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Sydnėjuje - “Vakaras Džiunglėse”

Šių metų liepos 26 dienos vakare Sydnėjaus I.ietuvių Klubas suorganizavo karnavalą 
- balių “Vakaras Džiunglėse”. Plačiau apie Vakarą - “M.P.” psl_3.
Jadvygos Dambrauskienės nuotraukoje - dalis Vakaro dalyvių Lietuvių Klube.

_slz XXV Australijos Lietuvių Dienos

XXXIALB Krašto Taiybos
xxv ald sydney 2008 Suvažiavimas

ALB Tarybos 31 -mas Suvažiavimas įvyks 2008 
m. gruodžio 28-31 dienomis Sydnėjaus I .ietuvių Klube.

Pagal Australijos Lietuvių Bendmomenės Statuto U-tą paragrafą, ALB Krašto 
Valdyba dabar skelbia ALB Krašto Tarybos 31 -mo Suvažiavimo Apylinkių bei 
Seniūnijų išrinktų atstovi} skaičių:

Adelaide, Melbourne ir Sydney-po penkis atstovus.
Brisbane, Canberra ir Geelong- po du atstovus.
Gold Coast, I lobart, Launceston ir Perth-po vieną atstovą.
Iš viso yra renkami 25 atstovai. Be to. ALB Krašto Tarybos nariais auto

matiškai tampa Apylinkių ir Seniūnijų pirmininkai, PLB Seimo atstovai ir kiti 
AI ,B Statute numatyti pirmininkai.

Prašome Apylinkių Valdybas sušaukti savo Apylinkių susirinkimus ir išrinkti 
atstovus į Krašto Tarybą. Atstovų sąrašus prašome atsiųsti Krašto Valdybai ne 
vėliau 2008 spalio 3 Įdienos. Suvažiavimas vyks tris pusdienius, lytais. Prašome 
atstovus dalyvauti Suvažiavime visas tris dienas.

Prašome Apylinkių Valdybas pateikti savo dvejų metų veiklos pranešimus 
ALB Krašto Valdybai elektroniniu būdu iki spalio 31dicnos. Bus išleistas Su
važiavimo leidinys, kurį numatome išsiuntinėti atstovams gruodžio pradžioje.

ALB Krašto Valdyba

VD^^a Lietuvos įvykių apžvalga Prezidentas j Beidžingą nevyks

tų tapti lengvesnės.

Palengvės 
lietuvių 

kelionės į
JAV?

(ELTA) Lie
tuvių kelionės j 
JAV, kurioms šie
met arba kitąmet 
gal nebereikės vi
zų, ateityje turė- 

Pasak susisiekimo 
ministro Algirdo Butkevičiaus, bendra
darbiaujant valdžios atstovams ir aviakom
panijoms tikimasi pasiekti, kad tarpinėse 
stotyse keliautojams iš Lietuvos neberei
kėtų iš naujo registruoti bagažo ir bilietų.

JAV ambasadorius John A. Cloud pa
tikino, jog “su Lietuvos Vyriausybe dirba
ma labai artimai, kad bevizis režimas bū
tų kuo anksčiau”. Eltos paklaustas, ar vi
zų JAV gali atsisakyti jau šiemet, diplo
matas teigė jau seniai vengiąs konkrečių 
prognozių. Bet liepos mėnesį Vašingtone 
lankęsis G. Kirkilas yra sakęs, jog JAV 
valstybės sekretorė Condoleezza Rice jį 
užtikrino, kad Lietuva bevizį režimą tu
rės nuo kitų metų, greičiausiai nuo jų 
pradžios.

Daugumos Europos Sąjungos (ES) ša
lių senbuvių piliečiai be vizų keliauja į 
Jungtines Valstijas. Tačiau bevizis režimas 
netaikomas vienuolikai ES valstybių na
rių, kurios ES narėmis tapo 2004 ir 2007 
metais. Bevizis režimas netaikomas ir 
seniau Bendrijos nare tapusiai Graikijai. 
Europos Komisija neseniai pagrasino, kad 
jei amerikiečiai neatsisakys vizų, nuo kitų 
metų pradžios ES gali imtis atsakomųjų 
veiksmų ir taip pat įvesti vizas JAV dip
lomatams.
Rusijos planai vertinami atsargiai

(ELTA). Lietuvos pareigūnai atsargiai 
vertina Rusijos iniciatyvą kurti naują sau

gumo struktūrą Europoje. Pasak Užsienio 
reikalų ministerijos, Lietuva sieks, kad 
Europos Sąjungos (ES) ir NATO vaidmuo 
Europos saugumo klausimuose tik augtų, 
o Rusijos norai peržiūrėti saugumo siste
mą entuziastingo palaikymo kitose Euro
pos valstybėse nesulauks.

Rusijos prezidento Dmitrij Medvedev 
iškeltos idėjos pagrindas yra naujos sau
gumo struktūros sukūrimas, prie kurios 
galėtų prisijungti Europos šalys ir tokios 
valstybės kaip Kanada, Indija ar Kinija. 
Kremliaus atstovai tikina, kad tokios idė
jos realizavimas padėtų pašalinti pasi
dalijimą, išlikusį nuo Šaltojo karo, ir ben
drai gintis nuo tokių pavojų kaip teroriz
mas ir organizuotas nusikalstamumas. 
Tačiau planą NATO valstybių ambasa
doriams pristatęs Rusijos atstovas Dmitrij 
Rogozin sulaukė įtarimų, kad taip Maskva 
gali mėginti susilpninti tokias organizaci
jas kaip NATO, ES ir ESBO.

LR Užsienio reikalų ministerija, ko
mentuodama Rusijos idėją, ją pavadino 
įdomia ir pripažino, kad apie ją dar teks 
kurį laiką diskutuoti. Kita vertus, ministe
rijos teigimu, negalima pamiršti, kad šiuo
laikinė Europos saugumo struktūra forma
vosi pastaruosius 60 metų. Lietuva ir dau
guma kitų Europos valstybių siekia, kad ES 
ir NATO Europos saugumo klausimuose 
ateityje tektų dar didesnis vaidmuo.

NATO konkrečiau reaguoti į Rusijos 
idėją ketina gavusi detalesnius pasiūlymus. 
Juos Rusijažada atskleisti rugsėjį.

Vėluoja Valdovų rūmų statyba
(ELTA) Lietuvos tūkstantmečio jubi

liejaus akcentas-Valdovų rūmai-kitąmet 
stovės, tačiau visiškai bus įrengti tik du jų 
korpusai - pietinis ir vakarinis. Septintus 
metus statomų Valdovų rūmų atkūrimo ir 
paskirties įstatymu numatyta, kad laikas 
nuo pernai metų pradžios iki šių pabai-

Nukclta į 2 psL

LR Prezidentas Valdas Adamkus ne
vyks stebėti Beidžingo olimpinių žaidy
nių atidarymo ceremonijos, pranešė 
Prezidento spaudos tarnyba. Į uždarymo 
ceremoniją žada vykti Premjeras Gedimi
nas Kirkilas.

Prezidentas linki didelės sėkmės Lie
tuvos olimpinei rinktinei. “Mes aistringai 
už jus sirgsime, džiaugdamiesi ir kitų šalių 
atletų pasiekimais, garbinga kova sporto 
arenose”,-sakė jis.

Linkėdamas Kinijai kuo geriausios 
kloties rengiant pasaulinę sporto šventę, 
jis tikisi, kad olimpiada padės pasauliui 
dar geriau pažinti jos turtingą istoriją,

“Misijos Sibiras’08" dalyviai sugrįžo
Liepos 23 dieną j Vilniaus geležinke

lio stotį traukiniu Maskva - Vilnius grįžo 
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
projekto “Misija Sibiras’08" dalyviai. 
Pasitikti su baltų ramunių ir raudonų 
gvazdikų puokštėmis, Lietuvos trispal
vėmis bei plojimais jauni žmonės, išlipę iš 
traukinio, sakė, vis dar negalintys patikė
ti, jog vėl yra savo gimtinėje.

“Sibire buvome atskirti nuo civili
zacijos. keliavome per kaimus, kuriuose 
ryšys su išoriniu pasauliu labai menkas, o 
laikas atrodo sustojęs prieš gerą dvi
dešimtmetį”. - išlipęs iš traukinio sakė 
projekto koordinatorius Arnas Marcinkus.

Pasak jo, spėti į traukinį, vežantį na
mo į Lietuvą, taip pat buvo didelis iš
bandymas. Lėktuvas iš Krasnojarsko į 
Maskvą vėlavo kiek daugiau nei 7 valan
das. Į Maskvos geležinkelio stotį jaunuo
lių grupė atvyko prieš pat pajudant trau
kiniui į Lietuvą. Taigi ekspedicija, trukusi 
20 dienų, galėjo užsitęsti ir ilgiau.

Jaunimo grupė šią vasarą tvarkė lietu
vių tremtinių kapavietes Irkutsko regio
ne. Pasak ekspedicijos vadovo Gintauto 
Aleknos, jaunuoliai sutvarkė beveik 10 
kapaviečių. Dvi iš jų buvo iki šiol neži

kultūrą ir žmones. “Kiekvienai šaliai - 
didelė garbė ir atsakomybė būti olimpinių 
žaidynių šeimininke, nes jai tenka pareiga 
išlaikyti ir gerbti olimpinių varžybų dvasią 
ir principus. Tikiuosi, kad Kinijos atsivė
rimas pasauliui, šalyje plėtojamas dialogas 
bei pažanga bus sėkmingai tęsiami ir po 
žaidynių”, - pabrėžė V. Adamkus.

Prezidento nutarimą nevykti į Beidžin
gą netrukus pasveikino Tibeto rėmėjai 
Lietuvoje.

Prezidentas V. Adamkus šį rudenį ke
tina dalyvauti Kinijoje vyksiančiame Azi
jos ir Europos susitikimo (ASEM) viršū
nių forume. □ 

nomos ir nepažymėtos žemėlapiuose. Jas 
misijos dalyviai rado, remdamiesi vis dar 
Sibire gyvenančių lietuvių pasakojimais.

Pasak Lietuvos jaunimo organizacijų 
tarybos prezidento Šarūno Frolenkos, jauni 
žmonės šią vasarą įdėjo didelį indėlį į tai, 
kad nykstantis lietuvių kultūrinis pavel
das Sibire būtų išsaugotas.

“Tačiau reikia pabrėžti, kad tokios 
jaunimo ekspedicijos negali sutvarkyti vi
sų kapaviečių Sibire. Kad jos būtų nuolat 
tvarkomos, o mūsų ekspedicijų darbas 
nenueitų veltui, būtina aktyvi ir tikslinga 
valstybės politikos kryptis. Atsakingos ins
titucijos turi susitarti ir parengti lietuvių 
kapaviečių Sibire išsaugojimo ir priežiū
ros planus bei skirti tam reikalingus 
žmogiškuosius ir finansinius išteklius", - 
sakė Š. Frolenka.

Projekto “Misija Sibiras’08" dalyviams 
grįžus iš Sibiro baigėsi vienas iš projekto 
etapų. Antrasis prasidės po kelių savai--, 
čių, kai dalyviai pailsės, peržiūrės savai' 
dienoraščius bei fotografijas. Tuomet jiė> 
susitiks su jaunais žmonėmis mokyklose, 
kultūros centruose, pasakos apie gyvąją 
tautos istoriją, išlikusią Sibire, stengsis 
perteikti patriotiškumo jausmą. □
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IZVLDniA
K“ Trumpai iš visur

♦ Liepos 27 d. 
[Stambule tero
ristai susprogdi
no bomb;) žmo
nių pilnoje aikš
tėje. Į sprogimo 
vietų atskubėju
sius gelbėtojus 
užmušė po kelių 
minučių sprogusi 
galingesnė bom

ba. Iš viso žuvo 17 žmonių, virš 150 su
žeistų. Liepos 29 d. Turkijos karo lėktuvai 
bombardavo kurdų sukilėlių bazę šiau
riniame Irake, įtarusi kurdus dėl sprogimo, 
o po kelių dienų turkų polieija suėmė 10 
įtariamų kurdų separatistų, užtikusi kaltės 
įrodymų.
♦ Daug Vakaruose išleidžiamų knygų yra 
atspausdinamos Kinijoje, nes Kinijos 
spaustuvės pasižymi aukštos kokybės 
darbu, prieinamomis kainomis. Tačiau 
Australija susidūrė su Kinijos cenzūra. 
University of NSW Press Kinijoje at
spausdino XIX a. geologo ir tyrinėtojo 
biografijų ir atsiminimus. Kinija nedavė 
leidimo knygų išvežti, nes tyrinėtojas bu
vo užsiminęs apie Kinijos - Tibeto sieną, o 
Kinijos cenzūrai tas sakinys buvo nepri
imtinas. Knygą iš naujo reikėjo atspausdin
ti Tailande.
♦ JAV Kongreso Atstovų Rūmai 419 bal
sais prieš 1 priėmė rezoliuciją, reikalau
jančių, kad Kinija sustabdytų savo pilie
čių žmogaus teisių pažeidimus, savo ti
betiečių ir uigurų piliečių engimų, bei be
atodairiškų Sudano ir Burmos vyriausybių 
rėmimų.
♦ Liepos 30 d. Izraelio ministras pirmi
ninkas Ehud Olmert pareiškė, kad jis 
pasitrauks iš pareigų, kai lik jo partija 
(Kadima) išrinks naujų pirmininkų. Iz
raelio teismas šiuo metu svarsto jam iškel

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
gos turėtų būti skirtas rūmų interjerui ir 
ekspozicijoms.

