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Valstybės Diena Adelaidėje

Šių metų liepos 6 dieną Adelaidės Lietuvių Namuose paminėta Lietuvos Valstybingu
mo Diena. Meninėje programos dalyje pasirodė Adelaidės lietuvių choras “Lituania” 
(žiūr. nuotr. viršuje), kuriam dirigavo Jonas Pocius. Plačiau apie minėjimą - MP ps 1.3.
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das Adamkus susitiko su Argentinos I dė
tuvių Bendruomene. Prezidentas džiau
gėsi, kad tautiškumo dvasia išsilaikė iki 
šiandien ir kad ją puoselėja ypač Argenti
nos lietuvių jaunimo atstovai.

Kalbėdamas apie neseniaipatvirtintas 
Pilietybės įstatymo pataisas, Prezidentas 
V. Adamkus pabrėžė, kad kiekvieno 
žmogaus apsisprendimo teisė yra negin
čijama ir negali būti pažeidžiama.

“Žmogus turi teisę priklausyti savajai 
tautai ir mokas negali šios teisės paneigti, - 
sakė valstybės vadovas. - Visai nesvarbu, 
kur gyvena lietuvis. Jis turi teisę priklau
syti savo tautai ir turėtų turėti galimybę 
išsaugoti Lietuvos pilietybę”.

Prezidentas V. Ad amkus pabrėžė, kad 
visos teisinės kliūtys įgyti dvigubą pilie
tybę turėtų būti pašalintos. Tai daryti rei
kia nenusižengiant Konstitucijai.

“Niekas negali atskirti lietuvių nuo 
Lietuvos, - sakė I Jetuvos Prezidentas - Jūs 
esate lietuvių tautos dalis ir ja liksite”.

Prezidentas išreiškė viltį, kad visos 
teisinės kliūtys bus pašalintos ir išeivijoje 
gyvenantys lietuviai turės teisę įgyti ne tik 
valstybės, kurioje gyvena, bet ir Lietuvos 
Respublikos pilietybę.

Argentinos lietuvių organizacijų ir 
spaudos tarybos vadovas Jurgis Brazaitis 
pabrėžė, kad Argentinos lietuviai gyvena 
ta pačia lietuvybės idėja, kuri įkvepia ir kitų 
kraštų lietuvius. “Mus įskaudino tai, kad 
neseniai Seimo priimtas įstatymas numatė 

galimybe gauti dvigubą pilietybę įvairiose 
pasaulio valstybėse, bet ne Pietų Amerikoje 
gyvenantiems lietuviams”, sakė J. Brazaitis.

Daugiau užsieniečių dirba 
Lietuvoje

Šiemet per pirmuosius šešis mėnesius 
Lietuvos darbo birža (LDB) užsienio šalių 
piliečiams išdavė 4,421 leidimą dirbti. 
Daugiausiai iš užsienio į Lietuvą darbuo
tis atvyksta tolimųjų distancijų vairuo
tojai, suvirintojai, mūrininkai. Populia
riausios šalys iš kurių atvyksta - Baltaru
sija, Turkija, Ukraina.

Per tą patį laiką praeitais metais buvo 
išduota tik 2,390 leidimai. Transporto 
sektoriuje vis dar jaučiamas darbuotojų 
trūkumas.

Šiemet LDB duomenimis, 18% visų iš 
užsienio atvykusių darbuotojų sudarė bal
tarusiai, 16%-turkai, 13% - ukrainiečiai, 
8% - moldavai, 7%-kinai.

Užsieniečių srautai nuo 2004 metų 
Lietuvoje išaugo dvigubai ir pernai išduo
ta daugiau nei 12,000 leidimų gyventi.

Lietuvos vyriausybė iki šiol nėra apsi
sprendusi, kokios imigracijos politikos 
laikytis.
Jūros dienos - burlaivių apgultis

Kaip kiekvienais metais, taip ir šie
met, Klaipėda savo jūros dienas švenčia 
liepos mėnesio pabaigoje. Šiemet Klai
pėdą apguls burlaiviai iš įvairių Baltijos ir 
Šiaurės jūrų uostų. Didžiausias Klaipėdos 
miesto rūpestis - kaip prie krantinių su
talpinti burlaivius ir kur patalpinti minias 
jūrininkų.

Liepos 25 - 27 dienomis Klaipėdoje 
lankysis senųjų burlaivių festivalio “Baltic 
Sails” ir 60 tarptautinės “Baltic Spring 
Cup” regatos laivų. Jais atplauks beveik 
600 jūrininkų. Ši regata prasidėjo šio mė
nesio 18 d. Vokietijos Travemuende uoste,
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Vyriausybė sieks susigrąžinti lietuvių vaikus
- bus sudaryta komisija

(ELTA). Siekdama padėti užsienyje gy
venantiems lietuviams išsaugoti tautinį 
tapatumą, ryšius su 1 Jetuva, kultūrą, kalbą 
bei parengti šiuo metu užsienyje gyve
nančius lietuvių kilmės vaikus ateityje 
grįžti j Lietuvą, taip didinant pasirengi
mą reemigruoti ir reintegniotis j Lietuvos 
gyvenimą. Vyriausybė patvirtino Ilgalaikę 
Lietuvos valstybės santykių su užsienio 
lietuviais 2008-2020 m. strategiją.

Dėl gausios lietuvių emigracijos smar
kiai išaugus užsienyje gyvenančių lietu
vių skaičiui ir pagausėjus bei sustiprėjus 
užsienio lietuvių bendruomenėms, atsira
do abipusis poreikis ir būtinybė bendra
darbiauti lietuvių tautinio tapatumo iš
saugojimo ir plėtojimo, lituanistinio švie
timo organizavimo ir koordinavimo, lie
tuvių kultūros puoselėjimo, informacijos 
apie Lietuvos gyvenimą sklaidos tobuli
nimo, informacijos apie užsienio lietuvių 
gyvenimą sklaidos plėtojimo, ekonominių 
ryšių srityse.

Strategija siekiama užtikrinti Lietuvos 
institucijų ir užsienio lietuvių bendradar
biavimą, siekti sukurti vieningą lietuvių 
tautinę bendruomenę - integralią tautą, 
išsaugoti užsienio lietuvių tautinį tapatu
mą, puoselėjant lietuvių kalbą ir kultūrą.

Bus skatinamas Lietuvos institucijų ir 
užsienio lietuvių bendradarbiavimas, 
plečiami Lietuvos diplomatinių atstovy
bių ir konsulinių įstaigų pajėgumai dirbti 
su Lietuvos piliečiais ir užsienio lietu
viais, konsulinės įstaigos turėtų būti ple
čiamos pagal Lietuvos piliečių emigraci
jos srautus.

Andrius Kubilius apie dvigubą pilietybę
Rudenį išrink

tas Seimas turės 
imtis iš esmės 
spręsti dvigubos 
pilietybės įteisi
nimo klausimus, o 
naujasis Pilietybės 
įstatymas turėtų 
būti kuriamas ne 
vis naujose darbo 
grupėse, o principingai sutarus dėl esminių 
nuostatų koncepcijos, teigia opozicinių
konservatorių vadovas Andrius Kubilius 
(žiūr. nuotr. viršuje).

Anot jo, prezidento Valdo Adamkaus 
sprendimas vetuoti birželio pabaigoje 
Seimo priimtą Pilietybės įstatymą nepa
teisinamas “jokia logika ir jokiais konsti
tuciniais argumentais”. “Seimui priėmus 
prezidento pataisas, teisę j dvigubą piliety

Atrastas “Prezidentas Smetona”
Estijos povandeninės archeologijos 

specialistai atskleidė dar vieną Antrojo 
pasatdinio karo paslaptį - Baltijos jūros 
gelmėse aptiktas nuskandintas prieška
rinis Lietuvos karo laivas „Prezidentas 
Smetona”.

Vienintelio tarpukario Lietuvos karo 
laivo nuskendimo vieta buvo žinoma tik 
apytiksliai - 1945 metų sausį išplaukęs iš

Be to, ketinama skatinti užsienio lietu
vių švietimo įstaigų bendradarbiavimą su 
Lietuvos švietimo įstaigomis, įtraukiant 
lituanistinių mokyklų bendruomenes j 
švietimo projektus, finansuojant mokyklų, 
mokinių, studentų ir jaunimo organizaci
jų projektus, skatinančius vaikų ir jauni
mo bendradarbiavimą su užsienio lietu
vių švietimo įstaigų mokiniais.

Be kita ko, užsienio lietuviai bus ska
tinami dalyvauti Lietuvos politiniame ir 
ekonominiame gyvenime, skleidžiant in
formaciją užsienyje apie verslo galimy
bes Lietuvoje, investicinę aplinką, laisvas 
darbo vietas.

Taip pat sudaryti sąlygas kurti lituanis
tinio švietimo mokymo(si) programų ir 
priemonių sistemą; plėtoti lituanistinį 
švietimą, skatinant užsienyje gyvenančius 
lietuvius steigti naujas užsienio lietuvių švie
timo įstaigas bei mokymo procesą pritaiky
ti užsienio lietuvių poreikiams ir specifi
niam kultūriniam kontekstui; skatinti lie
tuviškos kultūros kūrimą, puoselėjimą bei 
sporto tradicijų tęstinumą užsienyje.

Vyriausybė taip pat pritarė Ilgalaikės 
valstybės santykių su užsienio lietuviais 
2008-2020 m. strategijos koordinavimo ir 
priežiūros komisijos sudarymui. Komisija 
vykdys papildomą, tarpinstituciniu koor
dinavimu pagrįstą užsienio lietuvių būklės 
stebėseną bei atsakingoms institucijoms 
teiks rekomendacijas santykių su užsienio 
lietuviais srityje. Tautinių mažumų ir išei
vijos departamentas ir dabar nuolat atlie
ka užsienio lietuvių būklės analizę, stebė
seną bei teikia pasiūlymus Vyriausybei. □ 

bę turės pokario emigrantai ir dabar gimę 
Airijoje lietuvaičiai, tačiau tokios teisės 
neturės Punsko ir Pelesos lietuviai. Netu
rės ir dabartiniai “trečios kartos” emig
rantai. Diskusija šiuo klausimu buvo ilga, 
bet argumentai neįtikinantys”, - spaudos 
konferencijoje sakė A.Kubilius.

Pasak jo, naujajame Seime, kuris susi
rinks po parlamento rinkimų spalį, būtina 
ieškoti naujų sprendimų dėl dvigubos pi
lietybės. “Aš matau vieną gerą dalyką, iš 
tų diskusijų, kurios virė iki šiol - būtent 
tai, kad ir Seimas, ir prezidentas ėmėsi 
interpretuoti Konstitucinio Teismo nuta
rimą. pripažįstant, kad dvigubos piliety
bės atvejų yra ir jų gali būti nemažai”, - 
sakė A.Kubilius. Jis taip pat skeptiškai 
vertino Premjero Gedimino Kirkilo keti
nimus steigti dar vieną darbo grupę Pi
lietybės įstatymo pataisoms rengti. □

Helsinkio uosto jis nuskendo Suomijos 
įlankoje, patekęs į minų užtvarą.

