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Australijos lietuviu^ skautai po V.Landsbergis: Rusijos ekspansionistinė
^Lietuvos padange

Lietuvos įvykių apžvalga
Karinis kon
fliktas neramina 
Lietuvos 
verslininkus

Gruzijoje verslą 
plėtojantys Lietuvos 
verslininkai sako su 
nerimu laukiantys, 
kada ir kuo baigsis 
karinis konfliktas 
Kaukaze. Kai 

kurioms Lietuvos Įmonėms vis nepavyksta 
susisiekti su verslo partneriais, kai kurioms 
-stringa eksporto siuntos.Karinis konfliktas 
sutrikdė paprastai palankią verslui aplinką 
Gruzijoje. Šalis, anot verslininkų, buvo 
patraukli investuotojams, noriai ir lanksčiai 
skatino užsienio Įmones plėtoti verslą. 
Tačiau kaip bus toliau - nežinia.

Tačiau karui užsitęsus, Lietuvos 
verslininkus labiau neramintų padėtis 
Rusijoje, nes į šią šalį lietuviai eksportuo ja 
gerokai daugiau nei į Gruziją.

V. Adamkus vyksta į Gruziją
2008-08-12 Lietuvos Radijas pranešė, 

kad Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus 
antradienį skrenda į karinio konflikto 
siaubiamą Gruziją.Kartu su Lietuvos 
vadovu į Gruziją skrenda Lenkijos 
prezidentas Lech Kaczynski ir Ukrainos 
prezidentas Viktor Juščenko, Latvijos 
premjeras Ivar Guodmanis bei Estijos 
premjeras Andras Ansip. Penkių šalių 
aukščiausi vadovai ketina pareikšti paramą 
Rusijos kariuomenės okupuojamai Gruzijai 
ir jos žmonėms, teisėtai išrinktam 
Prezidentui Michailui Saakašviliui.Tuo 
metu Rusija toliau tęsia karinę intervenciją

Australijos lietuviai skautai die 
meto liepos menesa, su Sydnejaus 
„Aušros” tunto parama, keliavo a 
Lietuvos Skautijos Tautinas Stovykla 
„Legenda Taesiasi” Lietuvoje.

Štai prie Australijos vadovo 
pastovykles gaireles muso skautai: 
Id kaires: Migle žvirblyte, Lara Kains, 
Emilija Rupdyte, Nerija Rupčyte, 
Giorgia Gakaite, Ieva Petraityte, Irena 
Kapoėiute. Sėdi Dominic Gakas.

Kiti skautai dalyviai ne 
nuotraukoje: Elvis Araminas, Luke 
Kains, Andrius Jurkdaitis, Vilija 
Jurkdaitytė, Alana Obeliūnaite, 
Jeronimas Belkus, Kristina Rupdienė, 
Raimondas Jurkdaitis, Raimondas 
Vingilis, Darius Gakas, Arvyd 
Zduoba, Dovilė Zduobienė, Rimas 
Strunga, Ginus Antanaitis.

Plačiau apie stovyklą žr. psl. 6

Į Gruzijos teritoriją. Gruzijos karinės 
pajėgos ruošiasi sostinės Tbilisio 
gynybai.Prezidentas M. Saakašvili 
kalbėdamas per televiziją pažymėjo, jog 
dabar sprendžiasi visos demokratinės 
Gruzijos likimas. Jei pagalbos nebus per 
valandą ar dvi. pasaulio žemėlapyje 
Gruzijos neliks. “Paskutinėmis žiniomis, 
Rusija okupavo beveik visą Gruziją, išskyrus 
sostinę Tbilisį. Šiuo metu sostinė 
bombarduojama”, - Lietuvos radijui 
praneša Gruzijos ambasadorius Lietuvoje, 
Georgijus Kcrdikošvili.

Lietuvos URM: Rusija turi 
nutraukti ugnį

ELTA praneša, kad pagal URM žinias, 
Gruzija įvykdė Rusijos reikalavimus ir 
nutraukė ugnį, todėl ir Rusija turėtų 
nutraukti bombardavimus. Taip teigia 
užsienio reikalų ministras Petras 
Vaitiekūnas, pirmadienio popietę grįžęs iš 
vizito Gruzijoje ir surengęs Vilniaus uoste 
spaudos konferenciją.“Situacija Gruzijoje 
išlieka Įtempta ir rimta. Gruzinai nutraukė 
ugnį, išpildė Rusijos pusės reikalavimus, ir 
man atrodo, kad Rusija privalėtų nut raukti 
iš savo pusės bombardavimus ir ugnį. Abi 
pusės turi sėsti prie derybų stalo”.

Ministras atsisakė viešai svarstyti, ar 
Rusija nesiekia nuversti Gruzijos valdžios. 
“Apie savo įspūdžius aš nekalbu. Aš kalbu 
apie faktus”, - atsakydamas į Eltos klausimą 
sakė ministras.

A. Kubilius siūlo peržiūrėti ES 
santykius su Rusija

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių 
demokratų pirmininkas Andrius Kubilius 
kreipėsi į Europos liaudies partijos grupei

. Nukelta į 2 psl.

doktrina tampa realybe
(DELFI) Naujoji ekspan

sionistinė Rusijos doktrina - 
ginti savo interesus visur ir 
visomis priemonėmis - tampa 
realybe. Taip apie Rusijos ir 
Gruzijos konfliktą dėl 
separatistinių regionų 
kontrolės atsiliepia europar- 
lamentaras Vytautas Lands
bergis, kuris yra Europos 
Parlamento (EP) delegacijos, 
atsakingos už Pietų Kaukazo 
regioną, vicepirmininkas.

„Po atviros atakos prieš Gruziją ir 
masinės Rusijos karinių pajėgų invazijos j 
suverenios valstybės teritoriją bei oro erdve, 
klausimas „kas bus toliau?“ atsiduria ne tik 
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos 
(ST), bet ir visų Rusijos kaimynių 
darbotvarkėje“, - šeštadienį išplatintame 
pranešime cituojamas V. Landsbergis.

Pasak europarlamentaro. visos kalbos 
apie „naująjį Rusijos veidą“ ar „naująją erą“ 
tampa bereikšmės, mat Rusija, kaip ir 
anksčiau, taip ir dabar nepaiso valstybių 
sienų. V. Landsbergio teigimu, pirmą kartą 
šitokio žingsnio Maskva ėmėsi Afganistane, 
kai 1979 m. j šią šalį įvedė savo karinius 
dalinius, o šiandien Gruziją atakuoja jau 
naujojo Prezidento „Dmitrijaus Medvedevo 
armija“.

„Europos ir euroatlantiniam soli
darumui metamas iššūkis. Jeigu Europos 
Sąjunga (ES) nori būti gerbtina organizacija,

Lietuvių optimizmas sparčiai slūgsta
(ELTA). Lietuvių optimizmas dėl savo 

šalies ateities sparčiai slūgsta. Ypač tai 
juntama kalbant apie ekonominę padėtį. 
2007 metų pavasarį beveik triskart daugiau 
Lietuvos gyventojų manė, kad šalies 
ekonomikai ateinantys metai bus geresni nei 
blogesni. 2008 metais jau beveik dvigubai 
daugiau apklaustųjų mano atvirkščiai, rodo 
“Eurobarometro” tyrimo duomenys.

“Neigiamas informacijos srautas apie 
Lietuvos ūkiui galimas grėsmes, susijusias 
su Ignalinos atominės elektrinės uždarymu, 
energetikos resursų brangimu, plėtros 
sulėtėjimu pasiekė gyventojus ir labai aiškiai 
patikino: Lietuvos ekonomikai ateina 
sunkesni laikai”, - teigiama sociologo dr. 
Mindaugo Degučio parengtoje ataskaitoje.