Valdovų rūmų komisijos vadovas Al
girdas Brazauskas norėtų, kad darbai vyktų 
greičiau, tačiau sako esąs realistas. “Kitą
met liepos 6 dienų bus baigtas pirmas 
atkūrimo etapas. Tai reiškia, kad jau bus 
galima rodyti žmonėms. Mes žinome, kaip 
kokia menė tą dienų turės atrodyti ir dir
bame. Aš manau, kad tie rūmai visiškai 
gražiai atrodys, bus galima juose priimti 
svečius ir Lietuvos gyventojus. O paskui po 
truputį kai kurios salės bus dekoruoja
mos, tobulinamos, gražinamos”, - tvirtina 
A. Brazauskas.

Grįžo kariai iš Irako
Liepos 31 dienų Šiaulių oro uoste JAV 

karinis lėktuvas parskraidino 33 misijų 
Irake baigusius Lietuvos būrio LITCON 
dešimtosios pamainos karius. Vėliau 
Kaune, aikštėje prie Vytauto Didžiojo ka
ro muziejaus įvyko iškilminga LITCON- 
10 būrio sutiktuvių ceremonija.

Būrys LITCON-10 tarnybų operacijoje 
“Irako laisvė” pradėjo 2007 m. lapkritį. Ge
gužę. pasibaigus planuotam šešių mėnesių 
misijos laikotarpiui, dalis karių grįžo į 
Lietuvų. Kiti, krašto apsaugos sistemos 
vadovybei paprašius, liko dar dviem mė
nesiams tęsti misijos. Kariai galėjo sava
rankiškai pasirinkti: grįžti namo ar likti il
gesnį nei numatyta laikų. Lietuvos kariai i 
šešių mėnesių misijų LITCON būryje 
vyksta nuo 2003 metų.
Lanko Afganistane lietuvius karius

Krašto apsaugos ministras Juozas 
Olekas ir jo vadovaujama delegacija lan
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tą bylą dėl didelių pinigų sumų, gautų iš 
New York’o biznieriaus, o žiniasklaida 
priekaištauja jam dėl netikusio vadovavi
mo 2006 metų kovose prieš Hezbollah 
Libane. Izraelio užsienio reikalų ministrė 
Tzipi I Jvnijau liepos 29 d. paskelbė, kad ji 
kandidatuos prieš E. Olmert dėl min. 
pirmininko posto.
♦ Liepos 30 d. Serbijos vyriausybė slapta 
atskraidino karo nusikaltimais kaltinamų 
Rodovan Karadzič j Hagą ir perdavė jį 
Tarptautinio teismo žiniai, nekreipdama 
dėmesio į Karadzič šalininkų sukeltas 
riaušes Belgrade, protestuojant prieš jo 
areštų ir ekstradikcijų.
♦ Liepos 30/31 naktį Odesoje iš Vakarų 
ir Rytų meno muziejaus buvo pavogtas 
Caravaggio paveikslas “Kristaus suėmi
mas”, dar žinomas ir kaip “Judo pabučia
vimas”. Jo vertė US $ 100,000,000. Muzie
jaus vadovybė buvo pakartotinai kreipusis 
į Odesos miesto valdybų su prašymu mo
dernizuoti muziejaus saugumo sistemą.
♦ Licpos31 d. buvo iškilmingai vainikuo
tas 'Ibngos karalius GeorgeTupou V. Nors 
jis paveldėjo šios Pacifiko valstybės sostų 
2006 melais po tėvo mirties, vainikavimo 
iškilmės buvo atidėtos dėl riaušių krašte. 
Iki šiol valdęs kraštų kaip absoliutus 
monarchas, karalius pažadėjo didelę dalį 
savo teisių perleisti parlamentui.
♦ Rugpjūčio 1 d. sniego ir ledo griūtis 
Himalajuose užmušė bent 9 alpinistus, 
besileidžiančius žemyn nuo K2 kalno, 
antro aukščiu kalno pasaulyje.
♦ Rugpjūčio 2 d. Gazos ruože Hamas
organizacijos kovotojai užpuolė Hiles 
genties gyvenamų sritį, nes ši gentis palaiko 
Fatah organizacijų. I lamas nariai apšaudė 
Hiles pastatus iš minosvaidžių, su rake
tomis, Hamas šauliai apšaudė sritį iš me
čečių minaretų, Žuvo 9 žmonės, apie 100 
sužeistų. □ 

kėsi Afganistano Kandaharo mieste, kur 
susitiko su čia tarnaujančiais Lietuvos 
specialiųjų operacijų pajėgų kariais.

Kartu su ministru Afganistane lankėsi 
Europos Parlamento narė Laima Liucija 
Andrikienė, Seimo Nacionalinio saugu
mo ir gynybos komiteto narė Milda Pe
trauskienė, Alytaus miesto meras Česlovas 
Daugėla, Užsienio reikalų ir Krašto ap
saugos ministerijų atstovai. Kartu su ofi
cialiąja delegacija atvyko ir dainininkas 
Marijonas Mikutavičius, kuris Kandaharc 
ir Gore tarnaujantiems kariams surengė 
koncertus.

Seimo narys nusivylęs
Aktyvus parlamentaras advokatas Kęs

tutis Čilinskas tikrai nebedalyvaus Seimo 
rinkimuose ir traukiasi iš politikos. Sci- 
mūnas įsitikino, kad politika - nešvaros 
reikalas, čia viską lemia korupciniai ryšiai. 
Paklaustas, ar politikoje iš vidaus viskas 
baisiau, nei jam atrodė iš išorės, K. Či
linskas atsakė, jog daug baisiau: “Ir anks
čiau žinojau, jog ne viskas gerai, kad eg
zistuoja korupcija, tačiau kai pamačiau 
įstatymų kūrimo mechanizmą, nebenoriu 
šiame procese dalyvauti. Lietuvoje yra 
oligarchinis valdymas. Verslą oligarchai 
vykdo korupciniais pagrindais ir valdžios 
kontrole. Akivaizdžiai matyti, kas iš tik
rųjų valdo Lietuvą. Ekonominiais, tik tam 
tikrai grupei naudingais klausimais ne
leidžiama net diskutuoti. Leidžiama tik 
diskutuoti, ką reikia laikyti šeima.

Buvau priblokštas. Padėtį reikia keis
ti, bet oligarchai, kontroliuojantys valdžią, 
to neleis”.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 
<lalELTA,BNS,LGmCir“Beniardinai".

UNESCO generalinio direktoriaus pata
rėjas Henrikas Juškevičius 
negali rainiai kalbėti apie ką tik priimtas 
Pilietybės [statymo pataisas, kurios atėmė 
pilietybę beveik ketvirtadaliui lietuvių tautos. 
Su Juo kalbėjosi www.lietuviams.com ben
dradarbis Rimantas l/arnaus- 
kas. Red.

Pilietybės įstatymas - 
nauja tremtis

Pilietybės įstatymo pataisos liek Lietu
voje, liek išeivijoje sukėlė daug aistrų ir 
nusivylimo. Kokias mintis jos sukėlė Jums?

Viskas labai .. — .. _ .au,... ..jji

paprasta - mūsų * ‘
gausi emigracija 
netenka galimybės 
turėti kitos šalies ir 
Lietuvos pilietybę;
Visada reikia gal- jdn 

tai. kas į

dingą?Taip, spręs-
damos pilietybės n,Juskev.čius, 
klausimus, svarsto visos valstybės. Todėl 
ir sprendimai yra labai skirtingi. Pavyz
džiui, Šveicarija dvigubos pilietybės ne
pripažįsta, nes ji nesuinteresuota, kad į 
šalį atvykę padirbėti žmonės liktų joje. 
Anglija. Prancūzija, Vokietija, Ispanija, 
kur yra gerokai dinamiškesnis emigra
cinis ir imigracinis judė jimas, suprato, kad 
norint išlaikyti demokratiškus principus 
bei aktyvesnį ekonomikos vyksmą reikia 
pritarti dvigubos pilietybės institutui. Dėl 
to čia nekyla jokių didesnių klausimų. 
Net Jungtinės Valstijos neprieštarauja, kad 
asmuo gautų kitų pilietybę, jei jos piliečių 
vaikai gimsta kitose valstybėse.

O kas Lietuvai yra brangiausia ir ver
tingiausia -jos žmonės ir jų protai! Nes 
jokių vertingų iškasenų neturime. Atsi
sakyti didelės dalies lietuvių, gyvenančių 
užsienyje, aktyvaus dalyvavimo šalies eko
nominiame ir kultūriniame gyvenime yra 
mažų mažiausiai netikslinga. Tai jau su
prato armėnai. 2005 metais jie surengė 
referendumą, kuriuo pakeitė savo pilie
tybės įstatymą ir dabar dvigubą pilietybę 
galima turėti labai nesunkiai. Manoma, kad 
nuo 9 iki 12 mln. armėnų gyvena užsieny
je. t. y. tris keturis kartus daugiau negu 
pačioje Armėnijoje. O kitose šalyse - Pran
cūzijoje, JAV - armėnų diaspora turi la
bai didelę įtakų. Akivaizdu, kad, turėda
mas ir savo šalies, šiuo atveju Armėnijos, 
pilietybę, žmogus stengsis daug labiau jai 
padėti negu būdamas savotiškai atstum
tas, pilietybės nesuteikiant.

Truputį buvau nustebęs, kai Prez. Val
das Adamkus, visada pasisakydavęs už 
dvigubą pilietybę, įstatymo pataisų nepasi
rašė. Man asmeniškai teko apie tai su juo 
kalbėti, galiausiai jis pats yra buvęs emig
rantas, puikiai žino lietuvių, gyvenančių 
užsienyje, lūkesčius ir svajones. Juk kiek 
žmonių yra išsaugoję senus lietuviškus 
pasus. Tie pasai būdavo tiesiogšeimos relik
vija. O dabar mes imam ir šitą pasą atimame.

Sako - Konstitucija! Sutinku...
Taigi Konstitucijos 12 str. teigia, kad 

„išskyrus įstatymo numatytus atskirus at
vejus, niekas negali Imli kartu Lietuvos 
Respublikos ir kitos valstybės pilietis“.

Vokiečių kariai
(EEIA). Vokiečių kariai, jau antrą kartų 

dalyvaujantys NATO oro policijos misijoje 
Lietuvoje, tęsia savo labdaringą veiklų. 
Liepos 15 d. Kuršėnų vaikų namų auk
lėtiniams jie pristatė pilną karinį sunk
vežimį Vokietijoje surinktos paramos - 
dovanojo naujų ir mažai naudotų drabu
žėlių. žaislų, dviračių, mokymosi priemo
nių: Be to, Vokietijos kariai savo jėgomis

Besipriešinantys dvigubai pilietybei 
asmenys diskusijose dažniausiai kalbėjo 
apie „išimtinius“ atvejus, tačiau tai yra kas 
kita nei „atskiri“ atvejai. Labai gerbiu Kons
titucinio Teismo (KT) teisėjus, nes manau, 
kad jais išrenkami turbūt protingiausi 
juristai. Bent taip manytina. Bet nereikia 
būti labai protingu žmogumi, kad suge
bėtum uždrausti. Kur kas daugiau proto 
reikia tam, kad rastumjuridinę išeitį iš tos 
padėties, kuridabar susidarė. Manau, kad 
pirmiausia KT juristai turėtų patarti Pre
zidentui ir Seimui, kaip surasti tokią išeitį. 
Nes dabar, kad ir ką Seimas pasiūlytų, KT 
viską sukritikuoja. Tai daryti yra lengviausia.