„Šįkart neapsirikome - Suomijos įlan
kos viduryje, maždaug 80 metrų gelmėje, 
gulintis skenduolis - jūsiškis laivas „Pre
zidentas Smetona“. Dėl to nėra jokių abe
jonių“, -sensacingu radiniu džiaugėsi jau 
30 metų Baltijos gelmes naršantis Talino 
jūrų muziejaus istorikas Velio Mass. □
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Xfi y ĮtfnA
SS!? Trumpai iš visur

♦ Liepos 21 d. 
Zimbabvės pre
zidentas Robert 
Mugabe pirmą 
kartą per 10 metų 
asmeniškai su
sitiko su opozici
jos lyderiu Mor
gan Tsvangirai. 
Susitikę Zimbab
vės sostinės Ha

rare viešbutyje jie abu pasirašė susitarimo 
memorandumą, pasižadėdami pradėti 
derybas, kad užbagtų Zimbabvę jau visą 
dešimtmetį kamuojančią politinę krize. Jų 
abiejų vadovaujamų partijų atstovai pradė
jo pasitarimus Pretorijoje, Pietų Afrikoje.
♦ Oficialiu Serbijos pranešimu, liepos 21 
d. Belgrade autobuse buvo atpažintas ir 
suimtas Radovan Karadzič, kaltinamas 
8000 musulmonų vyrų ir vaikų išžudymu 
Srebrenicoje 1995 metais. Nuo 1992 iki 
1996 metų jis buvo tarptautiniai nepri
pažintos Bosnijos Serbų respublikos pre
zidentas ir vyriausias ginkluotų pajėgų 
viršininkas. Paieškomas dėlkaro nusikal
timų, jis slapstėsi Serbijoje kaip “dr. Dra
gan Dubič”. Karadzič advokato tvirtini
mu, jis buvo serbų policijos suimtas jau 
liepos 18 d. ir slaptai laikytas, prieš paskel
biant apiejo areštą.
♦ Senatorius Barack Obama, demokratų 
partijos kandidatas i JAV prezidentus, 
susitiko su eile svarbių tarptautinių ly
derių. Liepos 21 d. jis lankėsi Bagdade, o 
liepos 23 d. Jeruzalėje susitiko su visais 
svarbiausiais Izraelio lyderiais bei pales
tiniečių prezidentu Mahmoud Abbas. 
Liepos 24 d. Berlyne 200.000 žmonių 
minia klausėsi jo kalbos Tiergarten parke, 
gi liepos 26 d. jis susitiko su D. Britanijos 
min. pirmininku Gordon Brown.
♦ Liepos 23 d. buvo pareigose prisaikdin
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tas pirmasis Nepalo respublikos prezi
dentas Ram Baran Yadav. Jo išrinkimu yra 
labai nepatenkinti maoistai, stipriausia 
partija Nepalo parlamente, siūlę savo 
kandidatą, tačiau visos kitos susiblokavo 
ir išrinko centro partijos kandidatą. Da
bar maoistai trukdo sudaryti naująjį 
ministrų kabinetą.
♦ Atsinaujino teritorinis ginčas tarp 
Kambodijos ir Tailando. Nesusitariama 
dėl PreahVihear šventovės griuvėsių ir 
dėl pasienio ruožo prie Anlong Vcng. Abi 
valstybės sustiprino savo karines pajėgas 
ties ginčijamomis sritimis.
♦ Liepos 24 d. JAV valstybės sekretorė 
Condoleezza Rice susitiko su Australijos 
užsienio reikalų ministru Stephen Smith, 
atvykusi į Perth, WA18 valandų vizitui. Ji 
išskrido j Naująją Zelandiją pakeliui į 
Samoa, kur įvyks Pacifiko salų konferencija.
♦ Liepos 25 d. įvyko sprogimas Qantas 
lėktuvų bendrovės Boeing 747 keleivinia
me lėktuve pakeliui iš Hongkong į Mel
bourne. Lėktuvo šone atsirado 3 m diamet
ro skylė. Lėktuvas su 346 keleiviais ir 19 
įgulos narių laimingai nusileido Maniloje. 
Manoma, kad sprogo deguonies cilindras.
♦ Liepos 25 d. Gazos ruože sprogo trys 
pakelės bombos. Viena jų užmušė automo
biliu važiavusius 5 svarbius Hamas lyderius 
bei gatvių sankryžoje stovėjusią 6 metų 
mergaitę. Kita bomba užmušė llamas 
politinį pareigūną, gi trečioji sužeidė keletą 
I lamas narių. Liepos 26 d. auštant Hamas 
policija suėmė apie 160 Fatah organizaci
jos narių, ieškodama sprogimų kaltininkų.
♦ Liepos 25 d. Bangalore mieste Indijoje 
sprogo visa eilė bombų, užmušti du asme
nys. Liepos 26 d. 17 bombų sprogo Ahmeda- 
bad mieste. Žuvo 45 žmonės, apie 150 sužeis
tų. Sprogimus suorganizavusi giriasi Isla
mo aktyvistų grupė “Indian Mujahideen”, 
keršydama hindu nacionalistinei partijai.

ŽVLCrNU
Pasisako Bendruomenės nariai

Dviguba pilietybė
Algirdas Šimkus OAM
ALB Tarybos Pirmininkas

Dvigubos pilie
tybės klausimas yra 
gana opus ir svar
bus reikalas bet 
kuriai valstybei. Jis 
yra dar aktuales
nis valstybėms, iš
silaisvinusioms iš 
sovietinio jungo.

Kalbant apie 
dvigubą pilietybę, manau, pirmiausiai 
reikia nustatyti pagrindinius principus. 
Savaime suprantama, pagrindiniai princi
pai niekada negali pilnai padengti visų 
atvejų. Tačiau tai gali būti pirmoji atranka.

Mano manymu, pagrindiniai principai 
dėl dvigubos pilietybės turėtų būti šie: 
asmens kilmė ir tarpvalstybinė teisė turė
ti dvigubą pilietybę.

Gi likusias nuostatas, prie gerų norų, 
visada galima suformuluoti teigiamai. 
Neįsivaizduoju, kad išsamiai apgalvotos 
nuostatos nepajėgtų patenkinti Konstitu
cijos, ar negalėtų pašalinti baimę, kad 
nebus užkirstas kelias į pilietybės teisę 
asmenims, kurių Valstybė nepageidauja. 
Yra svarbu turėti nuostatas, kurios Vals
tybei suteiktų galimybę tinkamai regu
liuoti pilietybės įsigijimo teises. Lygiai 
taip pat yra svarbu neužkirsti kelią į pi
lietybės teisę, be rimtos priežasties, tiems 
lietuvių kilmės asmenims, kurie jos pa
geidauja.

Priimtasis Seimo sprendimas atrodo 
arbitrams ir diskriminuojantis. Jis atrodo 
esąs pagrįstas geografine Lietuvos padėti
mi bei priklausomumu ES ir NATO. Šio 
priklausomumo pagrindu yra ekonomija 
ir gynyba, atsižvelgiant į Lietuvos geografinę 
situaciją. Neabejotina, toks pagrindas yra 

visai natūralus. Visgi nemanau, kad tai tin
kamiausi kriterijai dėl LR pilietybės tei
sės lietuviams, gyvenantiems už Lietuvos 
ribų. Stebėt ina, kad po ilgokai užsitęsusio 
svarstymo vistick nebuvo įmanoma suras
ti tinkamesnį sprendimą.

Australijos bei kituose kraštuose gy
venančius lietuvius, kuriems šis Seimo 
sprendimas LR pilietybės klausimu yra 
neigiamas, labai nuvilia. Jie.be abejo, jaus
tųsi esą atstumti savo kilmės Krašto. 
Australijos Lietuvių Bendruomenei šie 
asmenys yra labai svarbūs ir mes norime 
juos matyti savo bendruomeninėje veiklo
je - kiek tik jų gyvenimo sąlygos leidžia. 
Daugelis jų jau yra davę nemažą įnašą mū
sų lietuviškai veiklai. Būtų nepaprasta 
skriauda mūsų palyginti mažai Bendruo
menei prarasti bent vieną veiklų asmenį, 
nusivylusį Seimo sprendimu dvigubos pi
lietybės klausimu.

Mažai valstybei turėtų būti labai svar
bu nemažinti savo piliečių skaičiaus, ne
svarbu kur jie begyventų. Asmenys, būda
mi piliečiais, niekada nepraranda artimu
mo jausmo savo kilmės kraštui ir, manau, 
visada yra pasiruošę būti jampalankūs bei 
rūpintis jo gerbūviu. LR pilietybės turėji
mas gali sustiprinti norą grįžti į Lietuvą, 
nors, žinoma, visa tai priklauso nuo as
meninių gyvenimo sąlygų ir t.t.

Padarytasis Seimo sprendimas dvigu
bos pilietybės atžvilgiu gal ir neturėtų 
didelės asmeninės įtakos Australijoje 
pastoviai gyvenantiems lietuviams, bet, 
manau, paliestieji jaustųsi beverčiais sa
vo kilmės kraštui - nes esą neverti jo pi
lietybės, nors to nedraustų gyvenamojo 
krašto įstatymai. Taip pat nemanau, kad 
tokia padėtis jiems sukeltų entuziazmo 
lietuviškai veiklai.

Seimo sprendimas dvigubos pilietybės 
klausimu nėra palankus mūsų Australijos 
Lietuvių Bendruomenei, ir jo paliestiems 
lietuviams iš tiesų jis atrodo arbitrams bei 
diskriminuojantis. Reikia tikėtis, kad po 
LR Prezidento veto jis bus atitinkamai 
ištaisytas, išvengiant minėtų nesklandu
mų mūsų Bendruomenės atveju. □
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plaukė per Švedijos Karlskronos uostą į 
Klaipėdą.

Liepos 21 d. iš Vokietijos Kiel uosto, 
olandų burlaiviu “Flying Dutchman”, 
išplaukė į Klaipėdos jūros dienas Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenės Valdybos ir 
Tarybos nariai, Vokietijos Lietuvių Jauni
mo Sąjungos atstovai, Vokietijos verslinin
kai, menininkai. Juos lydėjo Lietuvos am
basadorius Vokietijoje Evaldas Ignatavičius.

Liepos 26 dieną Klaipėdos gatvėmis 
žygiavo “BalticSpring Cup 2008” dalyviai 
ir miesto jūrinių organizacijų darbuotojai, 
o po to sekė regatos jūrininkų apdova
nojimai. Liepos 27 d. atviroje jūroje po 
vainikų nuleidimo regatos laivai startavo 
plaukimui į Lenkijos Gdynės uostą. Prie jų 
prisidėjo ir septyni “Baltic Sails” festivalio 
burlaiviai. Jiems išplaukus prie Kruizi
nių laivų terminalo laukė laivai iškyloms j 
jūrą ir Kuršių marias.

Atvyko į Klaipėdą vienas didžiausių Eu
ropoje mobilus apžvalgos ratas, kuris vienu 
metu talpina 192 žmones. Jame įrengtos 
32 kabinos, žiūrovai pakyla j 50 metrų 

’. ■ aukštį. NJieste vyko tautodailės dirbinių 
mugė, įvairūs koncertai, kaip pvz. Klai
pėdos visuomeninių organizacijų koncer
tas, liaudies muzikos koncertas. •

>-• „ n Padovanojo buvusio ministro 
sodybą --P>

' Panevėžietis Povilas Urbšys savo po- 
: elgiu įrodė esantis tarp tos lietuvių ma

žumos, kuriai svarbiau ne asmeninė nau
da, o visuomenės interesai. Specialiųjų 
tyrimų tarnybos, Panevėžio valdybos 
vadovas padovanojo valstybei savo

asmeninį turtą - iš savo senelio brolio, 
paskutinio, prieš sovietų okupaciją, 
Lietuvos užsienio reikalų ministro Juozo 
Urbšio paveldėtą sodybą.

“Noriu, kad ne tik būtų išsaugotas 
unikalus istorijos paminklas, bet ir sukur
ta nauja visuomenei skiria kultūrinė 
erdvė”, - sakė Povilas Urbšys.

Lietuva į Europos kosmoso 
agentūrą

Pernai vasarį iš šešių ministerijų atsto
vų buvo sudaryta Kosmoso klausimų 
1 Jetuvoje koordinavimo gmpė. Švietimo 
ir mokslo ministerijos užsakymu buvo at
likta galimybių studija. “Kosminė” darbo 
grupė apibrėžė Lietuvos mokslo ir verslo 
interesus Europos kosminės veiklos sri
tyje, išsiaiškino šalies kosminį potencia
lą. Interesų,-pasirodė esama ne tiek jau 
mažai. Buvo nuspręsta siekti narystės 
Europos kosmoso agentūroje (European 
Space Agency -ESĄ).

Liepos 17 d., šią žinią paskelbė Prem
jeras Gediminas.Kirkilas. Tiek Min. Pirm., 
tiek ir švietimo.' irąmokslo ministras Al
girdas Monkevičius tvirtino, jog investi
cijos j tai jiėra per didelės ir atsipirks 
keleriopai. Nuo 2010 - 2011. metų teks 
investuoti .po du milijonus litų. Nuo 2019 ’ 
metų ESĄ nario mokestis bu,s,J.,Q ijjln. litui ■

Naryslė-ESAsuteikia galimybę prieiti 
prie pačių naujausių technologijų, o kartu 
ir galimybę tokias technologijas plėtoti sa
vo šalyje. Įstotiį ESĄ užtrunka mažiausiai 
8 metus. Be to, agentūros specialistams dat 
reikia įrodyti, kad ESĄ nare tapti preten
duojanti šalis bus naudinga.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-
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Airijos lietuvė
(www.lietuviams.com). Airijos Lietuvių 

Bendruomenės (ALB) Valdybos pirmi
ninkė Jurga Vidugirienė tapo oficialia 
Lietuvos liberalų sąjūdžio keliama nepar
tine kandidate LR Seimo rinkimuose vien
mandatėje Vilniaus Naujamiesčio apygar
doje. Būtent į šią apygardą suplaukia visų 
užsienio lietuvių balsai, nes pagal Seimo 
rinkimų įstatymą „kitose valstybėse esan
tys Lietuvos Respublikos piliečiai įrašomi 
į tos vienmandatės rinkimų apygardos 
rinkėjų sąrašą, kurios teritorijoje yra Lie
tuvos Respublikos Seimas.“. Per praėjusius 
Parlamento rinkimus Vilniaus Naujamies
čio apygardoje buvo išrinkta konseivatorė 
Janina Degutienė.