Lietuviai save mato nelaminingais
Visos trys Baltijos šalys patenka tarp 

“nelaimingiausių” pasaulio valstybių. 
University of Michigan (JAV) sociologinis 
fondas „World Values Survey” sudarė 
laimingiausių pasaulio šalių sąrašą.

Tarp 97 valstybių Estija užima 84 vietą,

“Mūsų Pastogės” skaitytojų dėmesiui
Mieliems “Mūsų Pastogės” skaitytojams ir korespondentams pranešu, kad nuo 

rugpjūčiu 12 d. iki rugsėjo24 d. būsiu I Jetuvoje. Tuo metu Redakcijoje mane pavaduoja 
Dovilė Zduobienė, kuri jau mane pavadavo 2004 ir 2006 metais.

Dėl straipsnių, užuojau tų ar skelbimų kreipkitės į Dovilę, skambindami vakarais 
į namus tel.: (02) 9980 9004, e-mail: adzduoba@bigpond.com Redakcijos 
patalpose Dovilė dirbs šeštadieniais, tel.: (02) 9782 0080.
__________________ Dalia Doniela. “M.P” redaktorė

tai turi nedelsiant įšaldyti ne tik derybas dėl 
partnerystės su Rusija, bet ir dėl „Bendrosios 
erdvės“ susitarimo. Ir tai turi trukti tol, kol 
Rusijos pajėgos nepaliks suverenios Gruzijos 
teritorijos“. - teigia europarlamentaras,kartu 
pridurdamas, kad ir pati ES turi kuo skubiau 
įsitraukti į Gruzijos ir Rusijos konfliktą.

DELFI primena, kad Gruzija įvedė 
karines pajėgas į atsiskirt i siekiančią ir Rusijos 
paramą turinčią Pietų Osetiją - apsupo 
regiono sostinę Cchinvalį ir kai kuriuos 
kaimus. Pasak Gruzijos reintegracijos 
ministro, taip pasielgta dėl to, kad Pietų 
Osetijos vadovybė iš Rusijos pradėjo ginklų 
įsigijimą.

Į konfliktą iškart įsitraukė Rusija, 
nuošalyje paskelbė neliksianti ir kita 
separatistinė respublika—Abchazija. Rusijos 
karinės pajėgos įžengė į Pietų Osetijos 
teritoriją, bombonešiai bombardavo 
Gruzijos sostinę Tbilisį ir kitus miestus.

Lietuvos piliečiams kol kas didesnį 
nerimą kelia šalies ekonomikos pokyčiai, 
bet ne jų pačių blogėjančios galimybės. 
Optimistiškai vertinančių ekonominės 
Lietuvos padėties perspektyvas per metus 
sumažėjo beveik dvigubai, dabar taip mano 
23% gyventojų.

Kaip ir praėjusį pavasarį, didžiausi 
optimistai vertindami savo gyvenimo 
perspektyvas išlieka jaunesnio amžiaus 
Lietuvos gyventojai. Nepaisant neigiamų 
tendencijų, ir 2007 metų pavasarį, ir dabar 
Lietuvos gyventojai optimistiškiau 
prognozuoja savo ateitį negu vidutinis ES 
pilietis - manančių, kad kiti metai bus 
geresni, Lietuvoje yra daugiau negu 
vidutiniškai visoje ES.

Lietuva -85, Latvija - 86.
Anot tyrimo, patys laimingiausi žmonės 

gyvena Danijoje, antroje vietoje yra Puerto 
Rikas, trečia - Kolumbija. Sąrašo pabaigoje 
yra Zimbabvė, Armėnija, Moldova, 
Albanija, Baltarusija ir Ukraina.
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______ tom_______
Vytautas 
Patašius Truririplai iš visur

♦ Buvęs Taila
ndo ministras 
pirmininkas 
Thaksin 
Shinawatra yra 
teisiamas dėl 
korupcijos jo 
valdymo laikais, o 
liepos 31 d. jo 
žmona Pojaman 

buvo nuteista ryšiumsu pajamų mokesčių 
vengimu. Jie abu buvo teismo už užstatą 
išleisti nuvykti j Olimpinių žaidynių 
atidarymo iškilmes Bcidžinge. Iš ten jie 
nebegrįžo į Tailandą, o nusprendė 
apsigyventi D. Britanijoje. Rugpjūčio 11 d. 
Tailando Aukščiausias Teismas priėmė 
nutarimą juos areštuoti.

♦ Rugpjūčio 11d. Filipinų vyriausybė 
pranešė, kad kovos krašto pietuose tarp jos 
karinių pajėgų ir musulmonų sukilėlių 
privertė apie 130.000 žmonių pabėgti iš 
savo gyvenviečių. Ištuštėjo 42 kaimai.

♦ Rugpjūčio 11d. Rusijos karo aviacija 
bombardavo Gruzijos sostinės Tbilisi 
pramoninius priemiesčius ir tarptautinį 
aerouostą. Iš Pietį) Osetijos rusų tankai 
įsiveržė giliai j Gruziją irpriartėjo prie Gori 
miesto, gi nišų kariuomenė užėmė Senaki 
miestą Gruzijoje. Gruzijos vyriausybė 
tvirtina, kad rusų kariuomenė patyrė 
didelius nuostolius žuvusiais, bei nustojo 
daugkaro lėktuvų.

♦ Rusų kariuomenės vadas Abchazi
joje generolas Sergei Čaban mgpjūčio 11d. 
pareikalavo, kad gnizinų kariai Abchazijoje 
ir jos kaimynystėje nusiginkluotų, jei nenori 
susidurti su ką lik į Abchaziją atvykusiais 
9000 rusų karių, lydimais 350 šarvuočių.

♦ Gruzija atitraukė iš Irako visą savo 
taikos palaikymo karių kontingentą, apie 
2000 karių, kurie JAV transporto lėktuvais 
buvo atskraidinti į Gruziją.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
priklausančių partijų lyderius, kviesdamas 
ES valstybių narių vyriausybes 
neatidėliojant imtis priemonių prieš Rusijos 
karinę agresijų Gruzijoje ir išsamiai 
peržiūrėti ES santykių su Rusija turinį.

A. Kubilius kviečia skubiai kreiptis į 
Rusijos vadovybę ir reikalauti sustabdyti 
agresiją prieš Gruziją. “Naujoji Rusijos 
vadovybė turi aiškiai suprasti, kad naujo ES- 
Rusijos santykių kokybinio lygio nesukurs 
Rusijos tankai ir lėktuvai, pasiųsti į 
kaimyninę valstybę”, - teigiama kreipimesi.

Jame pažymima, kad šiandien Rusija de 
facto kariauja nepaskelbtą karą su mūsų 
bendra kaimyne Gruzija. “Nepaisant 
oficialių Rusijos pareiškimų apie teisinę 
valstybę, aiškiai matome tiesioginę Rusijos 
agresiją įvairiose Gruzijos dalyse, 
nesuderinamą su tarptautinės teisės 
normomis, jau nekalbant apie pačios 
Rusijos įsipareigojimus dėl Rusijos karinių 
pajėgų atitraukimo iš Gruzijos, prisiimtus 
1999 metų ESBO susitikime Istambule.

Rimtą susirūpinimą kelia tai, kad viena 
iš konflikto šalių yra valstybė, paskirta būti 
konflikto tarpininke ir atlikti taikos 
palaikymo misiją”, - sakoma A. Kubiliaus 
kreipimesi į partijų lyderius.