Man dažnai sako, kad amerikiečiai nie
kada nekeitė savo Konstitucijos. Netiesa, 
nes niekur nėra tiek pataisų, kiek JAV 
Konstitucijoje. Iš esmės ji susidaro vien iš 
pataisų. Kadaise konstitucine pataisa Ame
rikoje buvo uždraustas alkoholio pardavi
mas, tačiau vėliau kita pataisa tai buvo iš
taisyta. Visos tos pataisos yra vien tam, kad 
palengvintų žmonių gyvenimą, praplėstų, 
o ne susiaurintųjų teises. Yra ir abejotinų 
Konstitucijos pataisų, pavyzdžiui, antroji, 
kuri leidžia įsigyti ir turėti ginklą. Puikiai 
žinome, kiek yra įvykę tragedijų, tačiau ši 
pataisa išplečia žmonių teises, tad ame
rikiečiai ir nenori jos atsisakyti.

Principas, kad reikia turėti daugiau lais
vių ir galimybių, o ne priešingai, yra demok
ratinės valstybės pagrindas. Tai, kas atsitiko 
su Lietuvos pilietybės įstatymu, iliustruoja, 
kad žmonių galimybės buvo tik susiau
rintos. Tas sprendimas primena Sovietų 
Sąjungos Aukščiausiosios tarybos sprendi
mus, kai SSRS piliečiams, išvažiavusiems 

•ir likusiems užsienyje, buvo atimama sovie
tinė pilietybė. Taip atsitiko M.Rostropo- 
vičiui, A.Solženicynui, regis, ir T. Venclovai.

Net nišai, kurių didele demokratija nc- 
apkaltinsi, suprato šitą neteisybę ir pilietybę 
šiems asmenims sugrąžino.

Įsivaizduokite esąs KT teisėjas - kokį 
sprendimą dėl dvigubos pilietybės priim
tumėte pats?

Elgčiausi taip, kaip pasielgė armėnai, nes 
nieko vertingesnio Lietuva už savo žmones, 
kad ir kur jie gyventų, neturi. Ir neišskirčiau 
nei l iS, nei NATO, nei kurios kitos užsienio 
valstybės. Lietuvis - visur lietuvis. Sako, kad 
nepainiotume tautybės su pilietybe. Nepai
nioji!, tačiau turi būti ir juridinis ryšys su 
Tėvyne. O tai, kas dabar padaryta, yraju- 
ridinė didelės lietuvių tautos dalies iš
tremtis! Juridinė deportacija! Žmonės prie
varta netenka Lietuvos pilietybės.

Kitas klausimas: kai priimamas koks 
nors sprendimas, tai kam jis yra naudingas? 
Sunku suprasti. Lietuvai, kaip valstybei, tik
rai nenaudingas. Gal tai naudinga kokioms 
nors verslo ar politinėms grupėms? Nesu 
sąmokslo teorijų mėgėjas, tačiau gal tai 
naudinga toms grupėms, kurios nori pa
kenkti Lietuvos nacionaliniams interesams! 
Gal yra baimė dėl restitucijos? Tačiau jau 
praėjo visi terminai pateikti prašymus dėl 
nuosavybės grąžinimo, lai buvo galima da
ryti iki 2001 metų.

Gąl lai naudinga ambicingai žmonių 
grupei, kuri gina Konstitucijos „švarumą“? 
Ją reikia gerbti, tačiau tų Konstitucijos 
gynėjų pirmoji pareiga rasti išeitį iš 
susidariusios padėties. O jei laikomasi 
Įsikibus savo, tai čia yra grynas biuro
kratizmas ir nieko daugiau. Tai didelė 
Lietuvos problema apskritai, nes čia turi
me ne tarnautojus, o valdininkus, lai. 
žinoma, skirtingi dalykai. □

- su dovanomis
atnaujina keletą Kuršėnų vaikų namų 
patalpų, patys perka remonto ir statybos 
medžiagas, atlieka įvairius remonto darbus, 
keičia elektros instaliaciją. Jie vykdo ir 
tęstinį paramos projektą. Šiame projekte 
dalyvauja ne tik kariai ir karių šeimų na
riai, bet ir Vokietijos Wittmund apylinkės 
nariai, įvairios organizacijos, sporto klu
bai, vietiniai politikai ir žiniasklaida. □
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Bendruomenės baruose
Sydnėjuje - “Vakaras Džiunglėse”

Svečius vaišino iš kairės: Gary, Melissa, Algis ir Kristina.

Jadvyga 
Dambrauskienė
Šeštadienio vakaras. J 

Sydnėjaus Lietuvių Klubų 
renkasi skirtingai negu 
įprasta pasipuošę svečiai, 
'lai beždžionė, jaguaras, 
tigras, zebras, katinukas, 
pantera ir gausybė įvai
riaspalvių paukščių, ku
rių vardu taip ir nesuži
nojau. Plunksnų margumas 
ir gražumas sunkiai nusa
komas.

Pasitinka visus didelė 
beždžionė, žaliai, džiung
liškai papuošti stalai, ba
ro salės viduryje esantis 
stalas apgaubtas žaliu tink
liniu audeklu, po kuriuo
keli vaikai žaidžia žaidimus. Jie “apsau
goti” nuo uodų ar kitokių vabzdžių įkan
dimų. “Džiunglių Vakaro” sumanytoja, 
rengėja ir vedančioji Lana - šį vakarą 
Leoparde-džiunglių fėja, kuriai ant gal
vos gyvatės susisukusios lizdą. Ji pasi
tinka kiekvieną žodžiais “ilga - taga” ir 
vaišina džiunglių sultimis - žalio gėrimo 
laure. Sėdime,šnekučiuojamės, laukiame 
daugiau džiunglių gyventojų. Susirinkus 
visiems 59 svečiams, Lana-leo-fėja (tegul 
nesupyks I .ana už jai suteiktą laikiną var
dą) džiunglių kalba - uga-laga kviečia vi
sus j pagrindinę salę.

Llga-taga. patekome į tikras džiungles: 
salės viduryje didelis apskritas vigvamas 
- palapinė su nukarusiomis lianų šako
mis (prisimenu, kaip Tarzanas įsisiūbavęs 
jomis peršokdavo nuo vieno medžio ant 
kito), kiekviena salės kolona “apaugusi” 
palmėmis, kuriose pasislėpusios anakon- 
dos, kobros ir kitų rūšių gyvatės, sieno
mis ropoja dideli juodi vorai, beždžionės, 
vijokliai, tinklai. Kiekviena kolona ap
šviesta žalia šviesa, o dešinėje pusėje ant 
sienos-ekrano rodomas džiunglių gy

Tarp svečių buvo ir paukštis, ir beždžionė.

Į “Džiunglių Vakarą” atvykę svečiai.

venimas - DVD. Stalai sustatyti salės 
pakraščiuose, šalia kolonų, jų viduiyje 
nežinomų, paukščių ar džiunglių gyven
tojų keistai atrodantys apskriti, kai kur 
lapais paslėpti lizdai, bananai. Visur dega 
daug mažų žvakučių - atrodo lyg mūsų 
lietuviški jonvabaliai nušviečia visų 
veidus.

Palapinės viduryje - du afrikietiški 
būgnai, juos mušantis aukštokas vyriškis, 
viduryje - šokių vieta. Muzika, būgnai, 
pagrindinis šio vakaro ritmas. Melodija 
tyliai ramiai plaukia šalia garsaus būgnų 
ritmo. Vėliau, šokių metu buvo ir kitokios 
muzikos-disco, rock and roll.

Lana-leo-fėja pasveikina visus uga-taga 
(tą vakarą jos kalbas vertė įvairūs vertė
jai) ir pakviečia visus vaišintis bei links
mai praleisti vakarą. Kiekvieno stalo 
svečiai ateina prie maisto palapinės, kur 
Algis ir Gary pjausto keptą jautieną, 
kiaulieną, pripildo lėkštes keptomis ar 
šviežiomis daržovėmis pasirinktinai. Po 
to pats renkiesi, kokių dar nori salotų. 
Ant kiekvieno stalo gali pasirinkti ką 
gerti: baltą ar raudoną vyną, alų ar sultis.

Alkanieji buvo ragi
nami dar pakartoti
nai prisipildyti lėkš
tes. Vėliau sekė kava, 
arbata, desertas: varš
kės, šokoladinis ar 
miško pyragai.

Žaidimams buvo 
kviečiami loterijos 
būdu ištraukti daly
viai. Dar pačioje 
pradžioje kiekvienas 
gavome savo numerį, 
kuris buvo ir laimin
go durų prizo ženk
las. Kiekvienos rū
šies žaidimų nugalė
tojas dar buvo apdo
vanotas atskira do
vana. Prie graikų sta
lo buvo švenčiamas 
gimtadienis. Svečiai 
patys atsinešė tortą, 
o uždegus žvakutes, 
visi bendrai daina
vome “Happy Birth
day”. Mūsų stalas 
buvo laimingesnis, nes 
buvo du gimtadie
niai ir du tortai. 
Tatjanai ir Jeremiui 
vėl padainavome gim
tadienio dainą ir ra
gavome du skirtin
gus tortus.

Buvo tikrai labai 
linksma ir smagu vi
siems svečiams, to-

Moterų popietė Sydnėjuje
Liepos 23 d. Sydnė

jaus Lietuvių Klube 
Sydnėjaus Lietuvių Mo
terų Socialinės Globos 
Draugijos dėka buvo 
paminėtas Regėjimo 
Susilpnėjimo - Visual 
Impairment mėnuo.

Aklųjų Instituto at
stovė Heather Gleeson 
atėjo lydima palydovo - 
juodojo Pūdei (guide 
dog). Papasakojusi savo 
aklumo istoriją, p. 
Glccson išdalino apie 
dešimt akinių, per ku
riuos žiūrint matėsi kaip 
sunku rcgėti.jei akis ap
sėda vienokia ar kitokia 
liga. Prie akinių pririš
tas raštelis aiškino, ko
kia nelemta liga šitaip 
paveikia regėjimą. Ji taip 
pat papasakojo apie Aklųjų Instituto - 
Vision Australia teikiamą pagalbą ak
liesiems ar regėjimą prarandantiesiems, 
lai - knygos, parašytos Braille, audio 
kasetės. CD diskai, kurie pristatomi į na
mus. Akliesiems parūpinami ištreniruoti 
šunys - guide dogs. Surandami akliesiems 
tinkami darbai ir savanoriai pagalbininkai.

Vision Australia padeda ir globoja apie 
141,000 vaikų ir suaugusių. Esant reika
lui. galima skambinti telefonu:

1300 84 74 66.
Prelegentė pokalbį baigė pasidalinda

ma savo, kaip aklos motinos, patirtimi ir 
įdomiu pasakojimu apie savo pagalbinin
ką juodąjį Pudelį.

Antroji popietės dalis buvo skirta 
Austraroma atstovės dr. Tatjanos Rouba- 
novos paskaitai apie iš Australijoje au
gančių medžių ir augalų gaminamus 
aliejus, kremus ir muilus. Jų visų paskirtis 
yra natūrali odos apsauga nuo aplinkos 
bakterijų, chemikalų ir... senėjimo.

“Džiunglių Vakaro” sumanytoja ir pravedėja Lana (centre), kairėje - Lietuvių Klubo 
prezidentas Paulius Šliogeris.

Visos nuotraukos Jadvygos Dambrauskienės.

dėl niekas neskubėjo skirstytis namo.
“Džiunglių Vakare” apsilankė Venc

lovų. Protų, Šliogeriu, Barilų atžalos, prie 
vyresniųjų lietuviško stalo matėme sve
čius iš Newcastle ir Engadine, iš Lietuvos 
ir tolimesnių Sydnėjaus priemiesčių, 4 
svečiai buvo “Dainos” choristai, taip pat 
dalyvavo italai, lenkai, rusai, kroatai, 
graikai, anglai ir nė vieno gražių renginių

I)r. Tatjana Roubanova.

Organiniai muilai ne tik šalina visus 
nešvarumus, bet kartu ir drėkina, kad oda 
taptų lygi, elastinga ir švelni.

Organiniai kremai veidui skatina odos 
gyvybinius procesus, gerinančius odos 
struktūrą. Jie maitina veido odą, užkerta 
kelią senėjimo procesams. Jie apsaugo 
odą nuo priešlaikinio senėjimo.

Gi aromatiniai aliejai lengvai ir greitai 
įsigeria į odą. ją maitina ir sukuria natū
ralų apsauginį barjerą. Kvapūs aliejai su
teikia raminantį poveikį, mažina emoci
nę ir fizinę įtampą. Rezultatas - lygesnė, 
skaistesnė, jaunesnė oda ir maloni savi
jauta. Visi gaminiai buvo demonstruoja
mi, siūlomi išbandymui ir juos buvo gali
ma čia pat įsigyti.