Be to, kadangi vadovauja Airijos LB, 
Jurga Vidugirienė yra Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos narė bei Naujo
sios emigracijos reikalų komisijos pirmi
ninkė. Pastaruoju metu ji dirba nttujai ku- 
riamameprojektc-Lietuvosinformacijos 
mainų centre -. LITH(c) (Lithuanian 
Information TradingHub) Dubline.

Kartu su vyru Mindaugu Vidugiriu ji 
augina Airijoje gimusį sūnų Jovarą Vėtrą. 
Mindaugas Vidugiris yra Lietuvos li
beralų sąjūdžio narys ir minėto centro 
vadovas. ”...

. Šąltjniai Pasaulio Lietuvių Bcndruome- 
. nėjėleigia, jog Jurgą Vidugirienę dalyvauti 

‘.•Seimo rinkimuose paskatino noras, kad 
užsienio lietuvių balsas būtų pagaliau iš-1 
girstas. Jau anksčiau buvo pasigirdusi kri- 
tika ir nuogąstavimai, kad užsienyje gyve
nantiems lietuviams gali kilti sunkumų 
siekiant parlamentarų postų. Seimo rin-

į LR Seimą ?

Jurga Vidugirienė.

kimų įstatyme teigiama, kad „Seimo na
riu gali būti renkamas LR pilietis, kuris 
<...> nuolat gyvena Lietuvoje. Nuolat 
gyvenančiu LR laikomas Lietuvos Res
publikos pilietis, kurio duomenys apie 
gyvenamąją vietą įrašyti Lietuvos Respub
likos gyventojų registre, arba pilietis, ku- 

. ris pagal Civilinį kodeksą pripažįstamas 
' turinčiu nuolatinę gyvenamąją vietą Lie
tuvos Respublikoje.“

Tačiau J.Vidugirienė. lietuviams.com 
patikino, kad nuogąstauti nėra dėl ko, nę.s 
ji yra.registruota Lietuvoje ir čia yra jos 

. nuolatinė gyvenamoji vieta.
Primename, kad Nepriklausomos Lie

tuvos istorijoje įvairiuose rinkimuose (Sei
mo, Prezidento) dalyvavo ir keletu atveju 
laimėjo ne vienas užsienio lietuvis, tačiau 
kol kas tik iš senosios išeivijos kartos.

-A- ■ ..... ....... □
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Bendruomenės baruose
Valstybės Diena Adelaidėje

Valstybės Dienos minėjimas liepos 6 - 
tą turėtų būti pažymėtas ir kaip Adelaidės 
lietuvių bendruomenės valstybės diena. Po 
kelerių meti; lyg primirštos (dėl supran
tamų priežasčių) tautinės veiklos, nese
niai išrinkta nauja ALB Adelaidės Apy
linkės Valdyba, vadovaujama pirmininkės 
Elenos Varnienės, per gana tnimpą laiką 
sugebėjo vėl suruošti renginį, vertą visuo
tinio pagyrimo. Pasigėrėlina, kad pirmi
ninkės parodytas “mindauginis” autori
tetas buvo priimtas visų veikėjų pritari
mu. Užmiršti buvę asmeniniai nesusipra
timai ar ožiški užsispyrimai. Nenuostabu,

Nuotraukoje iš kairės: Elena Dainienė - Morta, Janina 
Vabolienė - montažo sujungėja.

Valstybės Diena Sydnėjuje

Rymantė Geli.

Ši šventė Syd- 
nėjuje, Lietuvių 
Klube, buvo pa
minėta sekma
dienį, liepos 6 
dieną. Minėjimą 
pradėjo ALB Syd- 
nėjaus Apylinkės 
Valdybos narė 
Rymantė Geli. 
Savo kalboje ji 
pastebėjo, kad 
kaip Valstybės Šventė ši diena buvo pa
skelbta tik 1990 metais - kaip tik tuo me
tu, kai atsikūrusiai Lietuvai buvo svarbu 
pabrėžti savo istorinį valstybingumą. Ne
są likusio jokio istorinio dokumento, ku
ris pažodžiui liudytų,kad Mindaugo ka
rūnavimas įvyko liepos 6 dieną (1253 
metais). Šios dienos nustatymas yra isto
riko profesoriaus E. Gudavičiaus tyrimų 
išvada.

Prelegentė pabrėžė, kad Viduramžių 
Europoje valstybės reikšmė buvo neat
siejama nuo jos valdovo autoriteto. Svar
bu tai, kad Mindaugas tapo pripažintas 
karaliumi pagal tų laikų įpročius, tad su 

kad toje suderintoje, glaudaus bendradar
biavimo aplinkoje Adelaidės lietuvių 
bendruomenė atsilygino gausiu dalyva
vimu ir gausiais plojimais.

Minėjimo eigą pradėjo Valdybos pir
mininkė Elena Varnienė, pasveikindama 
susirinkusius ir pakvietė kun. Juozą Pe
traitį maldai už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Po to sekė J. Stačiūno trumpas, 
šventei skirtas žodis. Puiku, kad nei vieno 
prelegento kalba neužtruko ilgiau kaip 5 
-6 minutes.

Po oficialios Įžangos (be jokios per
traukos) atsiradome Mindaugo (vaid. V.

Straukas) dvare. Į šį 
montažą - “Mindaugas - 
Žmogus - Valdovas” - 
buvo įjungti ir kiti pagrin
diniai programos daly
viai. Montažo sujungėja 
Janina Vabolienė “Valdo
vo” pramogai įpynė R. 
Sankauskienės mažuosius 
tautiniams šokiams, o per 
visą veikalą Adelaidės 
lietuvių choras “Lituania”, 
diriguojamas jauno ir 
gabaus muziko Jono Po
ciaus, sklandžiai įsijungė 
dainomis į tragišką vaidi
nimo eigą.

Gana jausmingai ir 
tvirtai pasirodė artistai: E. 
Dainienė - Morta, V. Ne
krošius - Vismantas ir V.

juo ir prasideda Lietuvos valstybingumas.
Meninę minėjimo dalį atliko Sydnė- 

jaus lietuvių choras “Daina”. Paeiliui sekė 
dainos: “Žiburėlis” (liaudies daina, har
monizuota J. Naujalio), “Treji gaideliai 
giedojo” (liaudies daina, harmonizuota 
Jono Bcndoriaus), “Ko sužvingai, žirge” 
(G.Jakštytės žodžiai) ir “Lietuva dainų 
šalis”(aranžuota Leonido Abariaus). Kaip 
visada, choras buvo puikiai pasiruošęs - ir 
žiūrovų mielai sutinkamas. Akompanavo 
klausytojus imponuojantis Vojciech 
Wisniewski. Metams persivertus į antrą 
pusę, jau laukiama “Dainos” choro pa
sirodymo - turbūt su naujovėmis - Aus
tralijos Lietuvių Dienose, kurios įvyks 
gruodžio pabaigoje čia pat Sydnėjuje.

Minėjimas buvo užbaigtas Tautos 
Himnu. Šventė sutraukė, kaip visada, 
gausų tautiečių būrį, užpildžius; salės 
patalpą.

Paprastai, minėjimai yra atviri, nors 
prie durų staliuko galima susimokėti 
solidarumo mokestį ar net palikti auką. 
Šiemet, kaip Apylinkės Valdyba skelbime 
pranešė iš anksto, įėjimas buvo su auka.

Sydnėjiškis

Nuotraukoje- meninės programos dalies atlikėjai.

Vencius - Daugsprungas. S. Kubilius kaip 
visuomet deklamavo profesionaliai, be 
priekaištų. Vytauto Opulskio aktorių rū
bai - kuklūs, bet visai tinkami.

Baigus vaidinimą visi dalyviai ir žiū
rovai su pakilia nuotaika kartu sudainavo 
Sąjūdžio dainą “Žemėj Lietuvos”.

Minėjimo pabaigoje Adelaidės skau
tai nuleido Lietuvos ir Australijos vėlia

Pagerbtos dvi lietuvaitės
Kąja Starinskas

Šių metų birželio 15- 
21 dienomis per “United 
Nations Refugee Week” 
ALB Gcclongo Apylin
kės Valdybos narė Genė 
Valaitienė ir Melbourne 
“Džiugo” tunto tuntinin- 
kė Dana Lynikienė buvo 
pagerbtos ir jų vardai įra
šyti į Victorian Refugee 
Recognition Records 
(VRRR) už atliktus dar
bus savo bendruomenėse.

“Victorian Multi
cultural Commission” 
(VMC) įsteigė “The Victorian Refugee 
Recognition Record” (Viktorijos pabėgė
lių įvertinimo sąrašą) su tikslu pagerbti ir 
įvertinti tuos imigrantus (pabėgėlius), ku
rie Viktorijos etninėse bendruomenėse 
išsiskyrė savo veikla ir nuopelnais.

Pagerbimas įvyko birželio 19 dieną 
per Refugee Week. Viktorijos Valstijoje 
buvo pagerbti 28 asmenys, iš jų -11 mote
rų. Ši veikla buvo pradėta 2004 metais ir 
tais metais buvo pagerbta pirmoji lietu
vaitė Irena Stumbrienė, Geelongo lietuviš
kos radijo valandėlės vedėja. Dabar šis 
sąrašas papildytas dar dviem lietuviško
mis pavardėmis - Gene Valaitiene ir Dana 
Lynikienė.

Šis įvertinimas pakeis neigiamą nuo
monę apie imigrantus, tarsi jie tik naudo

Genė Valaitienė - pirma iš kairės, Dana Lynikienė - pirmoje eilė je trečia iš dešinės.
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vas Lietuvių Namų sodelyje prie Žuvusių 
paminklo, visi sugiedojome Tautinį him
ną ir maldą.

Po minėjimo ALB Adelaidės Apylin
kės Valdyba visus pavaišino skaniais 
pyragėliais ir gėrimais. Ačiū Valdybai ir 
pirmininkei, kad vėl pasijutome tikrai 
pakilioje lietuviškoje nuotaikoje.

Dalyvis

Iš kairės: Dana Lynikienė ir Genė Valaitienė.

jasi savo gyvenamo krašto ištekliais ir 
nieko neatiduoda atgal savo buvimu tame 
krašte. Ši veikla įrodo, kad daug atvyku
sių imigranti) savo patyrimu, darbštumu 
ir sumanumu yra nuveikę daugybę darbų 
visuomeniniame gyvenime ir moksle.

VMC komisija įvertina pasižymėjusius 
žmones, dirbančius šiose srityse: bendruo
meninėje, humanitarinėje, komercinėje, 
tiksliųjų mokslų, meno, pramogų, sporto 
ir švietimo.

Sveikiname Genę ir Daną už jų nuo
pelnus Lietuvių Bendruomenei ir linkime 
visokeriopos sėkmės toliau dirbant 
nepaprastus ir naudingus darbus.

“Mes esame tik trys milijonai” ir ma
tome, kad išeivija yra taip pat svarbi, kaip 
ir I jetuvoje gyvenantys žmonės.

Sydnėjaus lietuvių choras “Daina” Valstybės Dienos minėjime.
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Lietuviai pasaulyje Į
Lietuva stiprina ryšius su Lotynų Amerika

(ELTA). Prezidento Valdo Adamkaus 
vizitą Lotynų Amerikoje lydėjo plati 
Lietuvos kultūros programa, o kartu su 
Lietuvos delegacija išvykęs kultūros 
ministras Jonas Jučas siekė atnaujinti ir 
sustiprinti Lietuvos kultūrini bendradar
biavimą su Brazilija, Argentina, Urug
vajumi ir Čile, skatinti šiose šalyse 
įsikūrusių lietuvių bendruomenių akty
vumą ir plėtoti tarpusavio ryšius.