Jei Rusija tęs karinę agresiją prieš 
Gruziją, A. Kubilius ragina ES valstybių 
narių vyriausybes imtis rimti) priemonių, 
pavyzdžiui, sustabdyti derybas su Rusija 
dėl ES-Rusijos bendradarbiavimo ir 
partnerystės susitarimo. Tarp politiko 
išdėstytų siūlymų yra raginimas 
sustabdyti vizų tvarkos supaprastinimo 
programą su šalimi,’’kuri nevykdo net
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♦Rugpjūčio 12d. įMaskvą atskridusiam 
Prancūzijos prezidentui Nicolas Sarkozy 
Rusijos prezidentas Dmitry Medvedev 
pareiškė, kad jis nutarė užbaigti karo 
veiksmus Gruzijoje: Tačiau karo veiksmai 
vyko toliau. Rusų karo aviacija bombardavo 
Gori miesto centrą ir universitetą. Gruzijos 
kariuomenė pasitraukė iš Gori, miesto 
gyventojai bėga link Tbilisi.

♦ Rugpjčio 12 d. į Tbilisi atskridę 
Rusijos kaimyninių kraštų vadovai viešai 
demonstravo savo solidarumą su Gruzija ir 
jos prezidentu Michail Saakašvili: Lietuvos 
Prezidentas Valdas Adamkus, Lenkijos - 
Lech Kaczynski, Ukrainos - Viktor 
Juščenko, Estijos -Toomas Hendrick Ilves 
bei Latvijos min. pirmininkas Ivars 
Godmanis. Vakare su rusų paliaubų 
pasiūlymais į Tbilisi atskrido ir Prancūzijos 
Prezidentas.

♦ Rugpjūčio 13 d. rusų tankai užėmė 
Gori miestą, 8 vai. po to, kai Gruzija priėmė 
rusų paliaubų pasiūlymą. Žurnalistų 
pranešimu, rusų kareiviai ir jų Pietų Osetijos 
talkininkai plėšia miestą, eidami iš namų į 
namus. Gretimuose kaimuose sistematiškai 
žudomi gruzinų jaunuoliai.

♦ Rugpjūčio 13 d. Taliban sukilėliai 
netoli Kabulo Afganistane nušovė tris 
moteris, humanitarinės pagalbos darbuo
tojas užsienietes, bei jų vairuotoją afganą.

♦ Rugpjūčio 14 d. Rusų kariuomenė
sprogdino karinius įrengimus Gruzijos 
Gori ir Senaki miestuose bei Poti 
uostamiestyje. Rusija tvirtina, kad pagal 
paliaubų susitarimus jos kariuomenė gali 
pasilikti užimtose Gruzijos srityse kaip 
“taikdariai” dar neribotam laikui. Jie taip 
pat tvirtina, kad Abchazija bei Pietų Osetija 
jau niekad nesugrįš Gruzijai. Tuo tarpu 
Gruzijos prezidentas pareiškė, kad Gruzija 
niekada nesutiks su tokiu jos teritorijos 
integralumo pažeidimu. □ 

minimalių ES nustatytų reikalavimų ir 
kuri, naudodamasi supaprastinta vizų 
tvarka, išduoda Rusijos Federacijos pasus 
užsieniečiams, o vėliau piktnaudžiauja šia 
Europos Sąjungos jai suteikta privilegija, 
pateisindama intervenciją tuo. kad “mes 
giname Rusijos piliečius” Pietį) Osetijoje”.

Lietuvos Vyskupų Konferencija 
kviečia melstis už. Gruziją

Lietuvos Vyskupų Konferencija 
išplatino kreipimąsi, kuriame kviečia 
Lietuvos žmones melstis už taiką Gruzijoje. 
“Kai pasaulyje kenčia žmonės, negalime 
likti abejingi. Pastarosiomis dienomis iš 
Gruzijos mus pasiekia tragiškos žinios ir 
šiurpūs karo vaizdai. Jie primena ir mūsų 
pačių ar mūsų tėvų patil tus baisumus. Karas 
visuomet atneša nelaimes, skausmą, 
supriešina žmones ir tautas, palieka ilgai 
negyjančias žaizdas. Tai yra visiškai 
nepriimtinas santykių sprendimo būdas”. - 
rašoma pranešime.

Bažnyčia visomis išgalėmis kviečia 
siekti taikos ir ją saugoti. Popiežius Jonas 
Paulius II įvairiomis progomis ragino 
tiesti tarpusavio supratimo tiltus, 
energingai skatino ieškoti taikių 
sprendimų. Prasidėjus konfliktui 
Gruzijoje popiežius Benediktas XVI su 
dideliu liūdesiu ir skausmu kalbėjo apie 
nekaltas aukas linkėdamas, kad kariniai 
veiksmai būtų nedelsiant nutraukti, o 
konflikto regione įtaką situacijai 
turinčios šalys padarytų viską, kad būtų 
rasta taiki ir ilgalaikė išeitis. □

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, RNS,LGITICir “Henuudinai”.

ŽVILGSIMU
Ką reiškia Rusijos ir 
Gruzijos konfliktas?
Šia tema Lietuvos Radijo ir Televizijos 

tinklapis (http:lllrt.lt) išspausdino Valentino 
Mitės straipsnį. Siūlome ištraukas (Algis 
Kabaila):

♦ * * * *
Šiomis dienomis įsiliepsnojusio karinio 

konflikto tarp Rusijos ir Gruzijos konkre
čios detalės nėra svarbios. Neginčijamas yra 
faktas, jog Rusija jėga bando atkurti buvusią 
imperiją, kurios žlugimą Vladimir Putin 
pavadino didžiausia “geopolitine XX 
amžiaus tragedija”.

Baltijos valstybės yra laimingos, kad 
joms pavyko laiku tapti NATO bciEuropos 
Sąjungos narėmis, nes Gruzijos situacija 
būtų pasikartojusi irprie Baltijos jūros, ypač 
jeigu Maskvai Gruzijos operacija pavyktų.

Vargu ar protingas buvo Gruzijos 
valdžios sprendimas rugpjūčio 8-ą dieną 
pasiųsti karinius dalinius ir jėga pabandyti 
išspręsti Pietų Osetijos problemą.

Tačiau pirmiausiai Pietų Osetija yra 
Gruzijos teritorijos dalis, o antra, Rusija 
neproporcingai eskalavo konfliktą 
pasinaudodama juo kaip pretekstu 
“pamokyti” Tbilisį.

Nereikėtų užmiršti, jog būtent Kremlius 
sukūrė tokius Maskvai lojalius teritorinius 
darinius kaip Pietų Osetija Gruzijoje ar 
Padniestrė Moldavijoje.

Rusija ginkluotam konfliktui ruošėsi 
senai. Kitaip negalima paaiškinti kaip per 
kelias valandas ji sugebėjo mobilizuoti 
tūkstančius karių, tankų bei lėktuvų.

Tbilisio veiksmai Pietų Osetijoje stipriai 
palengvino Maskvos planus, bet konfliktas su 
NATO narystės siekusia Gruzija vis vien buvo 
neišvengiamas. Paralelės su Kosovu yra čia 
netinkamos. Visų pirma Gmzija niekada 
prieš savo autonomines respublikas nevariojo 
tokios prievartos kaip Belgradas Kosove.

Iš kitos pusės, šios dvi autonominės 
respublikos aiškiai siekia prisijunti prie 
Rusijos, o ne kokio nors nepriklausomo 
statuso. Labai didelė dalis abiejų

Didžiausia lietuvių problema - infliacija
(EI TA). Beveik du trečdaliai I Jetuvos 

gyventojų infliaciją išskiria kaip svarbiausią 
Lietuvos problemą, rodo “Eurobarometro” 
apklausos. Šis tyrimas 2008 metų pavasarį 
vienu metu atliktas visose 27F.S šalyse.