Pasiklausius abie jų paskaitų nuspren
dėme, kad Sydnėjaus moterys ir toliau 
nori visur viską gerai matyti ir išlikti kiek 
galint ilgiau jaunomis bei gražiomis. Ačiū 
Moterų Draugijai už įdomią popietę ir 
Natai Liutikaitei už įdėtą triūsą. D.S.

ir šokių mėgėjų iš anksčiau ar vėliau 
atvykusių lietuvių, sydnėjiškių.

Uga-taga, ar yra čia dar daugiau lie
tuvių, kuriems svarbus lietuvybės ir mū
sų Klubo išlaikymas? Ar jau visai apker
pėjome po sočia ir gražia australiško 
gyvenimo kasdienybe?

Su geriausiais linkėjimais
- uga-taga-

Skaityk “Musų Pastogę” — viską žinosi!
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Lietuva iš arti________________
Nebeminim, bet prisimenam

Iki 1991 m. kasmet švęsdavom Tautos 
Švente - lenkt; sutnikdytą Vytauto Didžiojo 
karūnavimo dieną. Po Nepriklausomy
bės atkūrimo nutaria vieton jos švęsti 
Valstybingumo Šventę - Mindaugo krikš
to ir karūnavimo dieną.

Tačiau Vytautas Didysis nei žmonių 
atminty, nei istorikų tyrinėjimuose nebuvo 
užmirštas. Iš Lietuvos Mokslų Akademi
jos neseniai gavau Eugenijaus Svetiko 
straipsni apie Vytauto investitūros žiedą. 
Kai kuriomis žiniomis noriu su visais 
pasidalinti.

Radinys Vytauto kape
Dar sovietmečiu tyrinėjant Vilniaus 

Katedros vidurinę kriptą, Napalys Kit
kauskas rado auksinj žiedą su perlą imi
tuojančia ballo emalio akimi ir iš karto jį 
perdavė Dailės muziejui, kur jis buvo pa
slėptas. Gi N. Kitkauskas ir toliau ieškojo 
LDK. Vytauto pirminės kapo vietos.

Vytauto laikais Katedroje buvo trys 
altoriai: 1) Didysis, arba šv. Kryžiaus, ku
ris po Vytauto mirties pradėtas vadinti 
Vytauto vardu, 2) šv. Mykolo Arkangelo, 
ir 3) šv. Stepono.

1430 m. Vytautas savo testamente pa
sirinko palaidojimo vietą prie “švento My
kolo Arkangelo altoriaus, esančio šalia 
mūsų velionės žmonos Onos kapo, kur ir 
mes nutarėme pasilaidoti”. Ten Vytautas 
tikriausiai ir buvo palaidotas, kriptoje 
prie altoriaus. Tačiau XVII a. Įrengiant 
naują kriptą, senosios kriptos viršus buvo 
išardytas, ir palaikai perkelti į Į kitą Ka
tedros vietą. O po buvusiu altoriumi Kit
kauskas 1969 m. rado žiedą, kuris galėjo 
būti Vytauto. Tik 1994 m. žiedas buvo ap
rašytas Kitkausko knygoje apie Vilniaus 
arkikatedros požemius. Tačiau dar reikėjo 
įrodyti, kad žiedas tikrai buvo Vytauto.

Žiedo simbolių reikšmės
Pirmiausia pradėtas “skaityti” pats 

žiedas. Jis yra masyvus, tinkantis tik vyro 
pirštui, lankelis labai storas. Jo viršuje 
abejose pusėse yra trilapės rozetės, iš
reiškiančios trejybę, o aplink rozetes ke
turi spurgeliai, simbolizuojantys kryžių. 
Lankelio dalis nuo rozečių iki akies lizdo 
primena gotikinės arkos skliauto raktą, 
užbaigtą įvijomis. Įspūdingiausia žiedo 
dalis yra akies lizdas iš aštuonių heraldi
nių lelijų. Žiedo lizde - emalinė perlo imi
tacija. Krikščioniškoje simbolikoje perlui 
suteikta įvairių reikšmių, ir jos visos su
sijusios su Išganytoju Kristumi.

Lyginant su kitais pasaulyje esančiai 
tokio tipo žiedais, peršasi tokia išvada: iš 
prancūziškų lelijų padaryta karūna yra 
valdovo valdžios ženklas, ir tas žiedas bu
vo skirtas svarbiausiam Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės asmeniui, pavedant 
jam aukščiausias valstybės pareigas.

Priesaika ir garantija
Po įvairių “flirtų” su Vokiečių Ordinu,

Ruošiamasi minėti tūkstantmetį
Liepos 8 d. Vyriausybėje įvyko naciona

linės programos „Vilnius - Europos kul
tūros sostinė 2009“ ir Lietuvos tūkstant
mečio programos stebėsenos komisijos 
posėdis. Jame pritarta siūlymui įtraukti į 
tūkstantmečio programą naujus 2009 m. 
vyksiančius projektus -Tarptautine dide
lių burlaivių regatą Klaipėdoje, Užutrakio 
dvaro sodybos atstatymą Trakų istorinia
me nacionaliniame parke, skulptūros, 
skirtos Lietuvos tūkstantmečiui „Vienybės 
medis“ pastatymą Vilniaus Vingio parke, 
Europos šalių tautinės kultūros festivalį 
Ėuropeadeirkt.

Taip pat turi būti nuspręsta dėl tūks
tantmečio programos formavimo užbai
gimo datos. Tuomet bus galima pradėti 
sudarinėti visoje Lietuvoje iružsienyje vyk-
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Auksinis žiedas su perlą imituojančia ema
lio akimi. A - akies lizdo heraldinė arba 
prancūziškoji (fleur-dc-lis) lelija. B-trila- 
pė rozetė.

Vytautas 1392 m. susitaikė su Jogaila bei 
prisiekė jam ir karalienei Jadvygai išti
kimybę

Dokumentai rodo, kad jis prisiekė iš
tikimybę Jadvygai ir Lenkijos Karūnai, bet 
nėra dokumento apie priesaiką Jogailai. 
Tačiau labai įdomu, kad investitūroje ak
tyviai dalyvavo ir Vytauto žmona kuni
gaikštienė Ona, kuri davė priesaiką atski
rai karaliui ir karalienei. Priesaikos Jad
vygai tekstas yra: “Ona, Dievo malone 
Lietuvos kunigaikštienė, Trakų, Lucko ir 
1.1, valdovė, šiuo raštu duodame žinią 
visiems, kam tai svarbu, kad sąžiningai, be 
jokios klastos ir apgaulės laiduojame už 
šviesiausiąjį valdovą poną Aleksandrą, 
kitaip Vytautą, savo brangiausiąjį vyrą, kad 
jis turi laikytis ir nepažeidžiamai vykdyti 
visus punktus, kurie surašyti ir įterpti jo 
rašte, duotame šviesiausiajai valdovei 
poniai Jadvygai, Lenkijos karalienei, ir ypač 
laiduojame, kad minėtas ponas Alek
sandras, kitaip Vytautas, mūsų brangiausias 
sutuoktinis, ir jo ainiai niekada neatsimes 
nuo Karalystės ir Lenkijos Karalystės ka
rūnos... Ir mes, minėtoji Ona, taip pat 
pažadame viso to, kas pasakyta aukščiau, 
be kliaučių laikytis ir vykdyti.”

Lygiai tokią pat priesaiką Ona davė ir 
Jogailai, tuo patvirtindama, kad ir Vytau
tas yra jam prisiekęs.

Kunigaikščio Vytauto investitūra
Viduramžių Europoje asmeniui pave

dant svarbias valstybines pareigas, buvo 
atliekama investitūra. Jos metu buvo nau
dojami įvairūs simboliai: skeptras, kala
vijas, pirštinė, žiedas, kryžius, vėliava ir kt. 
Lenkų istorikas kunigaikščio Vytauto 
investitūrą aprašo taip:

1392 m. liepos pabaigoje Vilniaus Ka
tedroje vysk. Andrius karūnavo Vytautą ir 
jo žmoną Oną dalyvaujant karaliui Jogai
lai ir karalienei Jadvygai. Ant Vytauto 
galvos buvo uždėta kunigaikščio kepurė, 
ant piršto užmautas kunigaikščio žiedas, j 

siančių renginių kalendorių. Posėdyje taip 
pat buvo svarstomas tūkstantmečio pa
minėjimo užsienyje programos projektas ir 
lėšų poreikis.

Posėdyje buvo konstatuota, kad iki šiol 
nepakanka leidinių, plakatų ir suvenyrų, 
skirtų žinios apie šalį, kuri švenčia tūks- 
tantmetįpaskleidimui Lietuvoje ir pasau
lyje, todėl Premjeras paragino kuo greičiau 
užpildyti šią spragą.

Komisija šiandien pritarė VŠĮ „Vilnius 
- Europos kultūros sostinė 2009“ (VEKS) 
siūlymui internete viešinti ne tik savo, bet 
ir Lietuvos tūkstantmečio programos 
renginius. Tam reikalui VŠĮ VEKS jau 
esančios sistemos pagrindu sukurs portalą, 
kuris taps virtualiu informacijos centru ir 
baze tūkstantmečiui skirtiems renginiams 
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rankas įduotas skeptras o kunigaikštis 
prijuostas kalaviju.

Žiedas buvo palaimintas pagal formu
lę:” Palaimink, Viešpatie, ir pašventink šį 
žiedą ir pasiųsk virš jo scptinlypę dvasią, 
kad Tavo tarnas, naudodamasis šiuo žiedu, 
gavęs tikėjimo užstatą, Aukščiausiojo galy
bės bū tų saugomas nuo paklydimo ir ant jo 
gausiai pasipiltų visi palaiminimai, per 
Kristų mūsų Viešpatį, amen”. Maunant 
žiedą ant piršto, buvo kalbama malda su 
priedu: “Tegul, Viešpatie, šis išganingas 
aukos priėmimas padaro Tavo tarną sulig 
Tavo valia tinkamą valdyti tautą...”

Akivaizdu, kad per investitūrą ne visi 
jos atributai buvo įteikti Vytautui, nes 
Jogailos dvaro sąskaitose įrašyta, kad žie
das buvo išsiųstas 1393 m., liepos 6 d. 
(Koks sutapimas!)

Iš Lenkijos iždo
Išlaidos Vytauto investitūrai, kunigaikš

čio dvaro išlaikymui ir kitiems reikalams 
buvo apmokamos iš Jogailos iždo. Sąskai
tų knygose nuo 1390m iki 1420 m. Vytau
to vardas paminėtas 50 kartų. Ankstyviau
si įrašai skirti karo žygiui prieš Vytautą, o 
po investitūros - už šarvus, geležines pirš
tines ir pasiuntinių kelionės pas Vytautą 
arba iš jo. Pažymėti ir trimitininkai bei flei
tininkai, siųsti pas Vytautą, ir kunigaikš
tienės Onos, jojusios iš Bochnės į Sando- 
mirą, nakvynės išlaidos. 1394 m yra daug 
sąskaitų už įvairias vaišes: jaučius, avinus.

Kaip malonu...
Isolda Požclaitė - Davis AM
Kaip malonu 

pranešti, kad Jo
lantos ir Jurgio pa
roda “Lietuvos Ai
do” galerijoje jau 
atidaryta. Jana
vičiai ne tik tapo, 
piešia ir rašo - 
Jolanta jau yra pa
sižymėjusi skulp
tūrinėje keramikos 
dailėje, o Jurgis fotografijos mene -bet ir 
aktyviai dalyvauja meniniame gyvenime 
Australijoje ir Lietuvoje. Šį kartą Vilniuje 
abiejų menininkų parodų profiliai kiek 
skiriasi:

Jolantos rudinių tematika -“Mano pie- 
šiniai-sapnų ir realybės atošvaistės”.

Jurgio- “Akmens amžius/fotografija, 
tapyba ant popieriaus. Akmens amžiaus 
moteris ir pajūrio uolos”

Per85-rių metų gimtadienio šventę Jo
lanta man pasakė labai malonią naujieną, 
kad ji skirs vieną iš savo darbų Juliaus Ja
nonio gimnazijos Šiauliuose meno gale
rijai, kuriai paaukojo savo kūrinius jau ne 
vienas Australijos menininkas.

Žiupsnelis žinių iš “Kalvotosios Že
maitijos” gal pradžiugins Australijoje 
gyvenančius žemaičius?

“Visi šventė Jonines”. VisiTelšių kul
tūros centrai ir jų filialai suorganizavo nuo
taikingas Joninių šventes. Buvo pinami ir 
plukdomi žolynų vainikai, “ieškoma pa
parčio žiedo”, deginami laužai, prisiminti 
burtai ir kitos tradicijos. Buvo ir šokių, ir 
daini), koncertavo meno saviveiklos grupės 
ir kviestinės “žvaigždės”.