“Svarbiausi uždaviniai — kultūrinio 
bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas 
su Argentina ir Brazilija. Tai skatins toli 
nuo tėvynės gyvenančių lietuvių glaudes
nius ryšius su Lietuva, o mums atvers ga
limybes artimiau susipažinti su tolimo
mis pasaulio šalimis, priglaudusiomis mū
sų tautiečius. Pastaruoju metu įgyvendi
namų pavienių iniciatyvų maža, tačiau 
bendradarbiavimą perkėlus į valstybinį 
lygį galėtume pasiekti regimai geresnių 
rezultatų”, - sakė ministras J. Jučas.

Susitikimuose Argentinoje ir Urugva
juje lietuvių bendruomenių centrams bu
vo įteiktos lietuviškų vaidybiniiĮ ir ani
macinių filmi) kolekcijos, kitos dovanos, 
leisiančios lietuvių išeivių palikuonims 
artimiau prižinti Lietuvą.

Kultūrinėje programoje, sudarytoje 
bendradarbiaujant su viešąja įstaiga 
Lietuvos institutas, buvo pristatytos dvi 
Lietuvos menininkų parengtos parodos - 
žinomų Lietuvos menininkų fotografijų 
paroda “Su meile - Lietuva” ir tekstilininkių 
grupės “Baltos kandys” paroda “Šventė”.

Lietuvos delegacija taip pat padova
nojo keletą pianisto Sauliaus Šiaučiulio ir 
skrabalų virtuozo Regimanto Šilinsko 
koncertų. Urugvajuje ir Čilėje taip pat 
buvo pristatyta režisieriaus Šarūno Barto 
filmų retrospektyva “Atradimas: Šarūnas 
Bartas iš Lietuvos”.

Argentinos sostinės Buenos Aires 
“Alianza Francesa” bibliotekoje buvo 
pristatomas ispanų kalba išleistas Balio

Įamžinti per muziką

EI DAINŲ 
ŠVENTĖ

DAINA AŠ GYVENU!

JOI J M. 110*05 -I O. rORONtr KAftwUO.1

Noras ką nors įamžinti, prisiminti mie
lą žmogų ar įvykį, atsiranda kokia nors 
kūrybine forma, ar tai būtų akmenyje, 
drobėje, medyje ar metale. Svarbesnieji is
torijos įvykiai ar asmenys įamžinami sta
tulos pastatyme miesto aikštėje, meniš
koje skulptūroje ar memorialinėje lentoje 
prie pastatų. Mums asmeniškai artimi as
menys įamžinami mūsų atmintyje arba 
antkapio forma ir puošia mūsų kapinai
tes. Šitoks “įamžinimas” nors svarbus ir 
prasmingas, yra “statiškas”, negyvas.

Verta pasvarstyti ir kitą įamžinimo 
būdą - dinamiškesnį, gyvesnį, nes jis pa
kartotinai naudojamas ir duoda malonu
mo ateities kartoms. Tai - įamžinimas 
brangaus asmens ar įvykio per muziką!

Neretas prieš kelis šimtmečius Hen
delio, Bacho, Mozarto bei kitų sukurtas 
klasikinis muzikos kūrinys išvydo dienos 
šviesą dėka mecenatų, kurie tiesiogiai ir 
aktyviai rėmė jų darbus. Todėl rėmėjo/ 
kūrėjo santykį svarbu vystyti mums - ypač 
norint išlaikyti bei skatinti lietuvišką kū
rybą. Niekas kitas apart lietuvių (su re
tom išimtim) nerems lietuvių kūrė jų. Di
dieji lietuviški renginiai tiek Lietuvoje, 
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Sruogos autobiografinis romanas “Dievų 
miškas” ir jo motyvais pasta lytas Algiman
to Puipos vaidybinis filmas.

“Tai turbūt pirmas kartas, kai oficialų 
šalies vadovo vizitą lydi tokia įvairi kul
tūrinė programa. Manau, kad visų dele
gaciją priimančių šalių žiūrovai turės iš 
ko rinktis, o jų žinios apie mūsų šalį pa
sipildys prasmingu turiniu”, - sakė Lietu
vos instituto vadovė Saulė Mažeikaitė.

Savo ruožtu Brazilija svečiams iš 
Lietuvos San Paule dovanojo Helenos 
Kavaliūnas fotoinstaliacijų parodą “Pri
sirišimo žvilgsniai: Vilnius - San Paulas”. 
1961 m. gimusi autorė savo parodoje 
tiesia paralelę tarp Lietuvos ir Argenti
nos. iš kur kilusi jos šeima, ir Brazilijos, 
kur gimė ir gyvena ji pati. Menininkė per 
savo, kaip kūrėjos, prizmę, siekia paro
dyti trijų kultūrų architektūrinių ele
mentų skirtumus, panašumus, sąsajas. Ši 
keliaujanti paroda vėliau bus rodoma Ar
gentinoje, o jos kelionės ciklas baigsis 
Lietuvoje.

Brazilijoje XX a. gyveno apie 40,000 
lietuvių imigrantų. Šiandien lietuvių kil
mės brazilų skaičius yra išaugęs iki maž
daug 250,000. Pirmoji Brazilijos lietuvių 
bendruomenė buvo įsteigta 1958 m. Šiuo 
metu SanPaule veikia Lietuvos-Brazilijos 
draugija, leidžiamas mėnesinis, spalvotas 
žurnalas lietuvių kalba “Mūsų Lietuva”.

Į Argentiną pirmieji lietuviai atvyko 
XIX a. pabaigoje. Didžiausios jų kolonijos 
įsikūrusios Buenos Airėse, Aveljanedoje, 
Borise, Kordoboje, Rosarijujc, Santa Fė 
miestuose. Šiuo metu Argentinoje gyvena 
apie 30,000 lietuvių kilmės, dažnai mišrių 
šeimų, žmonių, gimusių Argentinoje, bet 
laikančių save lietuviais. Lietuviškoje 
veikloje dalyvauja apie tūkstantį tautiečių.

2000-2001 m. Argentinos Lietuvių 
Bendruomenė sustabdė visų lietuviškų 
leidinių spausdinimą, todėl šiuo metu 
šalyje lietuviškos spaudos nėra. Lietuvoje 

tiek išeivijoje, duoda paspirtį naujiems 
kūriniams išvysti dienos šviesą ir tapti 
mūsų kultūrinio gyvenimo lobyno dalimi 
- lobyno, kurį teks ateinančioms kartoms 
saugoti, naudoti bei vystyti toliau, prie jo 
prisidedant naujais kūrimais.

VOLUNGĖ ruošiasi Trijų Chorų (To
ronto “Volunge”, Čikagos “Dainava” ir 
Clevelando “Esultate”) koncertų ciklui 
2010-11 metais. Artėja 2010 m. Toronto 
mieste įvyks 9-toji Išeivijos Lietuvių Dai
nų Šventė. Šiems ypatingiems įvykiams 
reikalingi nauji muzikiniai kūriniai. Tai 
ideali proga mecenato/rėmėjo vaidmeniu 
paremti naujos muzikos kūrinius. Tokiu 
būdu išvystysime santykį su kūrybiško
mis jėgomis ir įamžinsim mylimą asme
nį, atžymėsime gyvenime svarbų įvykį, 
pvz. 50-mečio gimtadienį ar 30 m bei40m. 
vedybinio gyvenimo sukaktį.

Kviečiame pagalvoti apie galimybę 
paremti mūsų lietuviškas, kultūrines pa
jėgas prasmingai įamžinant mums svar
bius įvykius ar asmenis. Visi kreipiniai bus 
mielai priimami, duodami patarimai, pa
aiškinimai apie konkrečias galimybes, 
aukojant per VOLUNGĘ galimybę auką 
nurašyti nuo valdžios mokesčių, t.t.

Rašykite:
Daliai Viskantienei.
VOLUNGĖS vadovei IX Išeivijos Lie

tuvių Dainų Šventės muzikinės programos 
vadovei bei Prisikėlimo Parapijos muzikos 
direktorei,

c/o Prisikėlimo Parapija,
1 Resurrection Road, Toronto, ON, 
Canada M9A 5G1.

LR Prezidentas Valdas Adamkus (trečias iš kairės) su Argentinos lietuvaičiais.

nuo diplomatinių santykių su Argenti
na atkūrimo surengta nemažai bendrų 
kultūrinių renginių, Buenos Aires “Colon” 
teatre koncertavo Kauno valstybinis 
choras.

Urugvajuje yra susitelkusi 4-5,000 lie
tuvių bendruomenė, tačiau aktyvių, išlai
kiusių lietuvybę žmonių, yra vos du ar 
keturi šimtai. Lietuviai susikoncentravę 
vienoje parapijoje, turi šeštadieninę mo

Tautinių šokių šventė Los Angeles
Los Angeles įvyko tradicinė, jau XIII 

išeivijos lietuvių tautinių šokių šventė. 
Pagrindinę šventės dieną, liepos 6-ąją, 
pasirodė daugiau nei 1,000 šokėjų, o jų 
pasirodymus stebėjo 3.000 žiūrovų ir buvo 
sušokta 28 šokių. Kaip pranešė rengėjai, 
visus džiugino malonus kalifornietiškas 
oras - saulė ir švelnus vėjelis. O švente 
atidarė patrauklioji lietuvė aktorė Rūta 
Lee. Ji dalijosi savo prisiminimais apie 
tautinius šokius bei juokavo su publika.

Renginio atstovė ryšiams su visuome

Norvegijoje sunkiai nuteisė lietuvius
Už narkotikų įvežimą iš Lietuvos į 

Norvegiją galutinai buvo nuteisti 6 lie
tuviai. Iš viso šioje byloje buvo 140 įta
riamųjų. 32-cjų vilnietis ir 35-crių šiau
lietis nuteisti kalėti 13 metų, 25-erių vil
nietis - 10 metų, 42-ejų Joniškio rajono 
gyventojas - 8 metus, 32-ejų šiaulietis - 6 
metus. Nusikaltėliai narkotikų siuntas j 
Norvegiją gabeno per mažiausiai 6 epi
zodus.

Sėkmingos tarptautinės operacijos 
metu Norvegijoje buvo sulaikyta stambi 
narkotinių medžiagų siunta - 14.8 kg 
narkotinės medžiagos amfetamino bei 6

Gabena ginklus į Angliją
Kaip praneša dienraštis “Respublika”, 

lietuviai nusikaltėliai rado dar vieną auk
so gyslą - ginklų gabenimą į Vakaras.

Paaiškėjo, kad neseniai sulaikyta gink
lus į Angliją tiekusi alytiškių gauja anks
čiau yra apginklavusi ir Panevėžio “tul- 
pinius”. Neseniai Didžiojoje Britanijoje 
buvo nuteistas 29 metų prekiautojas gink
lais iš Lietuvos Mindaugas Baležentis. 
Alytiškiu! teismas skyrė 6 metų ir 8 mėne
sių bausmę. Lietuvos pilietis prisipažino 
pardavinėjęs rusų gamybos kovinius 
pistoletus “Baikal”. Už vieną pistoletą jis 
gaudavo 2,500 svarų (apie 11,000 litų). 
Pasak britiĮ pareigūnų, šie ginklai Di
džiojoje Britanijoje palyginti dažnai pa
naudojami darant sunkius nusikaltimus. 
Lietuvių ginklų prekeivių keliai nusitęsė 
ne tik į Rusiją. Neseniai LKPB pareigūnai, 
atlikdami bendrą operaciją su Didžiosios 
Britanijos policija, sulaikė keletą ginkit) 
prekeivių, pasirengusių į Angliją išvežti 
itinpavojingų ginklų - naujausio modelio 

kyklą. Šalyje leidžiamas Urugvajaus lietu
vių katalikų sekmadieninis biuletenis 
“Žinios”, kuris platinamas lietuvių para
pijos bažnyčioje. Yra įsikūrusi Urugvajaus 
lietuvių kultūros draugija, kuriai vadovau
ja Stasys Tamošiūnas.