Palygint i su praėjusiais metais, Lietuvoje 
mažiau akcentuotas nusikalstamumas, 
ekonominė padėtis ir nedarbas, tačiau 
smarkiai padidėjo susirūpinimas 
kylančiomis kainomis, infliacija. Nerimas 
dėl to padidėjo ir visoje Europos Sąjungoje. 
Infliacijos problemą įvardino 63 % lietuvių 
ir 37 % visos ES gyventojų.

Tačiau ji atrodo mažiausiai svarbi 
Švedijos, Olandijos ir Didžiosios Britanijos

Vėl smuko pasitikėjimas Seimu ir Vyriausybe
(ELTA). Lietuvos gyventojai ir toliau 

mažai pasitiki valstybinėmis institucijomis, 
teisingumu, teisėsaugos sistema ir 
policija.’’Eurobarometro” apklausos 
duomenimis, valstybės institucijomis 
lietuviai yra linkę mažiau pasitikėti negu 
vidutinis ES pilietis.

Šiuo metu Vyriausybe nepasitiki77% 
lietuvių, taiyra 10% daugiau nei pernai.

Seimu nepasitiki 84%gyventojų, taiyra 
penkiais procentais daugiau nei pernai 

Patikslinimas
M.P. nr. 32 „I .SS Australijos Rajono skautų padangėje“ korespondento rašinyje 

buvo klaidų. Tautinėje stovykloje dalyvavo 19 skautų/čių iš Sydnėjaus „Aušros“ tunto 
(ne 100), ir 3 iš Melbourne) „Džiugo“ tunto’. Australijos rajono vadovai Henrikas 
Antanaitis ir Narcizas Ramanauskas nedalyvavo stovykloje kaip buvo rašyta.

separatistinių respublikų gyventojų yra 
Rusijos piliečiai, kuriems vos prieš keletą 
metų Maskva labaidosniai suteikė pilietybę.

Dabar Maskva tvirtina, jog ji turi visą 
teisę ginti savo piliečius. Tačiau Iš kitos 
pusės, Kosovo nepriklausomybę Maskva be 
abejonės traktuoja kaip žalią šviesą teikti 
karinę paramą prorusiškiems separatistams 
kaimyninėse valstybėse.

Kremlius taip pat įsitikinęs, jog Europa, 
priklausoma nuo Rusijos energijos šaltinių, 
nieko nedarys, kad rimtai paremtų Tbilisį. 
Iš kitos pusės, Jungtinėms Valstijoms reikia 
paramos ginče su Iranu. Todėl Maskvos 
skaičiavimu, Vašingtonas taip pat tik 
žodžiais rems Tbilisį.

Vienintelis šio konflikto privalumas yra 
tas, jogjis aiškiai rodo tikms Rusijos siekius 
- tai yra atgauti kiek galima didesnę 
buvusios Tarybų Sąjungos teritorijos dalį. 
Atsiranda vilties, kad Vakarai pagaliau 
nustos idealizavę Maskvą.

Be to, šis karas labai aiškus ženklas 
visiems Maskvos kaimynams. Ypač 
Ukrainai, kurios Prezidentas kartu su 
Lenkijos ir Baltijos šalių vadovais 
nevienareikšmiškai remia Tbilisį.

Verta prisiminti, jog būtent Ukrainos 
bei Gruzijos narystės NATO siekiai bei 
geopolitinė provakarietiška orientaciją ne 
kartą susilaukė piktų Kremliaus žodžių.

Rusijos Prezidentas Medvedevas šį 
geopolitinį rūpestį įvilko j istorinius rūbus 
pareikšdamas, jog Rusija visada gynė ir gins 
Kaukazo tautas. Naujojo Prezidento 
istorijos pamoką sunku komentuoti, nes 
gruzinai bei čečėnai atrodo taip pat 
priklauso Kaukazo tautoms.

Karo veiksmai Gruzijoje žymi pirmą 
kartą kai po Tarybų Sąjungos subyrėjimo 
Rusijos kariuomenė kovoja už šalies ribų. 
Gali būti taip, jog šis karas žymi esminį 
lūžį Rusijos užsienio politikoje bei 
esminius pasikeitimus Vakarų požiūryje į 
Rusiją. Dabar nepastebėti Rusijos 
imperinių ambicijų neįmanoma. Kitas 
klausimas: kaip Vakarai gali padėti Gruzijai 
ir aršis konfliktas netaps darviena Vakarų 
bejėgiškumo, kurį gerai prisimena visos 
Vidurio ir Rytų Europos valstybės, 
pavyzdžiu.

Beje, Amerikos prezidentas George 
Bush žodžiais stipriai remia Gruziją, kuri į 
Iraką nusiuntė 2.000karių arba trečią pagal 
dydį kontingentą po Amerikos ir 
Didžiosios Britanijos.

piliečiams. Tik apie 20 % jų paminėjo tas 
problemas.

Kaip ir anksčiau, Lietuvos ir ES piliečių 
suvokimas apie terorizmo ir imigracijos 
problemas labai skiriasi: ES imigraciją kaip 
problemą mini 11 % apklaustųjų, o 
terorizmą - 7 %. Lietuvoje - atitinkamai4 ir 
I %. Be to, mažiau negu visiems ES 
piliečiams lietuviams nerimt) kelia aplinkos 
apsauga ir nedarbas, o šiek I iek daugiau nei 
ES - nusikalstamumo problemos.

Lietuvoje išlieka ta pati tendencija, jog 
vyriausio amžiaus gyventojams svarbiausios 
problemos yra susijusios su sveikatos 
apsauga bei pensijomis.

pavasarį. Šiek tiek sumažėjo ir pasitikėjimas 
Europos Sąjunga (nuo 65% iki 62%).

Lietuvos policija nepasitiki net 58% 
gyventojų, tai yra 26% daugiau nei 
vidutiniškai ES. Teisingumu ir teisėsaugos 
sistema nepasitiki dar daugiau - 62% 
lietuvių, tai yra 14% daugiau žmonių nei 
vidutiniškai ES.

Tuo tarpu pasitikėjimas spauda išlieka 
stabilus, ja pasitiki 48% lietuvių, taiyra 4% 
daugiau vidutiniškai ES.
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Bendruomenės baruose
Geelango choro “Viltis” linksmoji popietė

OLIMPIADA
Pirmasis medalis: 

imtynininkas M.Mizgaitis 
iškovojo bronzą

“Lietuvos Rytas” pranešė, kad imty
nininkas Mindaugas Mizgaitis padovanojo 
Lietuvai pirmąjį medalį Beidžingo 
olimpiadoje. I emiamoje dvikovoje lietuvis 
(svorio kategorija iki 120 kg) palaužė 
prancūzą Yannick Szczepaniak ir iškovojo 
bronzos medalį.

Po pergalės Mindaugas Mizgaitis, 
apsigaubęs Lietuvos vėliavą, spirgėjo iš 
džiaugsmo: „Dar nežinau, kaip jaučiuosi. 
I .abai gerai. Aš žinojau, kad laimėsiu. Nuo 
pat ryto žinojau, kad bus medalis - arba 
mano, arba Mindaugo Ežerskio. Pradėsime 
nuo bronzos. I .ondone apie kitką galvosime.

Noriu padėkoti tėvams, draugei, kuri 
neišprotėjo nuo manęs ir mano pusės metų 
treniruočių stovyklų, treneriams, kurie 
atliko šitą darbą. Kovos visada sunkios, bet 
šita buvo lengva, nes aš esu kovojęs su

Sekmadienio rytą, rugpjūčio 3d., choro 
“Viltis” dainininkai rinkosi į Lietuvių 
Namus nioštis “linksmajai popietei”. Kol 
mūsų muzikantas Aldo instrumentus 
stygavo, dainininkai prasidainavo, sustatė 
stalus ir kėdes, paruošė vaišes, loteriją, ir 
antrą valandą atėjo “popietės” reklamuota 
pradžia.