O ubiškiečiai dar apdovanojo vardu
vininkus ąžuolų lapų vainikais ir “šėlo iki 
paryčių užsitęsusioje gegužynėje.”

Taip pat malonu pranešti, kad kiti kul
tūros centrai irgi nesnaudžia, nes “aukš
tesnės kategorijos lemia ir darbuotojų at
lyginimus”.

Telšiuose jau antrą kartą vyksta respub
likinis kalvių seminaras-paroda ir kalvių 
šventė. “Lietuva jau nuo seno turi savitą 
metalo kultūrą ir daug kalvių, juvelyrų, 
kurie stebina savo neįprastomis kūry
binėmis idėjomis. O geležis kalvių ranko
se virsta mezginiu” 

žuvis, viščiukus, kumpius, lašinius ir vyną. 
Vaistininkui Andriui sumokėtos 7 markės 
už kunigaikštienei nusiųstus saldumynus ir 
uogienes.

Minimas ir žiedas bei kitos išlaidos 
susijusios su Vytauto politine karjera. 
Dovanos buvo siunčiamos kunigaikštienei 
Onai kaip tarpininkei.

Tuoj po investitūros Vytautui buvo nu
siųsta dovanų kojininės kelnės ir apyran
kė, nešiojama virš alkūnės. Už žiedą buvo 
sumokėta 1.5 markės, o už aprangą 2.5 
markės. Tuoj po to Vytautui pradėtas siū
ti prabangus kaftanas iš juodo aksomo už 
44 markes. (Markes pavertus sidabru, su
sidarytų 9 kggryno sidabro)

Vytautas Lietuvos valdovas
Vieno prabangaus kaftano Vytautui 

neužteko, ir vos po keturių mėnesių pra
dėtas siūti kitas, prancūziško stiliaus, 
kaftanas iržiponas. Tuo pačiu metu tokie 
drabužiai buvo siuvami ir Jogailai. Dra
bužių siuvimas užtruko tris mėnesius.

1395 m. politinė situacija greitai kito, 
o kartu stiprėjo kunigaikščio Vytauto 
valdžia. Iš Lenkijos karaliaus vietininko 
jis pamažu tapo didžiuoju kunigaikščiu ir 
perėmė vist) valdžia Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje. Su šiom permainom 
susijusi ir 11, dviejų kaftanų istorija.

Alena Karazijienė
(Visą straipsnį galima rasti 

Googlc: Lituanistica)

“Birželio 13-15 dienomis Telšių krašte 
įvyko Pirmasis žemaičių festivalis Nuo 
Šatrijos kalno - link žemaičių sostinės 
Telšių. Festivalis prasidėjo liaudiškos mu
zikos koncertu “Blindos polka” prie Šat
rijos kalno. O Festivalio lankytojus pasiliko 
pistoletais ginkluota “Blindos šaika” prie 
buv. Kirlių dvaro ir klausė slaptažodžio.”

Antrų dieną įvyko jomarkas Turgaus 
aikštėje. Ten buvo visokių gėrybių. Tau
tinių patiekalų paragauti kvietė Telšių 
rajono “gaspadinės irgaspadoriai.”

Poeto Zigmo Gėlės, mirusio vos aštuo
niolikos metų, premija teko telšiškiui 
poetui Petrui P. Gintaluiuž jo išleistą po
mirtinę geriausią poezijos debiutą “Einu 
namo.” Reikia patebėti, kad tai jau ne 
pirmas atvejis, kai premija skiriama žu
vusiam kūrėjui. Šią premiją skiria Šiaulių 
rajono savivaldybė jau trisdešimt antrą 
kartą. O svečius ir vietinius linksmino 
tarptautinio vaikų folkloro festivalio “Aš 
pasiejau vėina popa” šokėjai, dainininkai ir 
muzikantai. Katutės žemaičiams, kad 
puoselėja tautos kultūrą!

Estravel/ Estonian Travel Agency skel
bia apie vykstančius kultūrinius įvykius 
Lietuvoje, pvz. 2009 metais Vilnius bus Eu
ropos kultūrinė sostinė ir kviečia turistus 
apsilankyti Vilniuje bei dalyvauti birželio 
mėnesio kultūriniuose renginiuose (pasi
rinkimas iš 40-ties) Taip pat atkreipia 
dėmesį į “Temo Vilna” festivalį, kuriame 
žiūrovai pamatys Lietuvos etninės mažu
mos čigonų kultūros renginius. (Asmeniš
kai man labiau patinka juos vadinti Roma 
etnine mažuma.)

Ta pati agentūra taip pat reklamuoja 
Europa viešbučius, kurių daugėja Lietuvo
je, taip patirTrakų įžymybes.

Klaipėdoje koncertavo pasaulyje pripa
žinti atlikėjai: kontrabosininkas Mark 
Dresser (JAV), saksofonininkas Lawrence 
Ochs ir perkusininkas Vladimiras Tara
sovas (Lietuva). Šyptelėjau...

Rudenį prasidedančiame didžiausia
me iki šiol Lietuvoje rengtų šiuolaikinės 
muzikos festivalių “Pasaulio muzikos die
nos” viešės dabarties britų kompozitorius 
Johnathan Harvey, savo kūryboje apjun
gęs Rytų filosofijos ir Vakarų Krikščio
nybės idėjas.

Šanchajaus tarptautiniame kino festi
valyje, lie tuvių filmas “Nereikalingi žmo
nės” laimėjo prizus už geriausią režisūrą ir 
nuziką. □
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Iš Redakcijos pašto
Australijos Lietuvių Dienos ir Sporto Šventė 

Albury / Wodonga 2010
Laikas mums paįvairinti Australijos 

Lietuvių Dienas ir Sporto Šventes. Taigi, 
sudarykime organizacinį komitetą, susi
dedantį iš visų lietuvių bendruomenių ir 
keliaukime j Albury/Wodonga 2010 
metais.

Kiek prisimenu, įspūdingiausi suvažia
vimai įvyko miestuose, kuriuose atstumai 
tarp renginių buvo trumpi ir miesto ap
linka neatitraukė dalyvių dėmesio nuo 
suvažiavimo programos.

Teko dalyvauti Australijos Bibliote
kų Siutingos konferencijoje, kurią suorga
nizavo Charles Sturt Universitetas, įvy
kusioje Albury/Wodonga. Dalyvavo apie 
500 dalyvių. Visos patalpos buvo puikios 
ir uždarymo balius labai įspūdingas.

Albury/Wodonga turi nemažai patalpų, 
tinkamų sportui (golfui, plaukimui), kon

Dear Editor,
Three separate alleged illegal drug 

importers have been arrested at Australian 
international airports in three weeks as a 
result of community information collected 
by Crime Stoppers in Victoria.

Through our media partners in 
Australia, Crime Stoppers is able to get 
the message out to every section of the 
community and we arc also now 
operationally connected across the globe. 
We are experiencing especially strong 
support from the non-English speaking 
community, forexamplc those fromSouth

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

Meno galerijose buvo įdomūs pa
veikslai, tapyti naudojant sutrintus 
kiaušinių lukštus, daug įvairių balto mar
muro skulptūrų, siuvinėti šilkiniai pa
veikslai, audiniai ir juvelyriniai dirbiniai.

Kitą rytą laukiant autobuso į My Son, 
pro mus gatve žygiavo moksleiviai. Buvo 
mušami būgnai, nešamos raudonos vėlia
vos, plakatai su užrašais - mat baigėsi 
vasaros atostogos ir visi grįžta į mokyklas. 
Pakeliui į My Son vaizdas nykus: sukrypę 
namukai tiesiog sulindę į žemę. Džio
vinami ryžiai, kukurūzų burbuolės - vis
kas supilta ant paklodžių tiesiog ant kelio.

Pasukam į kalnus, čia vaizdas keičiasi. 
Kai kur matosi bananų medžiai, ryžių 
laukai, prasideda džiunglės. Tik išlipus iš 
autobuso drėgmė ir karštis tiesiog užima 
kvapą. Prie kasos susimokam po 60 dongs 
(vieliniams -30 dongs). Paklausus vietinių, 
kodėl turistams kainos skiriasi, sako: “jūs 
turtingi, galit mokėti, mums reikia šias 
šventyklas išlaikyti, kad galėtumėm turis-

Ona My Son vietovėje.

certams, pasirodymams, parodoms, susi
rinkimams ir atsisveikinimo iešminėms.

Važiuojant mašina susidaro 4 valandos 
nuo Melbourne, 5 vai. nuo Geelongo, 3 
vai. nuo Canberros, lOval. nuo Adelaidės, 
6 vai. nuo Sydnėjaus. Traukinio linija nuo 
Melbourne į Sydnėjų eina per Albury/ 
Wadonga, yra ir aerodromas.

Yra dvi savivaldybių salės, du uni
versitetai, du TAFE koledžai, dešimtys 
gimnazijų, trys bažnyčios, du stadionai, 
teniso aikštės, du golfo kursai, parkai prie 
Murray upės, daugybė viešbučių, motelių 
ir karavanų parkų. Reikalui esant, yra 
keturios ligoninės.

Taigi, pagalvokite ir parašykite savo 
nuomone į mūsų spaudą. O po to, sekantis 
suvažiavimas įvyktų Canbcrroje 2012 m.

Vytas Salkūnas

East Asia, who have had enough of some 
people within their community who 
continue to be involved with illegal drugs, 
so drug traffickers had better expect to be 
arrested.

There are more than 1200 Crime 
Stoppers programs in operation. 
International communities can also 
provide details on any criminals or 
suspicious persons believed to be travelling 
to Australia.

Vai Smith.
Operations Manager, 
Crime Stoppers Unit

tus pritraukti”. Išgirdusi tokį paaiškinimą, 
nutariau daugiau nieko nesakyti.

Už kilometro pėsčiomis per džiungles 
buvo aikštelė, kur mūsų laukė seni, dar 
karo laikų amerikiečių džipai. Pavežė po
rą kilometrų ir vėl ėjome pėsti giliau į 
džiungles pasižiūrėti buvusio senos Cham
pa imperijos kultūros centro. Apsuptas 
Hon Quap (Kalės dantų) kalnų vingiuo
jąs! upelis, toliau - kavos plantacijos. 
Karaliaus Bhadravarman IV šimtmetyje 
pastatytos šventyklos, paskirtos Cham 
karalių garbei ir dievams, susijusioms su 
jais. Kaip pvz. Šiva, kuris laikomas Champ 
dinastijos įkūrėju. Jaučiasi gili Indijos 
kultūros įtaka - hinduizmas ir sanskrito 
alfabetas. Jų pastatai mažai kuo skiriasi 
nuo Khmer architektūros, randamos
Kambodijoje ir rytiniame Tailande. Nors 
jie skolinosi statymo technologiją iš 
kaimynų, bet kai ką ir jie išrado - tai spe
cialius klijus plytų sumūrijimui. Sakoma, 
kad tiesiog visas sumūrytas paminklas bū
davo išdegtas krosnyje ir tik atšaldžius

Gerb. Redaktore,
Leiskite man pasidalinti su Sydnėjaus 

lietuviais savo įspūdžiais apie jaunų lietu
vių piligrimų atvykimą į Sydnėjaus Lie
tuvių Klubą š. m. liepos 22 dieną. Jie pa
rodė savo linksmumą, entuziazmą ir šiltą 
draugiškumą. Buvo dėkingi už tai, kas 
jiems buvo suorganizuota Klube. Sveiki
nu visus, kurie prisidėjo prie šios viešna
gės organizavimo, ypač atsižvelgiant į tai, 
kad paprašymas atvykti į Klubą buvo pa
dalytas paskutinę minutę.

Norėčiau asmeniškai padėkoti Alvydai 
Auglienei už puiką vakarienę, kuria sve
čiai labai džiaugėsi ir įvertino. Pinigų už 
vakarienę Alvyda neėmė. Taip pat didelis 
dėkui Vytautui Burokui ir Gintarui Aug
liui, kurie pašventė savo laiką, atidarė Klu
bą ir bare aptarnavo be apmokėjimo. Dė
koju Jadvygai Burokienei, kuri per labai 
trumpą laiką informavo vietinius lietu
vius apie svečių atvykimą į Klubą. Buvo 
malonu matyti jaunus, draugiškus, besi
šypsančius veidus, klausytis gražių lietu
viškų dainų ir giesmių. Vakaro pabaigoje 
visi sugiedojom Lietuvos himną.

Gerb. Redaktore,
Lietuvos jauniai krepšininkai, daly

vaudami Europos jaunių (iki 18 metų 
amžiaus) krepšinio pirmenybėse Grai
kijoje, laimėjo abi pirmas rungtynes ir 
vyrauja B grupėje.