Lietuvos ir Čilės ryšiai daugiausia kon
centruojasi į ekonominį ir teisinį bendra
darbiavimą, o kultūriniai saitai kol kas yra 
silpni ir pavieniai. □ 

ne Daina Kasputienė sakė, kad visus šven
tės dalyvius lydėjo puiki nuotaika, o kai 
kurie žiūrovai iš anksto buvo susiplanavę 
atostogas Kalifornijoje, kur ne lik stebėjo 
šokių šventę, bet ir aplankė San Diego, 
Palm Springs bei San Francisco. Ši šventė 
išeiviams nuo pat jos gyvavimo pradžios 
(pirmoji įvyko 1957 m) svarbi dar ir dėl 
to, kad tampa puikia proga susitikti se
niems bičiuliams, gyvenantiems skirtin
guose miestuose ir net šalyse.

(lictuviams.com)

kg „Rohypnol“ tablečių, kurių sudėtyje 
yra narkotinės medžiagos - flunitraze- 
pamo. Taip pat įkliuvo ir jos gabenimo 
organizavimu ir vykdymu įtariami as
menys.

Nustatyta, kad narkotinės medžiagos 
buvo įpakuotos į plastikinį vakuuminį 
paketą panaudojant dyzelinį kurą tarp 
atskirų įpakavimo sluoksnių tam, kad 
pasienio kontrolės ar policijos reido me
tu šuo neaptiktų narkotinių medžiagų. 
Nugabentos ĮNorvegiją narkotinės medžia
gos buvo slepiamos plastikiniuose mai
šuose miške įkastos į žemę. LGITIC 

automatinius pistoletus “Agram”.
Nustatyta, kad “Agram” atkeliavo į 

Lietuvą iš Kroatijos. Šie pogrindinėse ga
myklose gaminami naujos kartos ginklai, 
vadinami “Naujosiomis mergelėmis”, ypač 
vertinami teroristų. Policija Lietuvoje su
laikė tris prekyba ginklais įtariamus as
menis -Remigijų L., Dainių B. ir Karolį Č. 
Tačiau dabar teismo liko laukti tik du 
pirmieji alytiškiai, ns tretysis vyras jau 
kapuose. Automatiniai pistoletai “Agram” 
buvo dažnai naudojami banditams aiški
nantis santykius Panevėžyje praėjusį 
dešimtmetį. Tada pareigūnai kalbėjo apie 
šį pavojingą ginklą, tačiau kas jais dis
ponavo, ilgai buvo paslaptis. Tik išaiškinus 
ištisą grandinę Panevėžio “tulpinių” nu
sikaltimų paaiškėjo, kad “Agram” buvo 
pamėgtas jų ginklas.

Prekyba ginklais vilioja nusikaltėlius 
didžiuliu pelnu. Kovinis pistoletas, jeigu 
jį pasiseka pervežti per sieną, duoda net 
dešimteriopą pelną. □
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Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Oskaro Koršunovo teatras
Noriu atkreipti Australijos lietuvių 

dėmesį, kad “Melbourne IntemationalArts 
Festival” programos psl. 45 yra nurodoma, 
kad Oskaro Koršunovo Teatras (OKT, 
Vilnius (lity Theatre) lankysis Melbourne 
Su gerai žinomo Shakespeare veikalo 
“Romeo and Juliet” pastatymu. Tai Įvyks 
šiemet The Arts Centre Playhouse spalio 
22-25 dienomis. Pastatymas yra moder
nizuotas ir veiksmas vyksta dviejose pi
cerijose, tranką 3.5 valandos. Manau, kad 
Gcelongo ir Melbourno lietuvių grupės 
(skautai, chorai, tautiniai šokiai ir tl.) ga
lėtų suorganizuoti iškylas pamatyti lietu
viškai šią gerai žinomą Shakcspcare’o 
meilės tragediją. Platesnę informaciją apie 
datas ir kainas pateikiu angliškai:

Times: 22/10 & 24/10 & 25/10 at 7.30 
pm. Matinees are at 1 pm on 23/10 with 
questions and answers after the show and 
second matinee is on 25/10. Matinees are

Gerb. Redaktore,
Atsiliepdama (“M.P.” Nr. 29) į mano 

laišką Redakcijai (“M.P” Nr. 28), p. Greta 
Savickaitė - Fletcher mane kaltina, kad aš 
nepagrįstai šmeižiau ALB Apylinkės 
Valdybą. Tai tikrai nebuvo tokia mano 
intencija ir nematau, kur tame laiške tas 
šmeižtas yra. Aš tik pasiteiravau, ar buvo 
nutarta p. Šliterį nepakviesti, ar buvo pa
miršta jam pakvietimą nusiųsti, atsi
žvelgiant, kad praeityje tokie pakvietimai 
kurį laiką nebuvo siunčiami. Ponia Greta 
toliau siūlo, kad “žmonės informacijos 
ieškotų iš pirmųjų šaltinių” ir klausia, ko
kia informacija aš remiuosi, “kad Lietuvos 
Respublikos Garbės generalinis konsulas 
Viktoras Šliteris nebuvo pakviestas į ren
ginį”. Man pasiteiravus, pats p. Šliteris 

f m atsakė, kad pakvietimo nėra gavęs.

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

Imperatorius Thie Tri pastatė šešia
kampį paviljoną, kuriame laikomas Dai 
Hong Chung varpas, išlietas 1710 m. Prie 
vartų esančiose nišose - riterių skulptū
ros, toliau - paviljonų sienų nišose spal
votos sargų skulptūros. Kieme didžiulių 
pušų ir gėlynų apsupta stovi šventykla. 
Girdisi jaunų budistų vienuolių maldos 
monotoniški garsai, kurie suteikia šven
tovei ramybę. Atgal grįžome laivu grožė
damiesi Kvepiančiosios upės vaizdais.

Hue apleidom kitos dienos popietę. 
Autobusas buvo pilnas. Išvažiavus iš mies
to, kelias vingiuoja per kalnus. Pakely 
atsiveria puikūs kalnų ir slėnių vaizdai: 
kaimeliai, ryžių laukai, kapinės su žuvu
sių karių paminklais.

Slėniuose vingiuoja upė, žvejų laive
liai, tarp medžių kaimai. Išvažiavus iš ilgo 
tunelio (apie 20 km.), matosi Da Nang 

Ona Ha Long Bay.

d iscounted only on the full price. Matinee 
tickets bought online don’t receive the 
discount price. For tickets ring 
Ticketmaster on 1300136166 or book 
online www.nielhournefestival.com.au. 
Romeo and Juliet are performed in 
Lithuanian with English surtitles (projected 
translation). Oct. 23rd performance will 
be followed by a post-show session of 
questions and answers. Cost: adults $50, 
group concession (8+ persons) $45, 
concession $37.50, students $25.

Director: Oskaras Koršunovas, 
Dramaturge: Leonidas Donskis, 
Set Design: Jūratė Paulėkaitė, 
Costumes: Jolanta Rimkutė, 
I Jghting: Eugenijus Sabaliauskas, 
Choreography: Vesta Grabšaitė, 
Composer: Antanas Jasenka.
Juliet is played by Rasa Samuolytė and 

Rasa Marazaitė, Romeo by Gytis Ivanaus
kas and Giedrius Savickas.

Su pagarba,
Jūratė Vitkūnaitė Reilly, Geelong

Greta Savickaitė - Fletcher taip pat 
rašo, kad pakvietimas Konsului ir jo 
žmonai buvo išsiųstas raštu. Tai ne visai 
tiesa, nes pati prisipažino, kad pakvie
timas buvo išsiųstas elektroniniu paštu 
(e-mail), kurio, pasirodo, p. Šliteris ne
gavo. Žinau iš asmeniškos patirties, kad 
siųsti raštai elektroniniu paštu kartais 
prapuola kompiuterio begalinėje elekro- 
nikoje. Aš tik stebiuosiu, kad tokiu būdu 
- o ne laišku (paštu) - yra siunčiami ofi
cialūs pakvietimai. Taip pat yra įprasta, 
kad tokiais atvejais negavus atsakymo, 
teiraujamasi, kodėl atsiliepimo nėra gau
ta. Aš ir toliau vertinu p. Gretos ir jos va
dovaujamos Valdybos įdėtą dažnai nedė
kingą darbą.

Su pagarba
Kęstutis Protas, Sydney

pramoninis miestas. Privažiavus arčiau, 
purvinas pajūrio smėlis, smėlynuose 
pakelėj vargingi darbininkų namai, kai 
kurie suremti iš senų skardų, palmių ša
kų, labai apleisti kelių aukštų daugia
bučių pastatai, bet visur plevėsuoja rau
donos vėliavos. Nesimato nei medžių, nei 
parkų. Kelias platus, šaligatviai-purvas ir 
smėlis, daug statoma viešbučių, bet visur 
skurdas. Keliaujam toliau.

Tik įvažiavus į Ho An ir au tobusui su
stojus prie prašmatnaus viešbučio, mus 
pasitiko gražios patarnautojos, siūlydamos 
kambarius. Šį kartą apsistojom trijų 
žvaigždučių kambaryje, kurio kaina $17 
JAV su pusryčiais. Kambarys su balkonu 
ir laiptais į baseiną.

Ho Anslovi ant Thu Bon upės žiočių. 
Tai gyvas kultūros muziejus, buvęs pa
grindinis Pietryčių Azijos uostas. Čia ras
ta prieš 2200 metų gyvenusios Sa Huynh 

civilizacijos lie
kanų. Nuo II iki X 
šimtmečio šis mies
tas buvo Champa 
imperijos centras 
su sostine Simha- 
pura, Indrapura ir 
My Son šventyk
lomis.

Ho An jau ži
nomas nuo 1307 m 
Jis buvo žinomas 
kaip šilko, tekstilės, 
popieriaus, por
celiano, arbatos, 
lako, sulfonamido 
ir švino centras. Čia 
XVII amžiuje pran-

Gerb. Redaktore,
Atsakymą reiks duoti šv. Petrui...

Paskelbus, kad bus ruošiama World 
Youth Day (Pasaulio Jaunimo Diena) 
Australijoje, Sydnėjuje tuoj susikūrė Ko
mitetas. Pradėjo rinkti aukas.

Keturias savaites iki atidarymo Austra
lijoje skambėjo visi varpai. Rengėjai su kar
dinolu George Pell AO naktimis nemie
gojo. kad būtų paruoštos patalpos ir maistas 
atvykstančiamjaunimui - ir iš Lietuvos.

Atvyko vysk. Eugenijus Bartulis, kun. 
Gintaras Vitkus SJ (Kauno Jėzuitų gim
nazijos direktorius) - abudu jau buvę 
Australijoje. Be to, 13 kunigų ir 100 gra
žiausio Lietuvos jaunimo. Visi aprengti 
vienodai -su juodais, šiltais megstukais, su 
užrašu “Lithuania”. Nei vienos kitos gru
pės nebuvo galima taip atpažinti.

Lietuvos grupė, pasisvečiavusi pas 
svetingus melbourniškius. pagaliau atvyko 
į Sydnėjų. Jiems buvo paskirta nakvynė St 
Michael’s mokykloje (Stanmore), prie 
kurios stovi bažnyčia. Juos sutiko austra
lai, kurie juos ir maitino. Tačiau jauni sve
čiai piligrimai iš Lietuvos veltui dairėsi 
aplinkui, ar nepasirodys koks lietuvis - 
jaunas ar senas, kalba nesvarbu, nes dau
guma svečių kalba angliškai. Veltui svečiai, 
susėdę rateliais parke prie bažnyčios, 
kalbėjo rožančių ir giedojo. Neišgirdo jų

Gerb. Redaktore,
Skaitinėdamas M. Mažvydo naciona

linėje bibliotekoje šiemetinę “Mūsų 
Pastogę”, atkreipiau dėmėsi į Alenos Ka
razijienės įdomius kelionių j Lietuvą 
aprašymus, pavadintus “Lietuvoje - so
vietmečio ir laisvoje”.

Balandžio 2.3 d. numeryje suradau ir 
pokalbio su manimi, kaip “Gimtojo kraš
to” žurnalistu, aprašymą...

Nustebino nepagrįstas priekaištas, jog 
šio mūsų pokalbio laikraštiniame tekste 
vietoje jos sakyto žodžio “Lietuva” buvo 
įrašyta “Tarybų Lietuva”...