Programą, kuri prasidėjo chorinės 
aprangos “paradu”, gražiai pravedė Stasė 
Lipšienė. Pirmoji pora, tai Regina ir Pranas 
Saldukai: Regina buvo 
apsirengusi tautiniais 
rūbais, Pranas - tamsiu 
kostiumu, tai choristų 
pagrindinė ir gražiausia 
apranga. Po to sekė kitų 
choristų pasirodymai. 
Jie buvo apsirengę 
įvairiais drabužiais, 
dėvėtais Dainų Šventėse 
ir kitomis progomis.

Moterys nešė 
plakatus su užrašais, 
pavyzdžiui: Miss 1990, 
Miss 1994, Miss 2000, 
ir t.t. - tai rodė metus, 
kada rūbai pirmą kartą 
dėvėti. Paskutinę porą 
žiūrovai sutiko
aplodismentais, nes tai mūsų “Barborikė ir 
jos “Bajorėlis” (Regina Skerienė ir Kajus 
Starinskas). Prajuokinę publiką, jų eisena 
netrukus pavirto įpolkutėsžingsnius!

Chorinių drabužių demonstravimo 

Padėka
Melboumo Socialinės Globos 

Moterų Draugija dėkoja p. Juozui 
Balčiūnui už $100 auką.

Audronė Kesminienė

Padėka
Dėkojame gerb. Reginai 

Šatkauskienei už $200 auką chorui 
“Daina”, mirusios mamos Veronikos 
Simanavičienės atminimui pagerbti.

Choro Valdyba

Padėka
Dėkojame gerb. Onai 

Meiliūnieneiuž$50auką Sydnėjaus 
lietuvių chorui “Daina”.

Choro Valdyba

Lietuvos krepšininkai palaužė Rusijos rinktinę

metu grojo’ muzika, o pasirodžius 
Barbofikei ir Bajorėliui, uždainavome 
“Barbora” Visi choristai labai elegantiškai, 
gražiai atrodė. O ką gi besakyti apie 
Barborikęir Bajorėlį!? Jeigu būtų reikėję 
pirmąją premiją skirti, uždavinys būtų 
buvęs per sunkus!!!

Po eisenos, choristai padainavo Onutės 
Gvildienės įdomiai, su humoru sukurtais 
žodžiais dainą apie “Vilties” choro 
“gyvenimą”, pagal melodiją “Anoj pusėj

Barborikė ir Bajorėlis

Krekenavos”. Toliau sekė Stasės ir Juliaus 
Lipsiu pasirodymas; jie visada žavi mus savo 
dainomis. Šį kartą sudainavo romantišką 
“Nereikia ašarų” ir visiems žinomą 
“Skriskit balti balandžiai”. Po to choras 

vėl atliko mums mielas dainas “Plaukia sau 
laivelis”, “Palaukėj, jialarikė j” ir “Spaudos 
baliaus valsas”. r ;

Choro gyvenime dalyvauja ne tik 
lietuviai, bet ir italų kilmes! muzikantas, 
australų bei latvių kilmės dainininkai,kurie 
kartu su mumis mielai lietuviškas dainas 
groja ir dainuoja. Pagili Onutės sukurtus 
dainos žodžius:

“Dauggražių balsų, biilsclių, oi1
Įvairių tautų, tautybių, oi
Bet lietuviškai dainuojam, oi
Tautos garbei, visų naudai, oi, oi; oi...”
Choro dirigentė Aldona, šių dainininkų 

nuotaikai pakelti, sukūrė linksmus žodžius 
angliškai dainai “Money, money, money”, 
kurie buvo pritaikyti loterijai ir kelionei į 
Sydnėjų. Ši daina buvo choristų linksmai 
su pakilimu sudainuota ir publikai labai 
patiko.

Nors žmonių galėjo būti daugiau, geros 
nuotaikos ir vaišių tikrai netrūko. 
Kvietėme j “linksmą popietę”, tokia ji ir 
buvo, o loterijos uždarbis papildė kelionės 
kasą į “Dainų Šventę” Sydnėjujc.

Nuoširdus ačiū visiems prisidėjusiems 
prie šio renginio, už gražius sumanymus ir 
pasiūlymus. Ačiū Staseiir Juliui Lipšiams, 
Romui Zenkevičiui, Stasiui Valaičiui, Vytui 
Brener, mūsų mielam Aldo ir visiems 
choristams, kurie ne tik gabūs dainininkai, 
bet ir geri darbininkai, ir aišku mūsų 
dirigentei Aldonai Scano.

Didžiausią padėką reiškiame mūsų 
rėmėjams. Ačiū Jums!

Choro dalyvė

Mindaugas Mizgaitis

prancūzu ir prieš jį laimėjęs ne kartą. Aš tik 
vaidinau, kad esu pasyvus, liet norėjau būti 
parteryje, nes žinojau, kad ten būsiu 
stipresnis. Pagaliau medalis. Kiek metų 
būdavau ketvirtas! Šiemet, kai prasidėjo 
sezonas, nuo sausio mėnesio visose 
varžybose gerai pasirodžiau“.

Kol M.Mizgaitis liejo emocijas, į 
Beidžingą prisiskambino Lietuvos ministras 
pirmininkas G. Kirkilas. Olimpinės misijos 
vadovas Algirdas Raslanas perdavė jam 
mobilaus telefono ragelį. „Džiaugiuosi, kad 
nenuvyliau“, - kalbėdamas su premjeru 
šypsojosi M.Mizgaitis. G.Kirkilas džiaugėsi 
kad pagaliau Lietuva iškovojo medalį.

Maskvos ereliai 
nutupdyti: Lietuva -

Rusija 86:79
(DELFI) 2008 rugpjūčio mėn. 14 d. 

Lietuvos krepšininkai ne tik renka pergales, 
bet ir mėgaujasi saldžiu kerštu. 
Ketvirtadienį Lietuvos vyrų rinktinė 
olimpinio turnyro A grupės trečiojo turo 
mače po itin atkaklios kovos rezultatu 86:79 
(23:24, 21:17, 25:21. 17:17) nugalėjo 
Rusijos komandą ir atsirevanšavo šiai už 
apmaudų pralaimėjimą prieš metus 
Europos pirmenybių pusfinalyje.

Rimantas Kaukėnas prie pergalės 
prisidėjo 20 taškų. Ramūnas Šiškauskas 
pelnė 16 taškų ir atkovojo 7 bei perėmė 3 
kamuolius. Šarūnas Jasikevičius surinko 12, 
Kšyštofas Lavrinovičius -11 taškų.

Rusams 25 taškus įmetė natūralizuotas 
amerikietis John Robert Holden. Andrėj 
Kirilenko pelnė 19 taškų, atkovojo ir 
perėmė po 6 kamuolius, atliko 6 
rezultatyvius perdavimus, bet pataikė tik 10 
iš 19 baudų metimų.

Viktoro Chriapos (9 atk. kam., 4 per. 
kam.) sąskaitoje - 11, Aleksejaus 
Savrasenkos -10 taškų.

Lietuviaipratęsė pergalių seriją iki 3 iš 
eilės ir praktiškai užsitikrino vietą kitame 
etape, orusams tai buvo jau antroji nesėkmė.
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Lietuviai pasaulyje_________
Lietuviai ir Londone ieško cepelinų

Paryžiuje - pirmoji lietuviškų produktų parduotuvė

(Ramunė Rubinaitė, www.anglija.lt)
Tautų katilu vadinamame Londone savo 

skonį patenkinti gali ne tik kiniško, indiško 
ar greito maisto užkandinių gerbėjai, bet ir 
lietuviškus patiekalus mėgstantys žmonės. 
Šiuo metu Londone veikia apie pusšimtis 
lietuviškais produktais prekiaujančių 
parduotuvių ir keletas lietuviškus patiekalus 
siūlančių restoranų.