Pirmas rungtynes laimėjo prieš buvu
sius čempionus - Serbijos komandą re
zultatu 83:68 (41:39). Daugiausiai taškų 
įmetė Augustas Peciukevičius (17 taškų), 
Tautvydas Šležas (16 taškų) ir Mantas 
Kadzevičius (14 taškų).

Antros runtynės buvo dar “kietesnės” 

išskaptuojamos detalės. Dalis šventyklų 
labai nukentėjo nuo paskutinio karo, bet 
taip pat jas sugadino vietiniai, naudodami 
plytas savo reikalams. Dabar vyksta 
restauracija, bet trūksta lėšų, o minos ap
sunkina archeologų darbą.

Važiuojam autobusu prie Thu Bon 
upės, kur mūsų laukė laivas su pietumis. 
Plaukiant laivu keičiasi pakrančių vaiz
dai, tolumoje matosi kalnai, vietomis Įmerk
ti žvejų tinklai, kai kur jie pakelti, lyg vo
ratinkliai pakibę virš į upę suleistų polių.

Kilų rytą padovanojau savo australiš
kus T-shirts draugėms - vandens pardavė
joms kitoje gatvės pusėje ir išėjau pasi
vaikščioti po miestą. Užsukau į senienų 
parduotuvę, kur buvo senukas, gerai 
kalbantis angliškai. Kai pasakiau, kad 
važiuoju į Ho Chi Minh, užsirūstino ir 
sako: “Miesto vardas yra Saigon, ne IIo 
Chi Minh. aš buvau karininkas per karą, 
nenoriu girdėt apie “Jį” ir šių laikų poli
tiką bei jų korupciją”. Tai kitos pusės 
žmonių nuomonė, kad nėra taip gerai, 
kaip bandoma įrodyti, ypač turistams.

Grįžus į viešbutį reikėjo išsinešti iš 
kambario kuprines, nes šį vakarą važiuo
jam autobusu j Nah Trang. Gerai, kad 
patikrinau kambario sąskaitą, nes buvo 
įrašyta 100,000 dongs daugiau. Reikėjo 
gerokai pasiginčyti, kol jie prisipažino, 
kad tai ne mūsų, o gal kito kambario 
sąskaita. Jolanta nutarė prieš kelionę 
paplaukioti baseine, o aš - ta “neramioji 
siela” - paskutinį kartą išėjau pasižvalgyti 
po apylinkes. Nuėjau kiton pusėn. Buvo 
labai karšia. Pamačiusi knygyną užėjau 
atsivėdinti. Užkalbinus pardavėją, kuri 
kaip ir kitos, noriai kalba angliškai, kad 
geriau išmoktų kalbą. Atsisėdom pasi
kalbėti. Paprašė pataisyti jos klaidas. Ji 
mokosi International Language Institute. 
Turi du vyresnius brolius, kurie dirba pre
kyboje, vyresnė sesuo vedusi. Ji knygyne 
dirba tris dienas, bet norėtų studijuoti 
meną. Atsisveikinant apkabino, padėkojo 
už maloniai praleistą valandą, prižadė-

Vis dėlto asmeniškai aš esu dėl kai ko 
nusivylusi. Kaip jauna lietuvaitė, gimusi 
Australijoje, mokanti kalbėti lietuviškai ir 
aktyviai dalyvaujanti Lietuvių Bendruome
nės veikloje, aš buvau šiek tiek pasi
piktinusi, kad lietuvių piligrimų dalyva
vimo programa nebuvo plačiau paskelbta. 
Aš mokytojauju didelėje Jėzuitų gimna
zijoje. kurioje buvo apsistoję daugiau nei 
800 piligrimų. Dalyvavau organizacinia
me darbe ir turėjau progos su jais paben
drauti. Tą laiką aš pati būčiau mieliau 
praleidusi su lietuviais, jeigu būčiau turė
jusi nors šiek tiek daugiau informacijos 
apie juos: kur jie apsistoję, kokie jų pla
nai ir 1.1. Žinau, kad ir kiti Bendruome
nės nariai, ypač tie. kurie buvo paaukoję 
pinigų, liko nusivylę, kad organizatoriai 
nepateikė jokios informacijos.

Aš asmeniškai esu nusivylusi, kad ne
turėjau progos su jais pabendrauti. Ma
nau, kad ir kiti jaunieji Bendruomenės 
nariai yra tos pačios nuomonės. Kaip būtų 
buvę puiku, jeigu mes nors šiek tiek bū
tume buvę informuoti.

Venta Protaitė

už pirmas. Po sunkios kovos Lietuvos 
komanda laimėjo prieš Italijos komandą 
rezultatu: 76:73 (37:37). Peciukevičius (26 
taškai) žaisdamas gynime puikiai vedė 
žaidimą ir taikliai mėtė tritaškius. Aukš
taūgis Šležas (22 taškai) buvo tiesiog 
nesustabdomas po priešo lenta.

Abu krepšininkai žaidžia “Lietuvos 
ryto” vyrų krepšinio komandoje, kurioje 
taip pat žaidžia ir Australijos vyrų 
komandos kapitonas Matt Nielsen.

Kęstutis Protas
Sydney

jom palaikyti ryšį nors per e-mail.
Autobusas kaip paprastai pilnas. Už 

manęs sėdėjęs vyras paklausė, kas mes 
tokios būsim. Sakom - lietuvės. Sako, aš 
užaugau North Carolina su lietuviais, tar
naujant kariuomenėje mano kapitonas 
buvo lietuvis. Buvau Vilniuje prieš porą 
metų, tik išėjęs į pensiją. Iš profesijos esu 
mokytojas (social worker), dabar gyvenu 
Ha Noi ir savanoriškai mokau anglų 
kalbos.

Tik prašvitus pasiekėm Nah Trang. 
Autobusui sustojus, kaip paprastai 
prasidėjo viešbučio pasiūlymai. Gavom 
kambarį su balkonu ir vaizdu į pajūrį.

Pasidėjus daiktus išėjau apsižvalgyti. 
Kiek paėjus prasidėjo plati, palmėmis 
apsodinta promenada, smėlis tamsus, bet 
pajūrys labai ilgas, palmių lapais dengtos 
būdelės, paplūdimio kėdės, tolumoje ma
tosi sala, baltuoja laivai. Visur labai šva
ru, dvigubas kelias, viduryje gėlynai, gra
žūs viešbučiai. Kurortinis miestas, bet pats 
centras labai paprastas, gyvenimas sukasi 
aplink pajūrį. Atsisėdau po palme pailsė
ti. Privažiavo motociklas. Kaip paprastai, 
per penkias minutes sužinojau visą moto- 
ciklisto gyvenimo istoriją ir apžiūrėjau 
albumą su jo buvusių keleivių nuotrau
komis. Pasikalbėjom, patarė važiuoti į 
Dalat. Sako - “gražesnis miestas” ir kal
nuose daug vėsiau. Sakau, kad mūsų bi
lietai į Ho Chi Minh. “No problem, pri
mokėkit porą dolerių ir bus OK”. Paro
dęs, kur eiti j autobusų agentūrą ir pa
linkėjęs geros kelionės, nuskubėjo ieško
ti keleivių.

Susiradau agentą, paskambinau Jolan
tai, ar ji sutiks važiuoti rytoj ir, gavusi jos 
sutikimą, sumokėjau po $4 JAV bei už.- 
sakiau bilietus sekmadieniui. Išvaikščio
jau visą miestą. Labai karšta. Einu į vieš
butį. Užkalbina kitas motociklininkas, 
nesiklausau, ką sako, jau iš anksto pasi
ruošus atsakyti “No, thanks”.

Tįsinys kitame MP nr.
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Įspūdžiai iš
Pasaulio Jaunimo Dienos

(Tęsinys iš “M.P” nr.30)
.-į. • Iš Lietuvos} PJD Sydnėjuje atvyko 
■12 kunigų, 1 vyskupas, 1 diakonas, 6 
seminaristai, 3 šeimos; 31 maldininkas iš 
Vilniaus arkivyskupijos, po 21 iš Kauno 
arkivyskupijos ir Šiaulių vyskupijos, 17 iš 
Šiaulių vyskupijos, 5 iš Panevėžio vys
kupijos, po 2 iš Kaišiadorių vyskupijos ir 
Kariuomenės ordinatoriato ir 1 iš Telšių 
vyskupijos. Atskirai atkeliavo 30 asmenų 
pranciškonų grupė. Lietuvių maldininkų 
■grupėje taip pat dalyvavo dvi lietuvių 
kilmės merginos iš JAV ir trys vaikinai iš 
Melbourne.

• Visą Pasaulio jaunimo dienos ren
ginių savaitę Sydnėjuje švietė saulė, nors 
oficialios oro prognozės kasdien skelbė 
lietų ir audras. PJD koordinatorius Syd
nėjaus vyskupas Anthony Fisher tai 
paaiškino tuo. kad jo įsakymu gero oro PJD 
ir popiežiaus vizito metu maldomis prašė 
visos Sydnėjaus vienuolės.

Lietuviai piligrimai ateitininkai su vieliniais lietuviais Sydnėjaus Lietuvių Klube.

teikti daugiau vietos spalvingumo, PJD 
organizatoriai popiežiui ir kunigams 
pagamino arnotus su papūga kakadu vie
toje balandžio ant nugaros. Tačiau Vati
kanas šios idėjos atsisakė.

• PJD, įskaitant sekmadienio mišias 
po atviru dangumi, buvo pagaminta milijo
nas šventų komunijų, tam sunaudota 300

• Šeštadienį, liepos 19 d., apie 200,000 
maldininkų paskui Naujosios Zelandijos 
atstovų nešamą kryžių ėjo per Sydnėjaus 
uosto tiltą, kuris buvo uždarytas transpor
tui tik trečią kartą nuo 1932 metų.

Prieš aštuonerius metus 250,000 žmo
nių ėjo tuo pačiu tiltu solidarizuodamie
si su Australijos aborigenais, kurių at
siprašyti už praeities skriaudas atsisakė 
tuometinis Australijos Ministras Pirmi
ninkas John Howard. Lėktuvas tuomet 
išraižė žodį “sorry”.

• Popiežius Benediktas XVI tuo pačiu 
metu Šv. Marijos katedroje atidarė naują 
altorių ir ceremonijos metu atsiprašė aus
tralų. patyrusių Romos katalikų bažny
čios dvasininkų seksualini išnaudojimą ir 
smurtą.

Anksčiau popiežius pagyrė dabartinį 
Australijos vadovą Kevin Rudd, kad jis 
aborigenų atsiprašė. Kevin Rudd su 
popiežium susitiko net tris kartus.

Lietuviai piligrimai su vėliavomis eisenoje per Sydnėjaus tiltą.

Lietuvos piligrimų Sydnėjaus Lietuvių Klube laukė vakarienė.

• Randwicko 
hipodromo pri
taikymas po
piežiaus atnašau
jamoms mišioms 
ir maldininkų vi
gilijai kamavo 49, 
milijonus Aus
tralijos dolerių. 
Iš hipodromo 
arklidžių buvo 
išgabenti daugiau 
kaip 600 veisli
nių žirgų, kainuo
jančių milijonus 
dolerių.

• Norėdami 
mišioms po atvi
ru dangumi su-

kg miltų.
• Daugeliui PJD dalyvių, įskaitant 

lietuvius, reiškiant nuomonę, kad Sydnė
juje pasibaigęs renginys buvo vienas ge
riausiai organizuotų pasaulyje, Sydnėjaus 
gyventojai tiki, kad PJD metu įvyko tikras 
stebuklas: nebuvo transporto kamščių, lai
ku kursavo traukiniai ir autobusai. □

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP”nr.5.

Po 30-ties me
tų vienam klaipė
diečiui kilo min
tis liaudies meis
trų rankomis įam

žinti Ablingos atminimą. Suvažiavo 29 
meistrai. Jiems buvo parūpinti ąžuolų 
kamienai. Meistrai susipažino su žuvusių 
šeimų istorijom, pasiskirstė, kas kam da
rys paminklą ir pradėjo dirbti - be iš
ankstinių brėžinių, be sąmatų ir be at
lyginimo. Baigus darbą, iš Vilniaus atvy
kusi architektė įkomponavo tuos darbus į 
Žvaginių piliakalnio šlaitą ir papėdę.

Kai mes išsukome iš Žemaičių plento, 
buvo dar anksti, apie 6 vai., ir tirštas rūkas 
trukdė toliau matyti. Važiavome siauru 
keliuku, per lygius, gana tuščius laukus, be 
jokių rodyklių, vis pasiklausdami sutiktų 
žmonių, ar teisingai važiuojame. Važiuojant 
rūkas sklaidėsi ir kai privažiavom Žvagi
nių piliakalnį, jau galėjom matyti bendrą 
ansamblio vaizdą - tuos milžiniškus stul
pus, lyg vaiduoklius, pasiklydusius rūke. 
Pajutau, kokia didelė jėga yra liaudies 
meno tradicija, pasiekusi mus per Žemai
tijos dievdirbių stebuklus, aukštaičių kop
lytstulpius ir kryžius.

