 
(Mataitienė man išrašė visus “Kanklių 
paauksuoti;” dainų tekstus).

Kai su Regina Liorentiene susitariau 
susitikti liaudies meistrų parodoje Vilniu
je, ji atėjo su savo drauge, irgi suvalkiete. 
Vaikščiojom po parodą, žiūrinėjom au
dinius, juostas, o aš pasiskundžiau: “Keis
tas dalykas - kiek aš dailės krautuvių 
aplankau, visur pilna juostų, bet kai tik 
paprašau man parodyti, tuojau klausia: 
“Kokiai progai?” “Jokiai progai - aš no
riu susijuosti”, - sakau. “A, tokių tai netu
rime”. Toji Liorentienės draugė sako: “Aš 
esu audėja, aš jums išausiu ir atvešiu į 
Vilnių. Tai jums bus dovana nuo manęs”.

Paskui prieinam prie šiaudelių orna
mentų. Sakau: “Amerikos lietuviai Kalėdų 
eglutes šitaip puošia. Bandėm ir Austra
lijoj tą įvesti, bet labai mažai kas moka 
juos daryti”. O audėja sako: “Aš dabar esu 
pasiskolinus knygą apie šiaudinių orna
mentų darymą. Aš galiu paskolinti, o jūs 
gal rasite kur atsišviesti” (Atsišviesti - 
padaryti fotokopiją). Sutarėm, kad vakare 
nueisiu pas Liorentienės gimines, kur ji 
buvo apsistojus, ir ten man bus palikta ta 
knyga. Niekas nepaklausė, kaip, kada 
grąžinsiu. Nueinu. Pamatė knygą Lioren
tienės giminaitė ir sako: “Kam jums sko
lintis - aš turiu tą knygą, tai aš jums pa
dovanosiu”. Štai tau ir suvalkiečių šykš
tumas. Tiesiog baisu prasitarti, kad tau kas 
patinka, ar ko norėtum.

Kuriamės Kačerginėje
Kai pirmą kartą važiavau į Lietuvą ir 

buvau gavusi leidimą į Kauną, vogčiomis 
trumpam nuvažiavom pasižiūrėti mūsų 
vasarnamio Kačerginėje. Vasarnamis bu-

Žalgirijados varžybų atidarymas Alytuje. Antras iš kairės - Antanas Laukaitis,

vos sporto vadovybei už tokią draugišką pa
ramą Austrlijos lietuviams sportininkams, 
paprašydamas visus pakelti tostą už juos. 
Draugiški pasitarimų pietūs buvo labai 
naudingi mums, nes jų metu privačiai ir 
bendrai buvo aptarta daug svarbių reikalų 
būsimos pasaulinės sporto šventės reika
lais, tuo pačiu ALFAS vadovai artimiau 
susipažino su dabartiniais Lietuvos sporto 
vadovais.

Parama mums
Į kitų metų jubiliejinę sporto šventę 

Lietuvoje numatoma iš Australijos siųsti 
apie 70 sportininkų, tarp jų vyrų ir jaunių 
bei merginų krepšinio komandas. Jiems 
visiems yra reikalingos žaidimų unifor
mos bei kiti dalykai, todėl ir Australijoje 
bus pravedamas finansinis vajus šių da
lykų padengimui. Tačiau aš, kaip atstovas 
Lietuvai, ir labai gerai pažindamas visus 
Lietuvos sporto vadovus, asmeniškai pra
džioje kreipiausi į Žalgirio draugijos pre
zidentą, gerą savo draugą V.Nėnių, prašy
damas jo pašefuoti mus ir nupirkti komp
lektą krepšinio uniformų vienai krepšinio 
komandai. V.Nėnius iš karto mielai sutiko 

vaistinė, namas apšepęs, viduje pristatyta 
pertvarų, balkonas nugriautas, vienas 
verandos stalas pavogtas. Viename kam
baryje gyveno vaistininkė. Buvusiame 
berniukų kambaryje gyveno vaistinės pri
žiūrėtoja.