Lietuviško maisto parduotuvės 
pardavėja Neringa, paklausta, kokie 
produktai populiariausi tarp parduotuvės 
klientų, vardija platų prekių asortimentų: 
„Daugiausiai lietuviai perka lietuviškų 
duonų, kefyrų, grietinę, šaldytus cepelinus, 
čeburekus, koldūnus...”. Dešimtį metų 
Londone gyvenanti pardavėja pasakoja, jog 
jos pačios valgymo tradicijos gyvenant šiame 
mieste keitėsi nedaug, nes lietuviškas 
maistas moteriai skaniausias: „Dažniausiai 
valgom namuose, gaminam šaltibarščius, 
bulvinius blynus, na. viskų, kaip ir Lietuvoje. 
Į greito maisto užkandines cinam labai retai. 
Irproduktai lietuviški man labiau patinka. 
Atsimenu, kartų vietinėj parduotuvėj 
nusipirkau grietinės, uždėjau ant koldūnų, 
tai išsileido ir neliko nė matyt, kad grietinės 
dėta”, - prisimena Neringa.

Lietuviškas maistas - 
pelningas verslas

Dviejų lietuviško maisto parduotuvių 
„Rūtos gastronomas” savininkė Rūta 
prisimena, jog pirmųjų parduotuvę atidarė 
bijodama ir nežinodama, ar ji sulauks 
pakankamai lankytojų. Tačiau šiandien 
prekyba lietuviškais produktais plečiasi, 
moteris sako, jog klientų netrūksta ir 
džiaugiasi pelningu verslu: „Lietuviai lieka 
ištikimi lietuviškam skoniui, perka pieno 
produktus, mėsos gaminius, duoną. Žmonės 
nusiperka mūsų parduotuvėse viskų. ko 
jiems reikia”, - sako Rūta. Į moteriai 
priklausančias parduotuves lietuviai ateina 
užsisakyti įvairių mišrainių, šaltienos, 
balandėlių, silkių, tortų ir kitų lietuvių 
mėgstamų patiekalų savo rengiamiems 
vakarėliams.

Lietuviško maisto prekybos verslu 
nesiskundžia ir parduotuvių tinklo „Smiltė” 
vadovas Rimas Butkus: „Kai prieš 
penkerius metus nusprendėm atidarytisavo 
pirmą parduotuvę, man atrodė truputį 
juokinga - negi galima išgyventi iš lietuviškų 
dešrų prekybos? Bet jau po mėnesio

N.Zelandijos policininkas lietuvis - Tėvynėje
Kaip praneša tinklalapis lietuviams, 

com, Lietuvos Policijos departamente 
lankėsi policijos pareigūnas iš Naujosios 
Zelandijos Vaidotas Jurgis Varkalis, kurio 
tėvelis Adolfas Kazys Varkalis 1938-1944 
metais Telšių policijoje dirbo policijos 
pareigūnu (detektyvu).

Vienintelis lietuvis, dirbantis Naujosios 
Zelandijos policijoje, V.J.Varkalis gimė ir 
užaugo N. Zelandijoje, kur po Antrojo 
pasaulinio karo iš Vokietijos emigravo jo 
tėvas, gyvenęs Telšiuose. V.J. Varkalis 
apsilankė Lietuvoje ir čia palaidojo urnų su 
2006 metais mirusio tėvo pelenais. Svečias 
susipažino su tėvo ir motinos gimtine, 
susitiko su savo seserimis. Beje, į Lietuvą 
bei Europą pirmą kartą atvykęs N. 
Zelandijos pareigūnas puikiai kalba 
lietuviškai, nes jo tėvai buvo lietuviai ir 
šeimoje buvo kalbama lietuviškai.

N. Zelandijos pareigūnas apsilankė ir 
Policijos departamente, nes jam buvo 
įdomu daugiau sužinoti apie Lietuvą, 
pamatyti centrinę Lietuvos policijos įstaigą, 
susipažinti su Lietuvos policijos sistema, 
policijos darbo metodais, finansų sistema. 
Lietuvoje viešintis svečias iš N. Zelandijos 
prieš keletą dienų lankėsi ir Telšių rajono 

supratau, kad tai gera idėja, kad tokia 
parduotuvė reikalinga. Lietuviai buvo 
išsiilgę lietuviško maisto, tad išpirkdavo 
viską, ką siūlydavome”. Šiandien R.Butkus 
kartu su žmona Dangira Jankauskaite 
vadovauja devynioms Londone ir kituose 
Didžiosios Britanijos miestuose 
įsikūrusioms lietuviškoms parduotuvėms. 
Prieš kelerius metus R.Butkus atidarė ir 
„Smiltės” restoraną, kuriame lankytojų taip 
pat netrūksta: „Visus patiekalus gamina iš 
Lietuvos atvykusios virėjos. Pasirinkimas 
labai platus-nuo baltos mišrainės ir keptos 
duonos iki cepelinų, kepsnių ir šašlykų. Ir 
žmonių į restoranų ateinat ick.kaddažnai 
laisvų vietų pritrūksta”, - pasakoja 
R.Butkus.

Britams lietuviška virtuvė skani, 
bet riebi

Dauguma „Smiltės” restorano klientų - 
lietuviškų patiekalų išsiilgę tautiečiai. 
Tačiau restorane apsilanko ir rusai, albanai, 
azijiečiai, o apie trečdalis lankytojų-anglai 
R.Butkus sako, kad apie lietuvišką maistą 
iš anglų sulaukia tik gerų atsiliepimų, tačiau 
neslepia, jog lietuviškus patiekalus 
britiškam skrandžiui reikia priderinti: 
„Lietuviški patiekalai gana riebūs, todėl 
britams stengiamės patiekti valgius su kuo 
mažiau riebalų. Vis tik jie dažniausiai 
užsisako patiekalus, kurie jiems pažįstami 
-tai vištienos, žuvies, kiaulienos gaminiai. 
Britai ypač giria lietuviškų alų”, - apie 
klientus anglus pasakoja R.Butkus.

Kad britams lietuviška virtuvė per riebi, 
pastebi ir šiaurės Londone įsikūrusio 
lietuvių ir rusų restorano „Alfama” padavėja 
Brigita: „Anglus gųsdina riebumas. Kaip 
atrodo mūsų cepelinas: mėsa, bulvė, maža 
to, dar ant jo uždėta riebi grietinė ir 
spirgučių padažas šalia. Visos mūsų 
mišrainės su majonezu. Dauguma patiekalų 
- iš bulvių ir mėsos. Tai sunkus maistas. Aš 
pati kai grįžtu į Lietuvą, pagalvoju, kaip 
riebiai lietuviai valgo. Net pienas, ir tas koks 
riebus”, - pasakoja penkerius metus 
Londone gyvenanti mergina.

Brigita prisimena, jog prieš įsidar
bindama lietuviško maisto restorane, lietu
viškų patiekalų buvo pasiilgusi, nes gamin
davo juos retai. Padavėja juokiasi, jog ir 
dabar pirmų kartą į restoranų užsukę seniai 
lietuviško maisto ragavę tautiečiai pirmiau
siai užsisako cepelinų ir šaltibarščių.

policijos komisariate.
Lietuvos policijos tinklalapispolicija.lt 

pakalbino svečią, kuris mielai sutiko 
pasidalinti savo mintimis..

Kiek N.Zelandijoje gyventi lietuvių?
N.Zelandijoje, kurioje gyvena 4.5 mln. 

gyventojų, lietuvių būtys negausus, jų šalyje 
yra apie 500.

Papasakokite apie N.Zelandijospoliciją? 
Kokioje srityje dirbate jūs?