Apėjom kiekvieną šeimą - jų vardai 
išskaptuoti tuose paminkluose - negalėjau 
atitraukti akių nuo to pavergiančio, pri
mityvaus šiurpaus grožio. Tikrai buvo ma-
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tyti, kad kiekvienas skulptorius su meile 
kūrė savo pasirinktą šeimą..

Akyse dar dabar stovi vestuvių grupė. 
Tą dieną kaime turėjo būti vestuvės. 
Gyvenime jos neįvyko, bet žmonių atmin
tyje jos tebevyksta ir tebevyks, kol stovės 
Ablingos ąžuolai. Viename paminkle abu 
jaunieji, apjuosti gėlių vainiku. Netoliese 
ir piršlys, apjuostas juosta, o kiek toliau - 
jaunosios tėvas, geriausias kaimo mu
zikantas, su smuikeliu.

Skulptoriai nesistengė atkurti aukų 
panašumo, bet daugeliui pridėjo jų atri
butiką: ūkininkaitė gėlių darželyje su 
grėbliu, mokinukė su knyga, kaimo me
chanikas su vėjo malūnėliu. Beveik visi 
paminklai yra stati, tik keletas gulsčių. 
Vienas iš jų man tiesiog kėlė šiurpą - ant 
žemės guli ąžuolo kamienas su dviem 
skausmo iškreiptais veidais-tarytum tie 
žmonės čia ir būtų likę gulėti nuo anų 
laikų.

Iš karto gana keistai atrodė Strėbalių 
šeimos kompozicija. Atrodė, kad tėvas ir 
motina smenga j prarają, bet dar laiko 
iškėlę aukštyn dukrelę. Galvojau, kodėl 
neapglėbė jos? Paskui sužinojau, kad ta 
šešių mėnesių dukrelė į prarają nepakliuvo. 
Ji liko gyva ir dar dabar tame kaime gyventi.

Bevaikščiojant ištirpo rūkas, nebeliko 
vaiduoklių, bet šiurpi nuotaika liko. Už
lipom į piliakalnio viršūnę, kur seniau bū
ta kapinaičių. Ten dar tebestovi seni kry
žiai ir paminklas su užrašu: “Atmintei 
Žvaginių kaimo skirstimo į viensėdžius, 
1936 m”. O greta mažytė koplytėlė. Durys 
užrakintos, bet per stiklą matyti altorėlis 
su dar nenuvytusiomis pamerktomis gė- 

-lėmis. Koplytėlė dar gyva.
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Zenono Valuntos sodyba
Su Landsbergių jaunimu buvom nu

važiavę j Anykščius. Anykštėnai mums 
patarė užsukti į Butėnų kaimą pas Zenoną 
Valuntą. Apsiklausinėdami, apsiklausinė- 
dami suradome Valuntos sodybą. Įėjom pro 
vartus ir nustebom: vidury kiemo stovėjo 
didžiulė medžio skulptūra: trys didesni 
negu natūralaus dydžio muzikantai su 
smuiku, dūdmaišiu ir bosu grojo iš peties. 
Visas kiemas buvo pilnas medinių skulp
tūrų ir vielinių turistų. Tuoj už kiemo ga
nėsi medinės karvutės, jas saugojo pie
menėliai, matėsi gervės, gandrai, briedžiai, 
lapės, ožkos, kengūra, krokodilas, bež
džionės... Čia ir pasaka: senelis ropę rauna, 
už jo senelė, vaikai, šuniukas, katė, pelė. 
Už pelės dar pasodinau Birutę bendrai 
nuotraukai. Toliau du gaideliai baltus 
žirnius kulia, ir visi posmai nusitęsia per 
visą kiemą. Viską stebi trys beždžionės, 
užsidengusios akis, ausis ir burną.

Bežiūrinėjant ir pats šeimininkas at
sirado. Mat, kažkas iš mūsų kompanijos 
jampasakė.kad aš iš Australijos-šiaipjis 
prie svečių neateina, 'lai jau pagyvenęs 
žmogus. Kai išėjo į pensiją, pradėjo savo 
kiemą puošti drožiniais. Jam atėjus, pa
sidarė dar įdomiau, nes jis pradėjo aiškin
ti, kaip jo skulptūrų sodyba augo.

“Štai”, sako, “toj dainelėj dvi vištelės 
miltus j malūną veža. O kai padariau ma
lūną, tai nutariau padaryti ir Don Kichotą 
su Sančo Pansa. O štai pažiūrėkit ten po 
medžiu - Dulcinėja! O ar matėt tuos mu
zikantus? Va, tai jie buvo pati pirmoji 
skulptūra, bet tada jie vadinosi “karo 
kurstytojai”. Du buvo su ginklais, o trečias 
su pinigų maišu. Taip jie stovėjo daug 
metų, paskui man nusibodo įjuos žiūrėti. 
“Ką čia, sakau, vis karą prisiminti”. Išėmiau 

tuos ginklus ir pinigų maišą ir sudeginau, 
o į rankas jiems įdėjau muzijkos instru
mentus - tegu dabar linksmina žmones.

O ar matėt tuos piemenukus? Štai vie
nas su knyga, vienas su armonikėle, o vie
nas su peiliuku. Tas su knyga tai paskui 
“Parduotas vasaras” parašė, o su peiliuku 
tai aš, nes visada mėgau drožinėti. Mes visi 
kartu ganėm”.

Nuėjom prie šulinio atsigerti. O ten ant 
didelio kelmo ir bliūdas padėtas. Prie 
kelmo paliktos dvi didelės šakos. Vienos 
šakos gale elnio galva su ragais, o ant ragų 
drobinis rankšluostis. Antra šaka, lyg 
koks barzdotas vaidila, laiko rankose 
statinaitę su muilu, kviečia nusiprausti, 
atsigaivinti.

Kiek grožio yra Lietuvoje, neįtikėti- 
niausiose vietose!

Dubičių miške
Dubičiai yra nedidelis Dzūkijos mies

telis prie Ūlos upės, visai netoli Gudijos 
sienos, apie 30 km. nuo Varėnos. Ten žmo
nės gyveno jau nuo senojo akmens am
žiaus, bet dar ne viskas buvo ištyrinėta. Tą 
vasarą Rimutė nutarė “pasikrapštyti” tuo
se miškuose. Pakvietė mane atvažiuoti 
pasižiūrėti, tai mes su Birute ir išsiren
gėm į kelionę.

Iki Varėnos kelias buvo labai aiškus, o 
paskui suabejojom katruo keliu pasukti j 
Rudnią. Mūsų pasvarstymus nutraukė mus 
sustabdęs milicininkas. Aš važiavau be 
leidimo, o Varėnoj ką tik buvom prava
žiavusios ilgiausias eiles atvirų vagonų su 
kariniais pabūklais. Suabejojau, ar man 
tokius dalykus galima matyti, tai plačiai 
nusišypsojau ir sušukau: “O kaip gerai, kad 
mes jus čia sutikom Mes kaip tik galvojom, 
kuriuo kėliu pasukti į Rudnią”.

Tęsinys kitame MP nr.
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v
Monsinjoras Alfonsas
Tęsinys, pradžia “M.P.”nr.28.

Lietuvos vyskupai buvo taip sovietų 
prispausti, kad nei susitikti, nei pasikalbė
ti negalėdavo. Pagrindinis mūsų tikslas 
buvo nukreipti valdžios pyktį į save. Paskel
bėme, kad Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų 
komitetas prisiima atsakomybę kalbėti 
apie Lietuvos Katalikų Bažnyčios padėtį, 
o mūsų veikla bus nutraukta tik persekio
jimams pasibaigus. Kai valdžia pradėdavo 
kenkti Bažnyčiai, mes tuojau pat pareng
davome kokį nors dokumentų. Buvo ra
šoma ir apie rusų disidentus, jų perse
kiojimus, areštus ir teismus, todėl visiems 
atsirado daugiau drąsos. Dažnai Komiteto 
dokumentai būdavo spausdinami Kro
nikoje. Dėl mūsų veiklos paleido vieną 
kunigą, kuris buvo uždarytas Daugpilio 
beprotnamyje, Latvijoje. Artimesnių ryšių 
su Vatikanu tuo metu negalėjome palaiky
ti. Siek tiek informacijos išgirsdavome 
klausydami Vatikano radijo laidų. Labai 
džiaugdavomės sužinoję, kad juos pasiekė 
mūsų dokumentai. Komitetas baigė gy
vuoti, kai po dešimties metų, paleistas iš 
lagerio pasakiau pamokslą Šiluvoje.

Esate artimai bendravęs su tragiškai 
žuvusiu kunigu Juozu Zdebskiu. Gal galė
tumėte pasidalyti prisiminimais apie šį 
iškilų kunigą?

1956 metais vien Kaune apie 25,000 
buvusių politinių kalinių sugrįžo iš lage
rių ir tremties. Tada pogrindyje atsirado 
daugiau naujų idėjų ir žmonių. Juozas 
Zdcbskis, kilęs iš Dzūkijos, buvo geras 
kunigas ir tikras idealistas. Jis įsitraukė į 
pogrindinę veiklą būdamas vikaru ir du 
kartus buvo įkalintas už vaikų katechi- 
zavimą. Juozą Zdebskį nužudyti bandė ne 
vieną kartą, bet niekam jo įbauginti ne
pavyko. Jis lankydavo lietuvius, tarnau
jančius sovietų armijoje, vykdė aktyvią 
pastoracinę veiklą ir dalyvavo Tikinčiųjų 
teisėms ginti katalikų komitete. Juozas 
Zdebskis, slapstydamasis nuo KGB, daž
nai važiuodavo pakeleivingomis mašino
mis, bet vieną kartą kažkas jam trenkė 
plyta į smilkinį. Nuo smūgio jis nukrito, 
bet po kurio laiko atgavo sąmone. Matyt, 
užpuolikas pamanė, kad Juozas Zdebskis 
jau užmuštas ir paliko jį ramybėje. Buvo 
toks atvejis, kai Klaipėdos KGB darbuo
tojai pririšo jį prie automobilio ir bandė 
nustumti nuo skardžio. I-aimė, tada nuken
tėjo tik automobilis. Vėliau jis buvo nude
gintas, o paskui užmuštas autoavarijoje. 
Sklido gandai, kad Juozas Zdebskis po 
avarijos dar buvo gyvas ir į milicijos posky
rį nuėjo pats, o iš ten jį jau išnešė mirusį.

Neaišku, kaip sužinoti tiesą. Reikėtų 
jo palaikus ekshumuoti, ir tada paaiškėtų 
tikroji mirties priežastis. Jei Juozas 
Zdebskis nušautas, tai kaukolėje būtų 
likusios žymės. Juozas Zdebskis buvo 
drąsus vyras, bet miršta ir drąsieji. Kai po 
trečiojo įkalinimo grįžau į Lietuvą, jo gyvo 
jau neberadau.

Papasakokite išsamiau apie bendra
vimą su kardinolu Vincentu Sladkevičiumi 
einant jo kanclerio pareigas. Kuo Jums 
įsiminė ši šviesi asmenybė?

Kardinolas Vincentas Sladkevičius 
buvo geras ganytojas. 1976-aisiais jis buvo 
numatęs dalyvauti Eucharistiniame kon
grese Filadelfijoje. Grįždamas jis turėjo 
Vykti į Vatikaną. Mes jį atkalbėjome ir 
įtikinome nevažiuoti, nes žinojome, kad 
vyskupui daugiau neleis grįžti į Lietuvą. V. 
Sladkevičius nusiuntė paštu laišką į Romą 
ir paaiškino, kodėl ten nevyks. Keista, bet 
laiškas pasiekė adresatą. Tame kongrese 
Lenkijos kardinolas Karolis Vojtyla (vėliau 
tapęs popiežiumi Jonu Pauliumi II) aukojo

Svarinskas prisimena 
šv. Mišias irdaugkalbėjo apie Lietuvą. Apie 
šiuos įvykius Lietuvoje labai mažai žinoma. 
Galėtų tuo studentai pasidomėti, darbus 
parašyti, bet kažkodėl niekam tai nerūpi. 
Jonas Paulius II suteikė V. Sladkevičiui 
kardinolo titulą, nes pripažino jo didelius 
nuopelnus Bažnyčiai. Po to aplinkybės 
pasikeitė į gera. Labai liūdna, kad apie to
kį iškilų dvasininką yra parašyta labai 
nedaug, tik nedidelės apimties straipsniai.