Gerb. Redaktore,
Mes, grupė Sydnėjaus lietuvių, daly

vavusių Pasaulio Jaunimo Dienų pili
grimų iš Lietuvos sutikime Sydnėjaus 
Lietuvių Klube liepos 22 dienos vakare, 
širdingai dėkojame mielai Klubo restora

Gerb. Redaktore,
Š.m. birželio 7 - 8 dienomis ALB Kraš

to Valdyba sušaukė Apylinkių pirminin
kų arba ju atstovų suvažiavimą Melbour
ne. Netrukus “Mūsų Pastogės” nr. 24 buvo 
išspausdinti Jadvygos Dambrauskienės 
(Sydney) įdomūs ir gan vaizdingi įspū
džiai iš to suvažiavimo. Ten Jadvyga Dam
brauskienė taip pat kelis karius mini, kad 
buvo priimti nutarimai ar sprendimai, ir 
vieną kitą ji apibūdina neformaliai.

cūzas kunigas Alexandre de Rhodes įvedė 
lotynų alfabetu pagrįstą Quoc Ngu šriftą.

Hoi An yra pietinio Vietnamo dalis, ku
rioje apsigyveno pirmieji kiniečiai, net ir 
dabar miesto Assembly salė yra Vietna
mo kiniečių centras. Daugumas senų me
dinių namų pastatyti XIX amžiaus pra
džioje. Si retai kur sutinkama tradicinė 
architektūra suteikia muziejaus atmos
ferą visam miestui. Ant kai kurių namų 
virš durų yra nupieštos akys - kaip apsau
ga nuo nelaimių. Siauros gatvės, daug 
šventyklų. 

Praėjus turgų, per upelį senas 1590 
melais japonų statytas tiltas jungia naujus 
miesto kvartalus. I agenda sako, kad gyve
nęs slibinas, kurio galva buvo Indijoj, uo
dega Japonijoj, o liemuo Vietname. Kai jis 
pasijudindavo, įvykdavo žemės drebė
jimai, potvyniai ir kitos nelaimės. Slibiną 
sunaikino tiltas, pastatytas per jo silpniau
sią dalį, bet žmonės, gailėdami jo, tilto.
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maldų Sydnejaus lietuviai.
Liepos 16 dieną šv. Mišias laikė 

vyskupas Eugenijus Bartulis su 12 kuni
gų. Bažnytėlė buvo pilna svečių. Sklido 
angeliški jaunų lietuviukų giesmių garsai. 
Pasibaigus pamaldoms vyskupas dar pa
sėdėjo penkias minutes.

Kas svečius pasveikins ir padėkos už 
atvažiavimą? Bažnyčioje matėsi vienas 
šlubas vyras, dvi moterys ir “Lietuvos ry
to” korespondentė. Kruvina širdimi klup
damas iš gėdos ėjo laukan iš bažnyčios 
šis vyras. Ką turės atsakyti, jeigu bus pa
klaustas, iš kur jis?

Rašant šias eiles tūkstančiai piligri
mų iš 170 valstybių pėsčiomis renkasi į 
Randwick Park ir ten budės per naktį iki 
Popiežiaus Mišių sekmadienio rytą. Pa
saulio Jaunimo Dienos uždaryme lau
kiama pusės milijono piligrimų. Ačiū 
Lietuvos tėveliams ir bet kuom prisidė- 
jusiems prie šių angelaičių kelionės į 
Australiją. Kodėl Sydnėjaus lietuviai 
nesiteikė jų sutikti ir padėkoti Lietuvos 
ateičiai, atvykusiai į Pasaulio kraštą su 
malda ir Tautos vėliava?

Atsakymą reikės duoti šv. Petrui, kai 
ateis ta valanda. Gerasis Tautų Valdove, 
saugok šį mano tautos atžalyną, kad 
laimingai sveiki sugrįžtų į tėvynę Lietuvą.

Antanas Kratnilius,
Sydney

Susiradau 1972 metų “Gimtojo kraš
to” komplektą, atsiverčiau rugsėjo 14 d. 
numerį, kuriame išspausdintas minėtas 
pokalbis..., tačiau jokios “Tarybų Lietuvos” 
nesuradau nei savame tekste, nei p. A. 
Karazijienės atsakymuose,-vien tik “Lie
tuva”. Prisiminiau, jog su p. A. Karazijie
ne vėl buvome susitikę ir ji davė interviu 
“Gimtajam kraštui”, kai lankėsi Lietuvo
je po penkerių metų. Gal autorė suklydo 
ir čia atsirado tasai nelemtas “Tarybų 
Lietuva”?.. Tačiau ir čia visur minima tik 
Lietuva...

Juozas Kuckailis, Vilnius

no šeimininkei Alvydai Auglienei, kuri per 
trumpą laiką sugebėjo savo jėgomis pa
ruošti karštą vakarienę. Džiaugiamės, kad 
savo tarpe turime tokią darbščią ir supra
tingą asmenybę kaip Alvyda.

Grupė sydnėjiškių

Kitokio, ypač “oficialaus” raporto apie 
minėtą suvažiavimą mūsų spaudoje dar 
nebuvo. Kadangi šių metų pabaigoje 
vyksta AI ,B Krašto Tarybos Suvažiavimas 
su diskusijomis ir t.t., dėl bendros orien
tacijos būtų sveikintina, jei ALB Krašto 
Valdyba paskelbtų, kokie nutarimai buvo 
padaryti aukščiau minėto Apylinkių pir
mininkų suvažiavimo eigoje.

Su pagarba,
J. Rinkus

viduryje pastatė šventyklą. Tiltą saugojo 
pora beždžionių ir šunų. Mat statyba 
pradėta Beždžionės metais ir baigta Šuns.

Negalėjome įeiti, upelį perėjome 
’’paprastų” žmonių tilteliu - siaura lin
guojančia lenta irpatraukėm į naujuosius 
kvartalus.

Netikėtai užtikom turistinę meno dir
binių parduotuvę - kaip paprastai, pilną 
visokių dirbinių. Kieme maža keramikai 
degti krosnis, toliau - pintinėse pasislėpę 
šilkverpiai, rėmuose vikšrai, toliau - 
puodai su nuvyniotais šilko siūlais, au
dimo staklės, viskas labai primityvu.

Pasikalbėjusios su pardavėjomis 
grįžtant sustojom užkąsti tradicinės, labai 
skanios Cau Loti sriubos (makaronai, dar
žovės, truputis kiaulienos). Kaina - 8000 
dongs (apie 60 australiškų centų). Po to 
aplankėm keletą galerijų.

Tęsinys kitame MP nr.

5

http://www.nielhournefestival.com.au


Įspūdžiai iš
Pasaulio Jaunimo Dienos

I PJD atvykęs Lietuvos jaunimas apie 
savaitę praleido Melbourne, kur juos 
šauniai globojo ir pavežiojo Melbourne 
lietuviai. (Apie tai - “M.P.” nr. 29.) Į Syd
nėjų jie atvyko dviem autobusais ir buvo 
apgyvendinti keliose parapijose, iš kur jie 
kasdien vykdavo į turiningos programos 
punktus. Kai kurie lietuviai piligrimai 
išskrido namo šventei pasibaigus, tačiau 
dauguma dar liko kelioms dienoms ar net 
ilgiau. Apie 60 lietuviško jaunimo susi
liko su Sydnėjaus lietuviais antradienio 
vakare, liepos 22 dieną, Sydnėjaus Lietu
vių Klube, po ekskursijos, kurią surengė 
lietuviškojo PJD komiteto pirmininkė 
Greta Saviekaitė - Fletcher.

Susitikimui su iš kelionių link vaizdin
gų kalnų grįžusiais piligrimais Klubo 
šeimininkė Alvyda Auglienė, negailėdama 
savo laisvo laiko, suruošė karštą vakarie
ne, o svečiai savo ruožtu paįvairino vakarą 
savo dainomis bei giesmėmis. Netrūko ir 
kalbų, sveikinimų, linkėjimų bei abipusių 
dovanų. Sydnėjaus Katalikų Kultūros 
Draugijos vardu Antanas Kramilius OAM 
svečiams įteikė ALB Metraštį - tarsi 
“maldaknygę”, kurios turinį Australijos 
lietuviai rašė daug metų. Susižinoję tele
fonais, susitikime dalyvavo ir lietuviš
kuoju jaunimu gėrėjosi keliasdešimt 
Sydnėjaus lietuvių.

P.ID metu su kai kuriais lietuviais pili
grimais susitiko Sydnėjuje gyvenanti “Lie
tuvos ryto” korespondentė Rita Baltušytė. 
Čia keli fragmentai iš jos užrašų:

•“Nuotaika nuostabi. Per didžiausią 
triukšmą visi mokiniai rate meldėmc šir
dies perkeitimo visiems mylimiems žmo
nėms. Nešalta. Šokam. Dūkstant. Džiū
gaujant. Apkabinam karščiausiai." - tokią

Lietuviai - jaunieji piligrimai ir vietiniai - Sy

lietuvių maldininkų 
į Australiją „atgabe
nusi“ Margarita yra 
Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos jau
nimo pastoracijos ta
rybos sekretorė. Po 
baigiamųjų Popie
žiaus mišių Rand- 
wicko hipodrome ji 
sakė, kad lietuvių 
grupė labai susidrau
gavo tarpusavyje, ypač 
maloniai nuteikė tas, 
kad atsirado daugsa- 
vanorių, norinčių bū
ti liudininkais, tai yra, 
padėti globoti tuos, 
kurie sunkiau orien
tuojasi padėtyje, gal nespėja su visais.

• Seimo narė Ramunė Visockytė ir jos 
penkiolikametė dukra Teodora į Sydnėjų 
atvyko su Lietuvos pranciškonų grupe. 
Paprašyta keliais žodžiais apibendrinti 
Pasaulio Jaunimo Dienos įspūdžius ji pa
sakė: „Dažnai sėdėdama Seime pasižiūriu 
į kolegas ir pagalvoju, kažin, ar yra tarp jų 
tikinčių Dievu. Atvykus į Sydnėjų apėmė 
laimės jausmas, kad nesu viena, kad tikin
čių ir to nesigėdinčių susirinko keli šim
tai tūkstančių. Lietuvoje mes pripratę 
prie masinių jaunimo susibūrimų, kurie 
neapseina be alaus, o dažnai ir be mušty
nių. PJD dalyviai buvo linksmi ir draugiš
ki. Nesuskaičiuosiu, kiek kartų teko ap
sikabinti su visai nepažįstamais žmonė
mis, kadangi mus visus čia atvedė vienas 
tikslas. Lietuvoje net ir tarp tikinčiųjų to
kio šiltumo pasigendu. Džiaugiuosi, kad 
kita PJD 2011 metais bus rengiama Mad-

buotis ne vien dėl savęs, 
bet ir dėl kitų.“

•Apie buvimo drau
ge su bendraminčiais iš 
viso pasaulio, bendros 
maldos džiaugsmą „Lie
tuvos rytui“ panašiais žo
džiais kalbėjo daug mal
dininkų, tarp jų - Vygan
das Kruopis iš Biržų, Pa
nevėžio vyskupijos jauni
mo centro koordinatorė 
Asta Degenytė, Kauno 
Jėzuitų gimnazijos direk
torius Gintaras Vitkus ir 
kiti.

• Arčiausiai popie
žiaus iš lietuvių jaunimo 
buvo liturginės grupės
nariai kaunietė Benita Moncevičiūtė ir 
vilnietis Antanas Šutas. Popiežiaus suti-

Lietuvos delegacijos koordinatorė Margarita Vyskupaitienė 
(centre) tarp Sydnėjaus policininkų.

galima matyti Šventajam'levui iš kairės. 
Ji drauge su kitais 70-ties šalių atstovais

žinutę “Lietuvos ryto” korespondentei at-
siuntė Lietuvos maldininkų delegacijos ko
ordinatorė Margarita Vyskupaitienė. 130

ride -daug arčiau Lietuvos negu Austrą kimo ceremonijoje Antanas laikė vieną iš tiesiogine prasme sudarė pontifikato
lįja. Labai norėčiau, kad kuo daugiau Seimo 
narių tenai nuvyktų ir pasimokytų, kaip dar-

žvakidžių, o tautiniais rūbais pasipuošu
sią Benitą per visas TV transliacijas buvo

užnugarį - popiežiaus palaikymo grupę 
(cheeringgroup). (Tęsinys kitame MPnr.)

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Atėjo šv. Ona. 
Visi giminės nu
važiavom į Petra
šiūnus pas ma
mutę ir kitus gi

mines, o paskui vaišėms į Kačerginę. Taip 
prasidėjo nauja tradicija - šv. Ona 
Kačerginėje.