Kačerginę atgavome tik po dešimties 
metų. Po ilgų valdžios išsisukinėjimų, 
kad Kačerginės namuko negalima grąžin
ti, nes nėra kur iškelt i vaisi inės. Pagaliau 
buvo pastatyt as naujas namas vaistinei, bet 
trukdymai nesibaigė.

Tėtė grąžinimo dokumentus turėjo. 
Vaistininkė ir vaistinės prižiūrėtoja išsi
kraustė. Valgomasis kambarys dar buvo 
“užimtas”: stalas, sofa, IbtcEs ir lentyna su 
gal 10 kg vaistinės turto. Naujasis vaisti
ninkas griežtai atsisakė ištuštinti tą kam
barį ir pareiškė, kad jam uždrausta bet 
kam duoti namo raktą - net savininkui.
Atsiminiau tėtės karą dėl garažų statybos 
Vilniaus senamiesty. (Aukšti partijos pa
reigūnai buvo sumanę senamiesčio centre 
pasistatyti asmenimis garažus!) Tada pra
laimėjo žmogus, kurio brolis yra Farma
cijos Valdybos viršininkas. Dabar buvo 
proga bent truputį atsikeršyti. Čia buvo 
labai painūs reikalai, o naujieji tėtės karai 
dėl architektūros paveldo ir gamtosaugos, 
į kuriuos buvo įvelti ir Vytautas su Rimute, 
ir labai daugžmonių. padėties negerino.

Tokia padėtis tęsėsi daugiau kaip mė
nesį, nors Vytautas su Gražina ir Stasiu vis 
nuvažiuodavo ir kai ką patvarkydavo. Tik 
liepos 1 -ą galų gale tėtė su Vytautu galėjo 
pradėti vežti baldus. Aš buvau suradus ir 
nupirkus elektrinę plytą virimui, kurią su
montavome prie vienos iš tų naujų per
tvarų, nes virtuvės vis dar negalėjom 
naudoti. Liepos 24-tą pagaliau “apsigyve
nom” Kačerginėje.

Namas buvo grąžintas su trupučiu 
daugiau negu ketvirtadaliu sklypo, nes 

tai padalyti ir susipažinimui su mūsų va
dovais pakvietė visus vakarienei į labai 
gražų Belmonto kurortinį restoraną, kur 
draugiškoje nuotaikoje buvo aptarti visi 
mūsų bendri sporto reikalai.

Dėl antrosios komandos aprangos krei
piausi į Sporto departamento gen. direkto
rių A.Raslaną ir jis taip pat mielai sutiko 
mums padėti ir padovanoti kitai krepšinio 
komandai uniformas. Tikrai labaipuiku.

Kaip buvęs olimpinis attache aplankiau 
ir Lietuvos olimpinius vadovus - A.Povi- 
liūną, V.Zubernių ir kitus. Čia buvau labai 
gražiai sutiktas, apdovanotas Beidžingo 
olimpiados dalyvio ženklu ir draugiškame 
pokalbyje taip pat paprašiau, ar jie negalė
tų padovanoti uniformas dar vienai mūsų 
krepšinio komandai. Olimpiniai vadovai 
mielai sutiko tai padaryti ir dabar jau visos 
trys komandos Lietuvos sporto vadovų bus 
aprengtos busimųjų jubiliejinių sporto 
žaidynių I .ietuvoje melu.

Šiaip 1 -ietuvoje laikas bėga labai greitai 
ir gražiai. Praėjusį savaitgalį dalyvavau 
Alytuje vykstančios Žalgirio draugijos 
sporto žaidynėse. □ 

takas (kuris eidavo skersai visą sklypą) ir 
garažas su sandėliu, tai jie mums ir atiteko. 
Ant kitų trijų ketvirtadalių stovėjo dvi
aukščiai mūriniai namai. Du buvo priva
tūs (vienas iš jų nelegaliai pastatytas), 
viename buvo paštas.