N.Zelandijos policijoje dirba apie 
10.500 darbuotojų, 2,500 jų - civiliai. 
Policijos vadovas turi du pavaduotojus, 
kurių vienas - taip pat civilis. Visoje 
policijoje dirba apie 30 % moterų. Policijos 
ministrė - taip pat moteris. Ji ministrų 
kabinete atsakinga už policijos sistemų.

Aš pats policijoje - jau 36 metai. Šiuo 
metu dirbu Whangarei mieste, kuriame 
gyvena apie 180,000 žmonių, jis 170 km 
nutolęs nuo didžiausio šalies miesto 
Auckland, esu atsakingas už vidaus auditą.

Kai kurios užsienio šalyse lietuviai 
garsėja kaip nusikalsti linkę piliečiai Kokia 
situacija jūsų šalyje?

Nusikalstamumas mūsų šalyje nėra labai 
d idelis, pagrindinės problemos - narkotikai, 
nelegali migracija, padirbti dokumentai.

(DELFI) Dažnai sakoma, kad lietuvį 
kaip ir žvirblį visur sutiksi. O kur atsiranda 
daugiau mūsų tautiečių, ten netrunka 
atsidaryti lietuviškos kavinukės, 
parduotuvės, buriasi bendruomenės, 
leidžiami lietuviški leidiniai. Nors 
Prancūzijoje ir Paryžiuje lietuvių nėra tiek 
daug kaip pavyzdžiuiDidžiojoje Britanijoje, 
Airijoje ar JAV. tačiau ir čia prieš gerų 
pusmetį duris atvėrė pirmoji šioje šalyje 
lietuviškų produktų parduotuvė - „ALDA 
GASTRONOM”. '

Ją atidalyti nusprendė prieš penkiolika 
metų j Prancūziją išvykusi Ramazian šeima. 
Kaip pasakojo ponia Aldona Ramazian, 
pirmieji metai šioje šalyje jiems buvo gan 
sunkūs, tačiau didelių pastangų ir darbo 
dėka šeima Paryžiuje įsikūrė ilgam. „Grįžti 
[Lietuvą neplanuojame, čia užaugo dukros, 
šiuo metu čia mūsų namai”, - aiškino 
A.Ramazian.

Moteris tikino, kad visą laiką gyvendami 
Prancūzijoje jie svajojo apie savo verslą, 
galiausiai susiklosčius palankioms 
aplinkybėms įkūrė lietuviškų prekių 
parduotuve. „Tikriausiai net neverta kalbėti 
apie nostalgiją mūsų krašto duonai, sūriui, 
dešrai ir t.t.”-vieną priežasčių paskatinusių 
pasirinkti būtent tokį verslą įvardijo 
pašnekovė.

į „ALDA GASTRONOM” daugiausia 
užsuka prancūzai, taip pat rusai, lenkai, 
buvusios Jugoslavijos gyventojai, o lietuviai 
sudaro nedidelę klientūros dalį.

„Šioje srityje dirbti neteko, todėl daug 
ko reikėjo mokytis, trūko žinių ir patirties, 
tačiau su bičiulių pagalba tiek Lietuvoje,

Los Angeles (JAV] vyko XIII Amerikos 
lietuvių tautinių šokių šventė

Los Angeles liepos 6 dieną įvyko 
tryliktoji Amerikos lietuvių tautinių šokių 
šventė, kuri laikomalvienu svarbesnių 
lietuviškų kultūrinių įvykių Šiaurės 
Amerikoje. Šiemetinė šventė nepaprasta 
tuo. kad ji pirmų kartą surengta ne Čikagoje, 
ne Klyvlende ir ne Kanadoje, bet Vakarinėje 
JAV pakrantėje

Pietų Kalifornijos universitete į Galcn 
centrų susirinkusius apie 1,200 šokėjų iš 
JAV. Kanados ir Lietuvos ir daugiau kaip 
3,000 žiūrovų pasveikino Lietuvos 
ambasadorius JAV Audrius Brūzga.

Ambasadorius padėkojo Amerikos

Galiu jus užtikrinti, kad lietuviai tikrai 
nėra įvardijami kaip didžiausi nusikaltėliai. 
2006 metais, kai N.Zelandijoje lankėsi Jūsų 
pareigūnai, kalbėta, kad lietuviai pastebėti 
keliuose epizoduose, susijusiuose su 
padirbtais pinigais. Dabar apie lietuvius 
kartas nuo karto girdime taip pat, paskutinis 
man žinomas atvejis - lietuviai įtariami 
pinigų plovimu vienoje įmonėje.

(Visas pokalbis randamas tinklalapyje 
policija.lt Red.) 

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

tiek Prancūzijoje viskas išsisprendžia 
lengviau”, - savo verslo pradžių apibūdino 
ARamazian.

Parduotuvėje prekiaujama „Kreke
navos”, „Nemateko”, „Utenos mėsos” 
gaminiais, Raseinių namine duona, kepta 
ant ajerų, „Rūtos” saldainiais, „Karūnos” 
šokoladais, „Viči žuvys” gaminiais, „Pieno 
žvaigždžių” produkcija, glaistytais varškės 
sūreliais, „Švyturio” alumi, „Stumbro” 
Šimtmečio degtine, „Ingman” ledais, 
„Kėdainių konservų” produktais. Yra 
parduotuvėje ir lietuviškų suvenyrų, lino 
gaminių, gaminių pintų iš vytelių. Prekės į 
Paryžiuje įsikūrusių parduotuvę 
pristatomos kiekvieną savaitę, todėl 
A.Ramazian tikinimu visada yra šviežios, 
be to. čia priimami ir individualūs 
užsakymai.

Paklausta kodėl Prancūzijoje, o ypač 
Paryžiuje gyvenantys lietuviai turėtų lankytis 
vienintelėje lietuviškų produktų 
parduotuvėlėje, o ne kitų Rytų Europos šalių 
parduotuves, verslininkė įvardijo bent kelias 
priežastis: „Pirmiausiai - dėl kainų skirtumo 
nišų parduotuvėse ir pas mus. Dauguma 
mūsų pirkėjų patvirtino, kad kainos pas mus 
mažesnės. Antra - niekur nerasite tokio 
plataus lietuviškų produktų asortimento. Ir 
trečia -pas mus galima įsigyti lietuviškos 
spaudos.”

Ponios Aldonos ateities planuose - 
verslo plėtra. O kol kas pirmosios lietuviškų 
maisto produktų parduotuvės „ALDA 
GAS TRONOM” Paryžiuje galite ieškoti 
adresu: 16 me Jean Francois, 78210 ST 
CYR EECOLE.

UCTUVių TAUTWItl 

ŠOKIU 
ŠVENTE
LOS ANGELES 
GALEN CENTER

LEFOS

lietuviams už 
nenuilstamų 
darbų puoselėjant 
lietuviškų dvasių 
ir tradicijas, taip 
pat šventės daly
viams ir orga- 
n i z a t o r i a m s 
perdavė Lietu
vos Ministro 
Pirmininko Ge
dimino Kirkilo ir 
užsienio reikalų 
ministro Petro 
Vaitiekūno 
sveikinimus.

Neva dėl 
užimtumo ir dėl to. kad privalo sugrįžti į 
I .ietuvų dalyvauti socialdemokratų partijos 
suvažiavime, šokių šventę aplenkė Lietuvos 
ministras pirmininkas Gediminas Kirkilas.

Premjeras visai neseniai lankėsi JAV ir 
buvo sustojęs kaimyniniame San Franciske, 
tačiau j Los Angeles nenuvyko, 'lai papiktino 
nemažai JAV lietuvių.

Tiesa, šokėjus laišku pasveikino 
Kalifornijos gubernatorius Arnold 
Schwarzenegger. Neoficialiai buvo 
kalbama, kad pasigesta daugiau sveikinimų 
iš kitų svarbių JAV institucijų bei 
organizacijų.