Praėjo dar treji metai, kol Vytautas 
galėjo pradėti vasarnamio atstatymą. 
Nuvažiavusi į Kačerginę pamačiau, kad 
remontas vyksta pilnu tempu - kala, pjau
na,virina vamzdžius, dulkės, purvas. 
Gražina viską šveičia, o aš, pradžioje 

> pasimetus, greitai suradau savo vietą 
braškėse ir žemuogėse. Gardu! Kačergi
nės sodas-daržas milžiniškas (1/4 ha). Vien 
braškių kaip mūsų visas daržas Tulamari- 
nc, o kai įlindau taip arklinių pupų, tai 
kaip kolūkio laukai! Medžių ir krūmų 
nebesuskaitysi, labai daug ir naujų paso
dintų. Šeštadienį ir sekmadienį įnikau ra
vėti tų pupų. Ach, kaip lengva! Tokia 
lengva smėlėta ir išpurenta žemė, kad tik 

(rauk. Tik dilgėlių daug tarp balandų. O 
] dar išroviau kažkokį skruzdėlyną, tai per 
sekundę jos jau visur buvo ant manęs.

Aš gyvenau savo senam kambaryje 
pastogėje, bet Palankių kaimo per me
džius nebuvo matyti. (Kai namą statė, aš 
būtinai norėjau pastogės kambario su lan
gu į Palankius). Palankių išviso nebebuvo 
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- jie buvo susilieję su Kačergine, ir tik 
retas senesnis gyventojas atsiminė jų var
dą. Balkonas jau buvo atstatytas, namas 
nudažytas, langinės uždėtos, bet stogas dar 
pilkai nušiuręs.

Iš Naujosios Vilnios atsivežėm tape
tus kambarių sienoms išklijuoti. Iš Kau
no atvažiavo Garmų Tadukas padėti 
tvarkytis. Kasė kažkokius didelius grio
vius vamzdžiams. Jam padėjo ir mažasis 
Gabriukas. Paklaustas “Ką tu čia dirbi?”, 
atsakė: “Fizinį darbą”. Pasodinom gėlių, 
sutvarkėm mažąją verandėlę prie virtu
vės ir kiemelį už jos.

Kiekvienas atkariautas, atkurtas kam
pelis kėlė džiaugsmą.

72 ąžuolai
Leidimas buvo važiuoti iš Vilniaus į 

Kauną, o kelias ėjo aplink visą Lietuvą. 
Neprivažiavus Šiaulių, dešinėj kelio pu
sėj ant aukštoko šlaito pamatėm įdomią 
skulptūrą. Aišku, turėjom sustoti, užlipti 
ir nufotografuoti. Stovi žmogus, kaire ran
ka apglėbęs jauną medelį, o dešine al
kūne pasirėmęs į žemėn įbestą kastuvą. 
Galva pakreipta j šoną, atsirėmus į dešinį 
delną. Žiūrėk nežiūrėjęs, o rūpintojėlis ir 
gana.. Rūpintojėlio-sodininko papėdėje 
išskaptuota: “Ir niekur tiek džiaugsmo tiek 
laimės nėra, kiek girioj, šiluos Lietuvos”. 
O netoli tos skulptūros mažutė prozaiška 
rodyklė į prof. Matulionio kapą.

Matulionis palaidotas buvusio Alek- 
sandrėlės dvaro kapinėse. Kapo galvūga
lyje - rausvo granito luitas su Matulionio 
bareljefu ir įrašu. Greta, tarp dviejų lyg 
klėties stulpų, akies aukštyje didelė lenta, 
uždengta dekoruotu stogeliu. Lentoje iš
skaptuota Matulionio biografija. Užkapi- 

naičių tvoros plotas apsodintas jaunais 
ąžuolais, Lietuvos miškininkų suvežtais 
iš visos Lietuvos. Tarp ąžuolų stulpas su 
išskaptuotais žodžiais: “Čia pasodinta 72 
ąžuolai - tiek metų išgyveno prof. Povilas 
Matulionis. 1860 - 1932.” Kapinaitėse 
buvo palaidoti ir Aleksandrėlės dvaro 
šeimininkai, mūsų pažįstamų sydnėjiškių 
Janavičių seneliai. Kitoj kelio pusėj - bu
vęs Janavičių dvarelis Aleksandrėlė. Šiau
liuose iš tolo buvo matyti aukšta balta 
Šiaulių bažnyčia. Arčiau privažiavus ji lyg 
ir pasislėpė tarp daugiaaukščių namų. 
Vytautas sakė, kad tai tyčia taip daroma.

Kryžių kalnas
Už Šiaulių pasukome j Jurgaičių pi

liakalnį, kuris dabar buvo vadinamas 
Kryžių kalnu. Skersai kelią, vedantį j 
Kryžių kalną buvo iškastas grovys - už
darytas kelias į Kryžių kalną. Tačiau iš 
abiejų griovio galų per pievą ir lauką 
buvo pravažinėti keliukai. Privažiavome 
prie Kryžių kalno, 'lėn kryžiai buvo pra
dėti statyti po 1831-ų ir 1863-čių metų 
sukilimų. Pirmiau caro valdžia, o paskui 
sovietinė juos vis nugriaudavo, o žmonės 
tuoj vėl atstatydavo.

Pirmas vaizdas - kvapą užimantis. 
Matai tą kryžių mišką, kuris jau nebetel
pa piliakalnio viršūnėje ir ima apaugti ir 
jo šlaitus. Išilgai per visą Kryžių Kalną ei
na siauras takas. Daugelis kryžių su labai 
įdomiais užrašais: “Viešpatie, ačiū Tau už 
sūnų” (gimė? pasveiko? grįžo iš Sibiro?); 
“Viešpatie Jėzau, gelbėk Vilkijos parapiją 
ir visą Lietuvą nuo girtybės tvano. 1981 m.” 
(“ir visą Lietuvą” įterpta vėliau); “Dieve, 
duok mūsų šeimai sveikatos, laimės, džiaugs
mo, taikos. Duok laimės ir sveikatos mūsų 
artimiesiems. 1982. Baranauskas. Šiauliai” 
(kad jokio apsirikimo nebūtų, kam tą laimę 

pasiųsti).
Labai didelį įspūdį man padarė 

padėkos kryžius, pastatytas dvi savaitės po 
pasikėsinimo į popiežių Joną Paulių II. Tai 
didelis solidus ir gražus kryžius su užra
šu: “Ačiū Tau, Viešpatie, kad išgelbėjai 
mūsų popiežių Joną Paulių II nuo žudiko 
rankos”.

Kažkas turėjo išgirsti tą užsienio žinią, 
skubiai susikombinuoti medžiagą, paslap
čia padaryti kryžių, jį atvežti ir tokį sunkų 
daiktą tvirtai įsodinti jžemę.

Kryžiai buvo labai įvairūs: nuo visai 
paprastų iki labai įmantrių triaukščių ir 
koplytėlių. Buvo ir visai senų metalinių, 
matyt, išgelbėtų dar caro laikais. Daugelis 
jų buvo apkabinėti smulkesniais kryže
liais - mediniais, megztais, makramė, su 
rožiniais. Papėdėse sudėlioti kryžiukai iš 
baltų akmenėlių, o kas nieko neturėjo, tai 
siūlais surišo du pagaliukus ir įsmeigė į 
žemę.

Pačioje kalno papėdėje stovėjo tartum 
iš vieno kelmo išaugę trys kryžiai su Justi
no Marcinkevičiaus eilėraščio ištrauka: 
“Ašara Dievo aky...”

Ablinga
Iš Klaipėdos į Vilnių išvažiavom labai 

anksti tylą. Pakeliui sustojom Ablingoj. Tai 
kaimas netoli Žemaičių plento, apie 60 
kilometrų nuo Klaipėdos. Senojo Ablin- 
gos kaimo nebėra. Jo gyventojai 1941 m. 
birželio mėnesį, vokiečių kariuomenei 
įžengus į Lietuvą, buvo žiauriai nužudyti - 
žuvo 42 žmonės ir visas kaimas buvo 
sudegintas, panašiai kaip Pirčiupiu kai
mas netoliVilniaus.

Tada, bėgdami iš Ablingos, bolševikai 
nušovė ir paliko gatvėje du vokiečius 
kareivius, o vokiečiai atkeršijo visam 
kaimui. Tęsinys kitame MP nr.
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Monsinjoras Alfonsas
Tęsinys iš nr. 28.

Okupacijos metais ne kartų organiza
vote Vėlinių eisenas į kapines. Kodėl jos 
taip piktindavo sovietų valdžią?

Kai Vėlinių eisenas organizuodavau 
Igliaukoje, valdžia paniurnėdavo, bet ma
nęs kurį laiką nepersekiojo. Eisenos vyk
davo laikantis Apeigyno, išleisto Sovietų 
Sąjungoje. Pasakydavau parapijiečiams, kad 
eisime j kapines, ir eidavome. Viduklėje 
tokiose eisenose dalyvaudavo nuo tūkstan
čio iki pusantro tūkstančio žmonių. Iš pra
džių jie baudė tik mane, liepdami mokėti 
po 50 rublių, o vėliau bausdavo ir visus ki
tus, apsirengusius kamžomis. Valdžiai su
mokėjau apie 400 rublių baudų. Žmonės 
eisenose buvo drausmingi, gražiai giedo
davo Visų Šventųjų litaniją. Dalyvaujant 
eisenoje tikintiesiems liepdavome nieko 
nešnekėti ir sakydavome: „Kalbėkite šv. 
Rožinį arba giedokite giesmes. Žiūrėkite, 
kad nebūtų jokių komentarų ir pašneke
sių, nes kil aip jus išprovokuos ir bus blogai.“

Procesijai įvykus, man surengdavo 
administracinį teismą ir priteisdavo baudų. 
Vėliau jas mokėti tiesiog atsisakydavau. Po 
to kelis kartus buvo atėję manęs išvaržyti. 
Dvi antstolės norėjo paimti mano seną 
šaldytuvą, bet, nepajėgdamos jo išnešti, 
paprašė mano pagalbos. Tada joms pasa
kiau: „Nepadėsiu. Jei jau imate svetimus 
daiktus, pačios juos ir išsineškite.“ Galų 
gale šaldytuvas liko stovėti mano namuo
se. Kitą sykį atėmė mano kavinukų, kurį po 
to vykusiose varžytinėse man pirmam 
pasiūlė nusipirkti. Kai suimdavo, tai atim
davo visą mano turtą, todėl sugrįžus tek
davo kurtis iš naujo. Komunistai ypač pyk
davo todėl, kad Vėlinių šv. Mišios papras
tai vykdavo 19 valandą vakaro, o tuo pačiu 
metu būdavo rengiami sovietiniai rengi
niai su fejerverkais. Daugelis žmonių ei
davo i bažnyčių ir po to asmeniškai lan
kydavo kapus, o tai nepatiko valdžiai. Vė
linių metu sakydavau pamokslus, kurių 
klausydavosi ir Raseinių rajono pareigūnai, 
kurie specialiai važiuodavo į Viduklę . Tada 
juokaudavau, kad. matyt, mūsų parapijoje 
pamaldos geriau rengiamos negu Rasei
niuose, todėl jie ir atvažiuoja pasižiūrėti.

Kaip įsitraukėte į Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos leidybą? Kokie ben
dražygiai yra Jums labiausiai įsiminę?

Sovietų okupacijos laikais mokytojai 
buvo patys nelaimingiausi žmonės, nes juos 
įkinkė tarnauti sovietų propagandai. Jie 
eidavo į bažnyčią ir sekdavo, kokie moki
niai ten lankosi. Vaikai būdavo persekio
jami, todėl kunigai pradėjo rašyti moky
tojams anoniminius laiškus. Parašyti ano
niminį laišką spausdintinėmis raidėmis 
buvo sudėtinga. Žmogų, rašiusį tokį laišką, 
galėjo greitai, atpažinti ir nuteisti dešim
čiai metų. Be.to, nebuvo garantijų, kad tie 
laiškai sėkmingai nueis ten, kur reikia.

Taigi, buvo nuspręsta leisti Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroniką. Tuo metu 
rusų disidentai jau leido Einamųjų įvykių 
kroniką, ir jos kūrėjai Siūlė mums prisidėti, 
bet pagalvojome, kad jie gyvena Maskvo
je. Mums būtų’buvę toli ir pavojinga ten 
važinėti.. Nusprendėme veikli atskirai ir 
pradėjome svarstyti, koks bus naujojo lei
dinio pavadinimas: metraštis ar kronika. 
Tada dar vyskupas Vincentas Sladkevičius 
pasiūlė leidiųį'pavadinti .Lietuvos.Katali
kų Bažnyčios, Kronika. Būdavo publikuo
jama visa informacija apie persekiojamus 
žmones. Ją platino daug asmenų, bet jie pa
žinojo tik mažąskaičių bendradarbių. Bu
vo veikiama taip, kad suimtieji neišduotų 
kitų. Keletą kartų buvo pasklidę gandai,. 