Mūsų sklype dar buvo užsodintas vais
tinės prižiūrėtojos daržas. Pasakėm, kad 
gali viską išsikasti ir nusiskinti, išskyrus 
obuolius ir vyšnias, kurių ji nesodino. Ji 
labai nudžiugo ir pasiūlė mums pasiimti 
iš daržo ko mums reikės. Pats namas buvo 
dar labiau nuskurdęs - tiek metų nepri
žiūrėtas. Tėtė tuojau ėmė tuo rūpintis. 
Kartą grįžus iš miško radau jį ant stogo! - 
mūsų beveik 90-metis jaunuolis tikrino, 
ką nedelsiant reikės daryti.

Atvažiavom kartą su Vytautu ir tėte 
šeštadienio pavakare ir apsižiūrėjom, kad 
nedaug turim valgyti. Nuėjau paieškoti, ko 
galiu nupirkti. Krautuvėj ant prekystalio 
stovėjo milžiniškas blokas sviesto. Pa
klausė manęs, kiek atpjauti. Kiek paro
džiau. tiek atpjovė - buvo apie 2 kilogra
mai. Vilniuje pardavinėjo tik po 200 gr 
asmeniui, o šeštadienį visai nepardavinėjo, 
nes savaitgaliais priplūsdavo pirkėjų iš 
Gudijos, tai būtų viską išpirkę. Paklau
siau, kur galiu gauti bulvių. Parodė man 
namą, kur, sako, jau jie pradeda kasti. Ten 
šeimininkų nebuvo, tai kažkas liepė man 
prisikasti kiek reikia. “Paskui”, sako, “ateisi 
ir užmokėsi”. Kažkokio maisto matyt vis 
dėlto turėjom, nes prisiskabius burokų 
lapų, išviriau barščių.

Kitą rytą išėjau į mišką. Buvo labai 
sausa ir grybų visai nebuvo, bet kvapai! Iš 
tolumos sklido keisti ritmiški garsai: “Ha 
ha hai, ha hi, ha hai!” Po kelių pakartoji
mų įsiklausiau, kad tai buvo šūkis: “Ką 
darai, daryk gerai! ” Miške esančioj vaikų 
stovykloj vaikai buvo mokomi, kaip reikia 
gyventi. i
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Monsinjoras Alfonsas
Tęsinys iš “M.R”nr. 28.

Kur ir kokiomis aplinkybėmis Jums 
buvo suteikti kunigo šventimai?

Vyskupas Pranciškus Ramanauskas 
lageryje mane įšventino į kunigus. Tuo me
tu niekas iš lagerio neišeidavo. Bausmei 
baigiantis, iškviesdavo kalinį ant vachtos 
ir perskaitydavo naują nuosprendį. Stali
nui mirus, lagerio kalinius jau pradėjo 
leisti į tremtį, o daugiausia jų vežė į Altajų. 
Vyskupas Pranciškus Ramanauskas sakė, 
kad jeigu mane ten ištrems dar nebūnant 
kunigu, tai negalėsiu padėti žmonėms. To
dėl jis mane įšventino į kunigus slapta. Visas 
gyvenimas lageryje buvo pogrindinis. Nie
kas apie mano įšventinimą j kunigus ne
žinojo, tik vyskupas Pranciškus Ramanaus
kas lietuviams kaliniams pasakė, kad esu 
kunigas. Kai atėjo laikas važiuoti į tremtį, 
mane netikėtai paleido namo.

1956-aisiais Jums pavyko sugrįžti į 
Lietuvą ir kurį laiką dirbote kunigu Ku
lautuvoje ir Betygaloje. Kuo Jums buvo 
svarbūs šie tarnystės metai?