Jau 1987-aisiais Katalikų Bažnyčios 
vyresnybė derėjosi su KGB dėl dalies tur
to atgavimo. Taigi, buvo sutarta, kad 
Vilniaus arkikatedrą baziliką atgausime 
Lietuvos katalikų reikmėms. Aš pats da
lyvavau tose derybose. Dar prieš pusę metų 
iki atgavimo, derybų metu, KGB parei
gūnams pasakiau: „Kai atiduosite Kated
rą, aš būsiu jos klebonas ir varysiu pro
pagandą.“ Buvo gera proga juos paerzinti. 
LKP funkcionierių nuopelnų atgaunant 
Katedrą, aš nematau.

Nedaug žinoma apie 1988 metais ofi
cialiai pateiktą JAV Prezidento Ronald 
Reagan prašymą Michailui Gorbačiovui 
dėl Jūsų išlaisvinimo. Gal galite plačiau 
pakomentuoti šį istorinį faktą?

1983 metais mane suėmė, už tai, kad 
dalyvavau Tikinčiųjų teisėms ginti kata
likų komitete ir už aktyvų darbą parapi
jose sakant pamokslus. 1988-aisiais buvau 
paleistas, tarpininkaujant tuometiniam JAV 
prezidentui Ronald Reagan. Tik vėliau 
sužinojau, kad mane gynė Amnesty Inter
national 48 grupė, veikusi Oregono vals
tijoje netoli Kanados. Matyt, tos grupės 
nariai buvo nuvykę pas JAV prezidentą, 
supažindino su byla ir prašė mane gelbėti. 
Kai 1989-aisiais buvau susitikęs su Ro
nald Reagan, paklausiau, ar lengva buvo 
įsiminti mano pavardę. Jis atsakė, jog bu
vo sunku. Aš jam tvirtinau, kad už pa
vergtų tautų ir politinių kalinių padėties 
iškėlimą į tarptautinį lygmenį jam kada 
nors bus pastatytas paminklas. Politiniai 
kaliniai norėjo Uralo lagerius paskelbti 51- 
ąja JAV valstija ir oficialiai paprašyti, kad 
Kongresas juos apgintų. Deja, to padaryti 
nepavyko, nes aktyvistai buvo išaiškinti ir 
nubausti.

Kai JAV prezidentas Ronald Reagan su 
SSRS KP generaliniu sekretoriųmiMichail 
Gorbačiov sutarė dėl mano išlaisvinimo, 
turėjau įvykdyti Maskvos iškeltą sąlygą - 
išvykti tik į užsienį. Dvejus metus gyvenau 
Vokietijoje, o 1990 metais grįžau atostogų 
į Lietuvą irpasilikau. Gyvendamas Vokie
tijoje, daug keliavau po pasauli. Aplankiau 
Australiją, Pietų Ameriką, Singapūrą, 
Bahreiną, Palestiną ir daugelį Europos 
valstybių.

Sovietų Sąjungos žlugimas buvo numa
nomas. Pradžioje jie patys nesuprato, kas 
yra ta perestroika. M. Gorbačiov skatino 
ministerijų darbo kritiką, tačiau žmonės 
pirmiausia ėmė kritikuoti Komunistų 
partijos veiklą. Išlaisvėjus žiniasklaidai, 
tapo aišku, kad sovietų imperijos eko
nomika žlunga. M. Gorbačiov’o politikai 
remti rusų inteligentai sugalvojo pere- 
stroikos idėją. Lietuviai tik gerokai vėliau 
suprato, kad sumaištimi galima pasinaudo
ti ir pabandyti atgauti laisvę.

Aš visą gyvenimą buvau kunigas karys. 
Teko nuolatos grumtis su okupantais ir jų 
pragaištinga ideologija. Kiek gerų darbų 
tada padarėme. Dievas tikraižino. Nors esu 
silpnos sveikatos ir vilties, kad lietuvių 
tauta greitai pakils, turiu nedaug, bet kovą 
už Lietuvą vis dar tęsiu, ir visi patriotai 
privalo ją tęsti.

Kalbino Giedrė Pranaitytė 
(Bernardinai.lt)

LR Švietimo ir mokslo ministerijos konkursas
LR Švietimo ir mokslo ministerija, vykdydama Lituanistikos (baltistikos) studijų ir 

mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose 2008-2010 
programą, patvirtintą LR Vyriausybės 2008 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 222 (Žin., 
2008, Nr. 33-1167), skelbia konkursą šios Programos priemonių projektams finansuoti.

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos kartu su Lituanistikos (baltistikos) centrais 
užsienyje kviečiamos teikti: 1) bendrus užsienio ir Lietuvos lituanistų ir (ar) baltistų 
mokslinių tyrimų, 2) lietuvių kalbos ir kultūros ar mugių organizavimo 3) lietuvių kalbos 
užsienyje dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursų, 4) užsienio šalių lituanistų (baltistų) 
stažuočių Lietuvoje ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų lituanistų (baltistų) studijų ir 
mokslinių stažuočių užsienio lituanistikos centruose projektus.

Vertinant ir atrenkant projektus pirmenybė bus teikiama projektams, kuriuose 
atsispindės planuojamos veiklos svarba lituanistinio (baltistikos) centro išlikimui, projek
to plėtra ir tęstinumas tolesnėje centro lituanistinėje veikloje (pasibaigus projektui), ryšis 
su kitomis mokslo ir akademinių mainų programomis, galimas santykis su vietos lie
tuvių emigracine bendruomene. Taip pat bus atsižvelgiama į projektų rengėjų ir li
tuanistinių centrų indėlį į lituanistikos ir baltistikos populiarinimą užsienyje bei projek
tų finansinį pagrįstumą.

Projektų paraiškas ir numatomų išlaidų sąmatas prašome pateikti Švietimo ir mokslo 
ministerijos Studijų departamento Akademinio mobilumo skyriui iki 2008 m. rugsėjo 
15 d., adresu Sierakausko g. 15, LT-03105 Vilnius.

Iškilus klausimams prašome kreiptis j:
Studijų departamento Akademinio mobilumo skyriaus vyresnįjį specialistą Saulių 

Grybkauską tel.: 8 (5) 219 01 23 arba e-mail: Saulius.Grybkauskas@smm.lt

Grožinės literatūros konkursas
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, Lietuvos vardo pirmą kartą Kvedlinburgo 

analuose 1009 metais paminėjimo proga ir tūkstantmečio jubiliejui pagerbti, skelbia 
romano konkursą. Skiriamos trys premijos: I-oji- $5,000; II-ojt- $3,000; III-oji -$2,000.

Tema kūrėjams: LIETUVAI - TŪKSTANTIS METŲ!
Mes didžiuojamės tūkstančio metų istorija ir šimtmečiais kurta tautine kultūra.
Laikas: Paskutinė kūrinio išsiuntimo data oro paštu 2009 m. birželio 30 d. Prašome 

nelaukti ir kūrinius siųsti anksčiau.
Kūrinius siųsti adresu: ALTS, KONKURSAS

2711 West 71st Street,
Chicago, IL 60629-2005, USA

Teksto paruošimas: Konkursui siunčiamas kūrinys turi būti ne mažiau 200 puslapių, 
parašytas spausdinimo mašinėle arba kompiuteriu, pasirašytas slapyvardžiu. Slapyvar
dis turi būti užrašytas ant atskiro užklijuoto vokelio, į kurį reikia įdėti savo kortelę su 
vardu, pavarde, adresu, telefono ir fakso numeriu. Tik laimėjusio rašytojo vokas bus 
atidarytas. Nepremijuoti kūriniai negrąžinami.

Vertinimo komisija: Danutė Bindokicnė, Dr. Jonas Jasaitis, Petras Pavilionis, Stasė 
Petersonienė, Vytautas Vblertas.

Premijų įteikimas: Lietuvių literatūros šventėje, Čikagoje, JAV, Kovo 11-osios - 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventės metu.

Vytautas Kadžius, konkurso koordinatorius.
E-mail: dirva.rcdaktorius.chicago@gmail.com

Krepšininkai į Beidžingą:
Po rungtynių (liepos 11 d. Šiauliuose) 

prieš Baltarusijos krepšinio komandą ir 
kurias lengvai laimėjo Lietuvos krepši
ninkai rezultatu: 113:57, buvo sudaryta 
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, kuri vyks 
j Beidžingo olimpiadą. Ją sudaro:

Šarūnas Jasikevičius
(Panathinaikos BC, Graikija),
Rimantas Kaukėnus
(Montcpaschi Siena, I talija),
Marius Prckevičius (Šiauliai),
Tomas Delininkaitis
(Mariupol Azovmash, Ukraina),
Ramūnas Siškauskas
(CSKA Maskva, Rusija),
Mindaugas Lukauskis
(“Lietuvos rytas”, Vilnius),
Linas Kleiza
(Denver Nuggets, JAV)
Simas Jasaitis
(Tau Vitoria, Ispanija),
Jonas Mačiulis

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

Šių metų liepos 14 dieną mirus

A'frA Stasiui Ratui - Rataiskiui
nuoširdžiai užjaučiam sūnus Vytautą, Algirdą ir jų šeimas, seserį Marytę, 

dukterėčią Ramoną Zakarevičienę, artimuosius ir draugus.
Skeivių šeima -

(“Žalgiris”. Kaunas),
Darius Lavrinovič
(UNICS Kazan, Rusija),
Kšystof Lavrinovič
(Montcpaschi Siena, I talija),
Darius Songaila
(Washington Wizards, JAV),
Marius Petravičius
(“I .ietuvos rytas”, Vilnius).
Vyriausias treneris: Ramūnas Butautas
Treneriai: Rimas Kurtinaitis

Robertas Kuucaitis
Lietuvos krepšinio rinktinės žaidimo 

tvarkaraštis:
10/08/2008 - prieš Argentiną
12/08/2008 - prieš Iraną
14/08/2008 - prieš Rusiją
16/08/2008 - bus paskelbta vėliau
18/08/2008 - prieš Australiją
Visos rungtynės įvyks Wukesong Krep

šinio Stadione, Beidžinge.
(Žinias surinko Kęstutis Protas)

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

Mūsų Pastogė-Įtr, 31,2008.08,06, psU7
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Šių metų rugpjtičio 6 - rugsėjo 4 dienomis būsiu Lietuvoje. Dalyvausiu PLB/ 
PUS pirmininkų suvažiavime Trakuose rugpjūčio 10-12 d.d. AUS Valdybai 
atstovaus Girtus Antanaitis. Viešnages metu žadu susitikti su PLB Valdybos 
pirmininke Regina Narušiene.TMID ir Lietuvos Liaudies Kultūros Centru. 'lito 
metu rašykite man e-mail: birutc@austlb.org

Birutė Prašmutaitė, ALB Krašto Valdybos pirmininkė

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Hankstown

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

Klubo darbo valandos:
ALB Sydnčjaus Apylinkės Valdyba 

š.m. rugpjūčio 10 dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų, 
Sydnčjaus 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 šį susirinkimą su 
įvairiais pasiūlymais ir pageidavimais.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

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

■

Naujai išteistos knygos PRISTATYMAS

VIKTORAS 
SIMANKEVICIUS

GR4PHIC ARTIST 
įtyfe Šeštadieni HugpiūCia d. 1-3prn 

110 Stephenson st Riehmondį'Cremorne 3121

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

DARBŲ PARODA
lankymas 1 l-4pm Antr iki Šeš

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 Sliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02)9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

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

Pirmadieniais ir antradieniais - Klubas uždarytas.
Trečiadieniais - sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.

Restoranas dirba:
trečiadieniais — šeštadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos -2.30 vai. p.p. 
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 8-30 vai. p.p.

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

Skambinkite: Algiui tek: 0417 674 599; Gary 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 į Petrą Buroką mob. tek: 0424 725106.
Laukiame gausaus dalyvių būrio.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

dėmesiuiJuostų audėjų Sydnėjuje
Rugpjūčio 9 dieną, šeštadienį, 11 vai. ryto. Sydnėjaus 

Lietuvių Klube, Savaitgalio mokyklėlės laiku aušime juostas.
Mamos ir močiutės, belaukdamos pamokų pabaigos, turės 

progos “prisiminti” juostų audimą. Tuo pačiu metu sudarysime 
kalendorių, kada aušime juostas ir gaminsime Kalėdų eglu tės 
papuošalus - šiaudinukus.

Iki pasimatymo rugpjūčio 9 dieną!
Martina Rcisgicnė, tautodailės puoselėtoja

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 j jūsų 
klausimus. Po to seks kavutė.

Tiirtinga 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, Ban.kstown, NSW 1885. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.users.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 $65.

Užsienyje oro paštu - SI40.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

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

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