•' kad Kronika jau sunaikinta, bet leidinys 
ėjo toliau:

Sovietai labai stengėsi išsiaiškinti, kas 
buvo svarbiausi Lietuvos Katalikų Bažny- 

., čios Kronikos leidėjai. Mano žiniomis,

Svarinskas prisimena

vienas žymiausių Vilniaus universiteto 
mokslo darbuotojų buvo nusiųstas į Romą 
ir klausinėjo dvasininkų apie Kronikos 
vadovus, bet nieko nesužinojo. Jam buvo 
atsakyta, kad pats gyvenąs Lietuvoje ir tu
rįs geriau žinoti.

Jums teko susipažinti su žymiais rusų 
disidentais, kurie taip pat padėdavo per
duoti Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
niką už geležinės uždangos. Galbūt galė
tumėte papasakoti apie savo bendravimą?

Rusų disidentai - stačiatikių šventikas 
Gleb Jakunin, Tatjana Velikanova, Viktor 
Kapitančiuk ir Sergej Kovaliov mums daug 
padėdavo. Buvo dar daug kitų. Esant rei
kalui, visi susitardavome ir bendradarbiau
davome. Tai buvo žmonės, narsiai ir atvirai 
kovoję už tiesą. Jie neslėpė savo pavar
džių netgi sunkiausiais laikais. Duok Die
ve, kad Lietuvoje mes turėtume kuo dau
giau tokių asmenybių kaip jie. Gaila, kad 
apie šiuos žmones Lietuvoje per menkai 
žinoma. Neseniai buvau susitikęs su Gleb 
Jakunin Lietuvoje.

1978-aisiais buvo įkurtas Tikinčiųjų 
teisėms ginti katalikų komitetas, kurio 
parengti dokumentai būdavo skelbiami 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoje. 
Papasakokite, kokios veiklos kryptys bu
vo svarbiausios?

Trečią kartą mane suėmė už tai, kad 
dalyvavau Tikinčiųjų teisėms ginti kata
likų komitete. Norėdami pristatyti komi
teto veiklą, nuvažiavome j Maskvą ir su
sitikome su užsienio žurnalistais: prancū
zais, švedais, BBC atstovais. Rusijos disi
dentai mus suvedė su jais, o susitikimas 
vyko privačiame bute. Man teko bendrauti 
su korespondentu iš Didžiosios Britani
jos. Pristatėme penkis ar šešis pirmuosius 
dokumentus. Dokumentų tekstus įrašėme 
į magnetofono juosteles, kad jas j Vatikaną 
nuvežtų Jonui Pauliui II. Pirmuosius du 
dokumentus įrašams perskaičiau aš. Kon
ferenciją su užsienio žurnalistais baigėme 
15 vai., o 17 vai. jau visos pasaulio radijo 
stotys transliavo mūsų perduotas žinias. į 
Maskvą buvo nuvažiavę trys kunigai: Sigi
tas Tamkevičius, Juozas Zdebskis ir aš, o 
Jonas Kauneckaš ir Vincas Vėlavičius liko 
Lietuvoje.

Popiežiumi išrinkus Joną Paulių II visi 
labai džiaugėmės,.nes jis buvo lenkų tau
tybės ir sovietų priespaudą patyrė savo 
kailiu. Joks kitas žmogus tuo laiku nebūtų 
tiek daug naudingo padaręs, kiek jis atli
ko. Jonas,Paulius II mūsų padėtį labai ge
rai žinojo? Aš buvau su juo susitikęs apie 
dvylika kartų. Kalbėtis su Šventuoju Tėvu 
buvo galima taip, lyg bendrautum su ar
timu ir srivu žmogumi. Jam nieko aiškinti 
ir įrodinėti nereikėdavo. Užtekdavo jam 
vienfaktiis pateikti. Jonas Paulius H susi- 
dariusjoje situacijoje orientavosi prijĮciai. 
Vatikane žinojo, kad okupacijos .metais 
buvo suimta trečdalis visų Lietuvos kuni
gų - ajpife 300 žmonių. Tuomet lietuviai. 
buvo gerbiami už ištikimybę Bažnyčiai, o 
dabar Vakarų Europoje bijomasi lietuvii; 
nusikaltėlių.,Tbsinys kitame MP nr.

Emigracija iš Lietuvos mažėja
Lietuva praėjusiais 2007 metais dėl 

emigracijos prarado mažiau žmonių, nei 
ankstesniu laikotarpiu. Labiausiai emig
rantus iš Lietuvos traukia Europos 
Sąjungos valstybės, iš kurių populiariau
sia - Jungtinė Karalystė.

Lietuvos statistikos departamento 
duomenimis, 2007-aisiais iš Lietuvos į 
užsienio valstybes gyventi nuolat arba il
giau negu šešiems mėnesiams išvyko 
26,500 žmonių, tai yra daugiau nei tūks
tančiu mažiau negu prieš metus. Prieš 
metus emigravusiųjų buvo 27,800 žmo
nių. (Šie skaičiai yra formalūs, todėl ne
pilni, nes daug išvykstančių savo išvykimo 
neužregistruoja.)

Patraukliausios išlieka Europos Są
jungos valstybės narės, į jas išvyko du treč
daliai emigrantų. Iš jų populiariausia 
valstybė - Jungtinė Karalystė, kur įsikūrė 
per 30% išvykusių lietuvių.

Lietuviai taip pat yra pamėgę Airiją, 

Mielos Mamos, Močiutės, Tetos
Kreipiamės į 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 bliuze lės, karūnos, prijuostės.
Sydnėjaus Savaitgalio mokykla veikia šeštadieniais Lietuvių Klube nuo 11 vai., kur 

galima pristatyti minėtas dovanas.
Dėl smulkesnės informacijos skambinti Martinai Reisgienci tek: (1)2) 9543 1001 

arba Jadvygai Dambrauskienei tek: (02) 97093814.

Padėka
Vincas Zdanavičius - Danius

Tavęs nėra, o man taip reikia, 
Kai šalta ir nyku širdy, 
Kai mano siela kartais verkia 
Pilkam vienatvės liūdesy.

Mylimas vyras, tėvelis, senelis, uošvis mirė 2008 liepos 19 dieną. Palaidotas 
Eawkner kapinėse.

Dėkojame kun. A. Šimkui už šv. Mišių auką ir Velionio palydėjimą į kapines. 
Poniai V. Jablonskienei už pravestą Rožančių. Ritai Mačiulaitienei ir Birutei 
Kymanticnei už gražias giesmes ir vargonų muziką. Mūsų anūkui Daniel už 
atsisveikinimo žodį ir dainą bažnyčioje. Birutei Kymanticnei už gražius žodžius 
choro vardu. Esame dėkingi visiems palydėjusiems Velionį į amžinybę bei 
pareikštą užuojautą asmeniškai, laiškais ir spaudoje. Ačiū visiems, kurie lankė 
Vincą ligoninėje bei namuose, už gėles, aukas Austino ligoninei ir visiems, 
prisidėjusioms palydint Vincą į amžinybę.

Liūdinti šeima

A'frA Sauliui Dryžai
minis, nuoširdžiai užjaučiame brolį Giedrių Dryžą su šeima, gimines ir 

artimuosius.
Cecilija, Laima ir Kęstutis Protai

A'frA Sauliui Dryžai
mirus, nuoširdžiai užjaučiame mielą choristą Giedrių Dryžą, artimuosius ir 

gimines.
Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”

A4rA Stasiui [Stan] Pranauskui
mirus,.nuoširdžiai užjaučiame sūnų Petrą, Gražiną - mūsų chbfo.dirigenfę bei 

visus artimuosius. • ' 1 '■■■■ ■
Melbourne “Dainos Sambūris”
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■ ' Aukos “Musų Pastogei” « ;
P.VeįĮys NSW $ 5.00 Ad. Laukaitis NSW $ 5.00
S. NOrvilaitis NSW $ 20.00 A. ir E. Laugalis : VIC . $ 50.00
J. Gervinąs NSW $ 20.00 Z. Paškevičius 'QLD ' $ 5.00
V.'Palavikas VIC $ 25.00 D. Martin ■ NSW $ 5.00
Kairys4> . ACT $ 35.00 S. Mitkus QLD. $ 5.00
R.. Kalėda NSW $ 5.00 A. Auglys QLD. $ 15.00
J.Belkus NSW $ 20.00 R. ir A. Miniotas- QLD $ 40.00
A. Lozoraitis NSW $ 5.00 R. Mataitis NSW $ 20.00
V. Kružienė VIC $ 25.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
F. ir M. Sodaitis VIC $ 20.00 “Mūsų Pastogės” Administracija
Anoniminė auką VIC $135.00_

Vokietiją, Ispaniją ir Daniją, tuo metu kiek 
mažesni emigracijos srautai krypo ir į JAV 
(11 %), Rusiją, Baltarusiją.

Daugiausia žmonių iš Lietuvos kiek 
ilgesniam laikotarpiui išvyko 2005 metais, 
tuomet šalį paliko net 48,100 gyventojų.

Apie išvykimą iš Lietuvos praėjusiais 
metais deklaravo daugiau kaip pusė 
emigrantų - 13,800 arba 52%) visų išvo
kusiųjų. Tito metu apie tokį savo spren
dimą atsakingų institucijų neinformavo 
12,700 žmonių.

Iš viso nuo 2001 metų Lietuva neteko 
apie 182,500 šalies gyventojų, tačiau 
remiantis gyvenamosios vietos dekla
ravimo duomenimis į šalį imigravo - 
43,200.

Vis tik Lietuva pasižymi neigiamu 
migracijos balansu, kai išvykusiųjų skai
čius viršija atvykusiųjų kiekį. Šis skirtu
mas pernai sudarė 139,200 gyventojų.

(Pagal BNS)
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Kviečia Sydnėjaus Savaitgalio mokyklėlė
Pagausėjus mokinių skaičiui, kviečiami mokytojai - pagalbininkai, kurie 

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

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

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 j 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 nori) ir entuziazmo dėka mes galėsime tęsti 

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

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Pranešimas Melbourne Pensininkų Sqjungos
nariams. Sekantis susirinkimas įvyks antradienį, rugpjūčio 12 dieną, 11 vai. ryto
Lietuvių Namuose. Valdyba

Naujai išteistos knygos PRISTATYMAS

GRAPHIC /RUST
įvyks Šeštadienį Rugpjūčio 16-tj d. 1-3pm 

110 Stephenson St RichmontVCremome 3121

iki flugp. 30-tos d. ten pat veiks dailininko

DARBŲ PARODA
lankymas 11-4pm Anlriki Šeš leutis

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

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 Tbl.: (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.................. t................................................
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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

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

Restoranas dirba:
trečiadieniais — šeštadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos - 230 vai. p.p.
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 8.30 vai. p.p.

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

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

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

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

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

0007 m. Dainų šventės DVD — Dainavoje

Šokių diena 2 dalis “Lino sakmė” - rugpjūčio 3 d., 2 vai. p.p.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Geelongo lietuvių choras “Viltis” maloniai kviečia j 

linksmą popietę su užkandžiais 
Sekmadienį, rugpjūčio 3 dieną, 2 vai. p. p.

Lietuvių Namuose, Pettit! Park, Beauf'ord Avenue, Bell Post Hill. 
Prisiminsime choro “Viltis” aprangą, ir gal dar bus kokia staigmena! 
Veiks loterija. įėjimas - $5.

Choro “Viltis” Valdyba

Melbourno Socialinės Globos Moterų Draugija kviečia visus į 

nepaprastą popietę, 
kuri įvyks rugpjūčio 10 dieną, sekmadienį, 1 vai. p.p. 

Lietuvių Namuose, Jubiliejinėje salėje.
Dr. Kazys Zdanius pateiks informaciją apie sveikatą senstant ir atsakys į jūsų 
klausimus. Po to seks kavutė.

Turtinga loterija veiks nuo 11.30 vai. ryto.

Mūsų Pastogė 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

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

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

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

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. 
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Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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