Kai grįžau j Lietuvą, kanauninkas Stan
kevičius liepė susirasti kunigą, kuris mane 
priimtų dirbti. Kai kartą buvau vienos mo
ters vardinėse, Kulautuvos klebonas Gus
tavas Gudanavičius pakvietė dirbti pas jį. 
Ten kunigavau dvfejus metus ir susigyve
nau su miestelio jaunimu. Kulautuva - 
toks mažas kurortinis miestelis prie Kau
no. Žmonės gyveno neturtingai, bet buvo 
labai geri. Jie turėdavo šiek tiek žvyruo
tos žemės bulvėms pasisodinti ir dirbda
mi sanatorijoje gaudavo 400 rublių atlygi
nimo. Jaunimas kiekvieną dieną eidavo į 
bažnyčią, o žiemą prieš pamaldas mėgda
vome pasimėtyti sniego gniūžtėmis. Nu
sipurtę sniegą visi kartu eidavome į šv. 
Mišias. Apie tris mėnesius teko dirbti ir 
Betygaloje - Maironio tėviškėje. Ten buvo 
sunkiau, nes darbas su jaunimu - užleis
tas. Pirmą kartą atvykus į parapiją, į pa
maldas susirinko apie 30 žmonių. Po to 
žmonės ėmė manim pasitikėti ir dalyda
vosi savo rūpesčiais. Kalėdodamas apva
žiavau apie 1000 šeimų. Jaunimo buvo ne
daug, tai dirbau su vaikais ir padariau sta
cijas. Kryžiaus kelią kartu su civiliai ap
sirengusiu klebonu eidavo apie 100 vai
kų. Rankose jie nešdavosi bažnytines vė
liavėles ir kryžių, bet ryšėdavo raudonus 
pionierių kaklaraiščius. Moterėlės šnekė
davo, jog nėra gerai, kad vaikai, eidami 
procesijoje, ryši tuos kaklaraiščius, bet sa
kėme: „Tegu eina.“ Kartu dalyvaudavo net 
kolūkio pirmininko dukterys. Bažnyčią lan
kančiųjų vis daugėjo, todėl mane pradėjo 
vėl nuolat sekti, darė kratą ir rado Adolfo 
Šapokos Lietuvos istoriją. Ši knyga sovie
tams buvo neparanki, nes parašyta įvykius 
vertinant iš tautinių pozicijų. Ji būdavo 
oficialiai įvardijama kaip nusikalstama ir 
antitarybinė. Dėl to, kad turėjau šią kny
gą ir kelis senus laikraščius, man sukurpė 
bylą ir gavau šešerius metus. KGB parei
gūnams sakiau: „Kokia gi čia mano kaltė? 
Justas Paleckis ir Antanas Sniečkus taip 
pat mokėsi iš šios istorijos, tai pirmiausia 
areštuokite juos, o ne mane.“ Adolfo Ša
pokos istorija priskiriama Vieningos Lie
tuvos srovei, kuri buvo priimtina netgi 
mūsų kairiesiems. Sovietams ši srovė at
rodė pavojinga, nes ji jungė visus lietuvius 
ir skatino tautinį pasididžiavimą praeiti
mi. Antrąjį kartą kalėjau jau Mordovijojc.

Būtų įdomu sužinoti apie Jūsų patirtį, 
sukauptą kalint Mordovijoje ir Abezėje. 
Galbūt galėtumėte prisiminti, kokie žmo
nės Jums tuo metu buvo artimiausi? Ar 
galėdavote su kuo nors atvirai pasikalbėti?

Mordovijoje susipažinau su įvairių tau
tybių kunigais: lietuviais, lenkais, ukrainie
čiais. Ten sutikau teologijos mokslų dak
tarą Joscf Slipyj, kuris vėliau tapo kardi
nolu. Bendravimas su tokiais šviesiais 
žmonėmis man suteikė progą dvasiškai

Svarinskas prisimena

Monsinjoras Alfonsas Svarinskas.

augti. Mes virtuvės brigadoje kartu skusda- 
vome bulves. Norint į tą brigadą „patekti“, 
reikėjo turėti bažnytinį prelato ar kanau
ninko laipsnį, arba būti mokslų daktaru. 
Kitokių virtuvėje „dirbti“ nepriimdavo. Už 
darbą kartais duodavo virtų bulvių. Tada 
dirbdami pasikalbėdavome, dažniausiai 
apie politiką. Vienas kitam perduodavo- 
mc žinias, gautas iš gimtųjų kraštų, ir visi 
svajodavome apie laisvę. Na, o užverbuo
tus asmenis mokėdavome atskirti ir su jais 
nebendraudavome.

Kai kalėjome Mordovijos lageryje, po
piežius Jonas XXIII mums atsiuntė palai
mintą kalėdaitį. Jis mus slapta pasiekė per 
lenkų kalinius. Buvo aiškiai pasakyta, kad 
reikia jį perduoti lietuviams kunigams. Mes 
tai žinojome, todėl kalėdaitį visi pasida
lijome ir drauge pasimeldėme už popiežių. 
Manau, kad tuo reikalu į Šventąjį Tėvą 
tikriausiai kreipėsi Romos lietuviai, bet 
kaip tai buvo suorganizuota - nežinau. Tuo 
metu vyskupas Vincentas Brizgys taip pat 
jau gyveno išeivijoje. Dabar jau būtų sun
ku sužinoti tikslius faktus.

Kaip galėtumėte pakomentuoti situa
ciją, sovietiniais metais susidariusią Lie
tuvos Katalikų Bažnyčioje? Koks vaidmuo 
dvasininkijos persekiojimuose tekdavo 
tuometiniam Religijų reikalų įgaliotiniui?

Grįžęs po antrojo suėmimo, kurį laiką 
kunigavau Miroslave ir Igliaukoje, o paskui 
mane perkėlė į Žemaitiją. Viduklėje buvau 
suimtas trečiąjį kartą ir paskui kalėjau 
Permės srityje. Atviriau kalbėdavausi tik 
su tais kaliniais, kurie valdžios nebijojo. 
Aišku, tuomet daug kas jautė baimę, nes 
daugiau nei 300 kunigų buvo areštuoti, o 
vyskupas Vincentas Borisevičius - sušau
dytas. Lageryje mirė dar du vyskupai. Tada 
aiškiai žinojau, su kuo galima pasikalbėti, 
o su kuo - ne. Religijų reikalų įgaliotinio 
pareiga buvo prižiūrėti ku nigus ir teikti in
formaciją apie juos. Jis taip pat turėjo teisę 
išvaryti kunigą iš parapijos. įgaliotinis 
nurodydavo, kurį kunigą iškelti kitur, ne
paisydamas vyskupo nuomonės. Paskui 
pranešdavo apie tokį dvasininką KGB, o 
tada jį suimdavo. Religijų reikalų įgalioti
niu tuo metu dirbo KGB karininkas ir Kė
dainių saugumo viršininkas J. Rugienis.

Grįžus po antrojo suėmimo, jis manęs 
neregistravo dvidešimt mėnesių. Liepė man 
eiti dirbti į fabriką darbininku, pabrėžda
mas: „Kol bus tarybų valdžia, kunigu tu 
nedirbsi.“ Aš pasakiau, kad esu jaunas ir 
palauksiu, kol jos nebus. Pažiūrėkime, ar 
velnias toks juodas, kad nebūtų galima jo 
nubaltinti. Pasakiau J. Rugieniui, kad pats 
eitų dirbti į fabriką, o ne mane siųstų. Ne
turėjau darbo, todėl Vilniuje vaikščiojau po 
kavines ir kalbėjausi su žmonėmis. Įgalio
tinis suprato, kad varau religinę ir politinę 
propagandą. Nenorėdamas, kad būčiau 
Vilniuje, jis išsiuntė mane į Miroslavą.

Tęsinys kitame MP nr.

PLB ir PLJS suvažiavimas šiemet vyks Trakuose
(www.lietuviams.com) Šiemet Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PI JS) kraštų 
pirmininkų suvažiavimas rugpjūčio 10-12 
dienomis vyks Trakuose.

Preliminarioje programoje numatyta 
aptarti PLB dalyvavimą įvairiuose 2009 
metais Lietuvoje vyksiančiuose rengi
niuose bei Šiluvos atlaiduose vyksian
čiuose dar šiemet.

Dėmesio ketinama skirti ramybės už
sienio lietuviams vis neduodantiems klau
simams, tokiems kaip pilietybė, TV trans

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

simpoziume, kuris vyks 2008 m. lapkričio 26-30 d., Lemonlc (Čikagos priemiestyje), 
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 
iki 2008 m. rugpjūčio 15 d. registruotis simpoziumo internetinėje svetainėje adresu:

http://www.mksl4.com
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

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductible).

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek: (03) 9578 4319.

Liepos 14 dieną Canberroje mirus

AJA Stasiui Ratui,
nuoširdžiai užjaučiame sūnus Vytautą ir Algirdą bei jų šeimas, seserį Marytę 

Karosienę, gyvenančią Lietuvoje, dukterėčią Ramoną Ratas - Zakarevičienę, jiĮ 
šeimas, draugus ir artimuosius.

Canbcrros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

A4JA Sauliui Dryžai
mirus, nuoširdžiai užjaučiame Giedrių Dryžą su šeima, artimuosius ir gi

mines.
Janina ir Viktoras Katkevičiai

Valstybės Šventė Canberroje
Atkelta iš 3 psl.
žinomą dainą -”Žemė Lietuvos”.

Valdybos sekretorė Sigita Gailiūnaitė 
salės viduryje, ant žalumynais papuošto 
staliuko uždegė simbolinę žvakę, kurios 
liepsnelė priminė žodžius -"Tegul meilė 
Lietuvos dega mūsų širdyse”, o dideliame 
ekrane pasirodė Lietuvos vėliava su Vyti
mi. Susirinkusieji susikabino rankomis ir 
sudainavo "Žemėj Lietuvos ąžuolai ža
liuos”. Šis prelegentės gražus sumany
mas canberriškiams buvo nelaukta staig
mena ir naujovė. Sigita Gailiūnaitė Ben
druomenės vardu padėkojo prelegentciuž 
įdomią paskaitą, atvykimą autobusu ir 
įteikė nuo Bendruomenės dovanėlę.

Vietoje meninės programos, Sigita 
ekrane rodė iš Lietuvos (Tautiniu mažumų 
ir išeivijos departamento) gautą videofil
mą “Kaip moku - taip šoku”, iš jo išrin
kusi 12 lietuvių tradicinių šokių. Sigita 
sakė, kad prie šio filmo sukūrimo, kaip 
režisierius, operatorius ir montažo sudary
tojas, yra prisidėjęs Melbourne gimęs ir 
augęs, bet dabar Lietuvoje gyvenantis, 
visiems gerai pažįstamas Algis Karazija. 
Tautinius šokius šoko keturios poros gam

liacijos pasaulio lietuviams, Lietuvos 
Respublikos Seimo ir PLB komisijos 
veiklai bei spalio 12 dieną vyksiantiems 
Seimo rinkimams.

PLJS lyderiai daugiausia svarstys pasi
ruošimą XIII Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresui, kuris vyks Pietų Amerikoje - 
Brazilijoje, Argentinoje ir Urugvajuje.

Be to, vyks atskiri regioniniai posėdžiai, 
kur sau aktualias problemas gvildens 
Europos, Rytų, Pietų Amerikos, Šiaurės 
Amerikos ir kitų kraštų lietuviai.

□

toje ant pievelės ir ant grindinio prie namų. 
Žemaitišką, senovišką, anksčiau nematytą, 
įdomų šokį “Valsmanieta” sušoko viena po
ra iš Plungės rajono. Jų tautiniai rūbai ir 
pats šokis skyrėsi nuo kitų. Šokėjui ant 
galvos buvo užmauta didelė skrybėlė, o 
šokėjai užrišta didelė balta skarelė. Kai 
kurių šokių pavadinimai - “Griecininkė”, 
“Galiopas”, “Valsmanieta” - negirdėti ir 
nematyti, bet jie visi savo stiliumi buvo 
įdomūs ir profesionaliai sušokti.

Pastebėjau prof. Algimanto Kabailos 
švarko atlape Valstybės Šventės proga 
prisegtą ordiną, kurį jis Sakėsi gavęs iš 
Lietuvos Prezidento už nuopelnus Lietu
vai. Canbcrros “Ramovė” skyriaus vardu 
sveikinu dr.Algimantą su apdovanojimu. 
Tarp jo nuopelnų ne tik Lietuvai, bet ir 
Canbcrros “Ramovė” skyriui yra ir tai, kad 
buvo paskirta $2,000 kasmetinė premija 
geriausiam 4-tą kursą Karo akademijoje 
baigusiam absolventui.

Sugiedojus Lietuvos himną, oficialioji 
Šventės minėjimo dalis buvo baigta. Po to 
prie skanių pietų dar ilgai tarpusavyje 
šnekučiavomės. D
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Kviečiami “Sūkurio” senjorai
Sydnėjaus tautinių šokių ratelio “Sūkurys” senjorų grupė atnaujina šokių 

repeticijas, kurios vyks vieną kartą per savaitę Sydnėjaus Lietuvių Klube.
Repeticijos prasideda sekmadienį, liepos 27 d., 4 vai. p.p. Lietuvių Klube.

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

Vidą Skirką tek: 9534 2967. Organizacinis Komitetas

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 tek: (mob.) 04 03 287495 arba (n.) 9709 3314, arba atvykti j 
šeštadienio pamokas. Jadvyga Dambrauskienė

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
š.m. rugpjūčio 10 dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų, 

Sydnėjaus Lietuvių Klube ruošia 

specialų informacinį susirinkimą, 
kuriame bus aptariami svarbūs klausimai:
1. Būtina deleguoti atstovus į ALB Krašto Tarybos suvažiavimą.
2. Išsiaiškinti, ar atsiras pakankamai asmenų sudaryti būsimą Krašto Valdybą.
3. Papildyti mūsų Apylinkės narių skaičių, suieškant ir pasitelkiant 
naujai atvykusius
Mielieji, tik Jūsų dėmesio, gerų norų ir entuziazmo dėka mes galėsime tęsti 

mūsų vyresniųjų pradėtus darbus, todėl labai prašome atvykti į šj susirinkimą su 
įvairiais pasiūlymais ir pageidavimais.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

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 Reisgicnci tel.: (02) 9543 1001 

arba Jadvygai Dambrauskienei tel.: (02) 9709 3814.

i hOSų PĄSTOCt
1 800 333 000

remia Crime Stoppers

Apie nusikaltimus 
praneškite sava kalba. 
Skambinkite vertėjui 13 14 50, 

kuris sujungs su CRIME 
STOPPERS
1800 333 000

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16-20 Meredith Street, Bankstown

Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: coutactus@lithuanianclub.org.au 
wvvw.litliuunianclub.org.au

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

Restoranas dirba:
trečiadieniais — šeštadieniais:

pietūs 12 vai. dienos - 2.30 vai. p.p.
vakarienė 530 vai. p.p.-830 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 dienų. 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!
Susidarius 20-ties vaikų grupei (iki 12 melų), organizuosime atskirą
“Džiunglių Balių” vaikučiams. Kaina-$15 asmeniui.
Teirautis Klubo telefonu: 9708 1414 arba Klubo administracijoje.
Bilietai parduodami iki penktadienio, liepos 25 dienos.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

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

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

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
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Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.
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Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.
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