Šokių šventėje Lietuvos šokėjams 
atstovavo trys šokių grupės - „Kalnapušė“ 
iš Nidos, „Grandinėlė“ iš Panevėžio ir 
„Sugrįžus“ iš Vilniaus. Renginį vedė 
lietuvių kilmės I lolivudo aktorė Rūta Lee.

Lietuvių tautinių šokių šventės JAV 
rengiamos nuo 1957 metų, maždaug kas 
ketveri metai. Tautinių šokių šventės yra 
vienos didžiausių ir svarbiausių Amerikos 
lietuvių kultūrinių renginių JAV,
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Į Bendruomenės baruose
ALB pirmininkų suvažiavimas 2008

Birutė Prašmutaitė,
ALB Krašto Valdybos pirmininkė

Tęsinys iš Nr.32.
Ketvirtoje sesijoje aptarta:
Švietimo padėtis
TMID’as finansavo mokytojos iškvie

timą mėnesiui iš Lietuvos. Jau sudaryta 
provizorinė programa šešių dienų kur
sams rugsėjo mėnesį Melbourne.

Mokytoją Auksė Pleikienė atvyks iš 
Vilniaus. Kartu su ja savo lėšomis atvyks 
Eglė Černiuvienė, kuri padės mokytojai ir 
pabus vertėja, nes ne visi vaikai moka 
lietuviškai. Vaikų darželis bus iki pietų, o 
vyresnės dvi klasės visą dieną praleis 
Melbourne Lietuvių Namuose. Numato
ma, kad mokytoja taip pat aplankys Ade
laidės ir Sydnėjaus Savaitgalio mokyklas.

Dviguba pilietybė
Nutarta LR Seimui pareikšti Australijos 

lietuvių norą, kad visi lietuviai būtų 
laikomi lygiais ir turėtų teisę išlaikyti 
Lietuvos pilietybę. Taip pat buvo kalbėta 
apie ateinančius Seimo rinkimus Lietuvoje. 
Bus prašoma, kad LR Garbės konsulai pa
rūpintų balsavimo korteles tiems mies
tams, kuriuose nėra konsulo.

Penktojoje sesijoje aptarta:
“Tėviškės Aidai”
Šioje sesijoje iškilęs opus klausimas 

buvo apie laikraščio “Tėviškės Aidai” 
galimybę užsidaryti netolimoje ateityje. 
AL Katalikų Federacijos pirmininkė Bi
rutė Kymantienė prašė, kad suvažiavimas 
apsvarstytų galimybę “Tėviškės Aidams” 
kaip priedui prisijungti prie Bendruome
nės laikraščio “Mūsų Pastogė”. Suvažiavi
mas pritarė šiam pasiūlymui, nurodyda
mas, kad Federacija turi kreiptis į Lietu

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

Dalat nuo 1912 m. buvo plačiai žino
mas europiečių tarpe kaip “mažasis Pa
ryžius”, dar ir dabar jame stovi minia
tiūrinis Eifelio bokštas.

Dauguma miesto gyventojų yra mon- 
tagnards. Sis žodis kilęs iš prancūzų kal
bos ir reiškia “aukštumų gyventojai”. Be
veik Dalat miesto centre eina pušų pro
menada, kuri paežerių veda į Xuan Houng 
miesto gėlių sodą. Mano nuomone, Golf 

Jolanta prie Dalal “Crazy House”.

vių Bendruomenės Spaudos Sąjungą su 
pasiūlymu, įskaitant ir finansavimo klau
simą. Nutarta įtraukti šį klausimą disku
sijoms j Tarybos Suvažiavimo darbotvar
ke. Prašoma, kad I ,B Spaudos Sąjunga ir 
Katalikų Federacija praneštų, kaip sekasi 
jų diskusijos šiuo reikalu.

SBS Radijas
Buvo kalbama, kad ateityje svarbu iš

laikyti lietuvišką radijo valandėlę. Su
važiavime dalyvavo dvi lietuviškos radijo 
programos pravedėjos. Jos prašė, kad 
atskirų miestų lietuvių bendruomenės 
suteiktų žinių apie savo veiklą, kad per 
radijo bangas daugiau lietuvių išgirstų kas 
kur vyksta. Jos įrašė pasikalbėjimus su 
suvažiavimo dalyviais, kuriuos perduos 
per savo programas. Nutarta pakviesti 
SBS radijo atstovą dalyvauti ALB Krašto 
Tarybos suvažiavime Sydnėjuje.

“Pasaulio Lietuvis”
Iškilo diskusijos apie “Pasaulio Lie

tuvį”: ar atėjo laikas uždaryti šį žurnalą, 
nes sunku surasti finansus jo leidimui ir 
korespondentus, kurie rašytų. Pati redak
torė buvo iškėlusi šį klausimą svarstymui 
ir prašė, kad daugiau bendruomenių ra
šytų apie savo veiklą. Per paskutinius me
tus kelis kartus jame buvo straipsniai apie 
Melbourno lietuvių veiklą.

ALB svetainė
AI .B nauja svetainė yra www.austlb.org 

Svetainė dar auga, ir miestų Apylinkių 
Valdybos buvo paprašytos per e-mail 
vytautas@austlb.org nusiųsti savo 
Renginių Kalendorius ir pranešimus, o taip 
pat organizacijų adresus, telefonus, e-mail. 
ALB Krašto Valdyba praneš viso pasaulio 
LB Valdyboms apie naują svetainę. ALB 
KV buvo paprašyta nusiųsti organizacijų

Course atrodė spalvingiau negu šis turistų 
brošiūroje išgarsintas sodas. Įėjus pro var
tus pasitinka saulės įkaitinta plytelėmis 
grista aikštė, moliniuose puoduose augan
tys medžiai, keletas žydinčių krūmokšnių. 
Toliau - nugeltus žolė, pustuštis orchidė
jų paviljonas. Ant kalno yra pastatas, puoš
tas medžio drožiniais, peteliškių rinkiniai.

Australijoje beveik kiekvienam kieme 
yra daugiau gėlynų ir žydinčių krūmokš
nių. Nusivylę paežere grįžom į miestą.

Užkandę vėl išsiruošėm į kal
ną ieškoti “Crazy House” 
(Hang Nga ar Moon Villa). 
Mūsų žemėlapyje nebuvo pa
žymėtos smulkios gatvelės, tik 
pagrindinės, tad norint ką 
nors rasti, reikia gerokai pa
klaidžioti.

Patį pastatą sunku apra
šyti. Iš gatvės jis atrodo lyg 
siurrealizmo paveikslas: įsipy- 
nusios hiedžiA šakos laiko 
savo tvirtam glėbyje suskal
dytas uolų atplaišas. Įėjus į 
kiemą, medžiuose sunarplio
ti vieliniai voratinkliai, urvų 
angos veda akmeniniais laip
tais į tamsius labirintus - kam
barius. Kiekvienas kambarys 
turi savotišką temą, kaip pa
vyzdžiui Kengūros. Jame sto
vi didelė kengūra, platforma - 
lova, skylė sienoje - langas ir 
maža lemputė. Visa tai suku
ria urvo jausmą. Kiti panašūs 
urvai pavadinti “Tigro”, “Meš
kos” ir kitų žvėrių vardais. 
Teko pasikalbėti su pačia 
architekte dr. DangViet Nga, 

buvusio Ho Chi Minh pavel-

ALB pirmininkų suvažiavimas Melbourne. Iš kairės: Lilija Kozlovskienė, Jonas Morkū
nas, Sigita Gailiūnaitė ir Stasys Šutas.

senų sąrašų fotokopijas Apylinkių Val
dyboms. kad jos juos atnaujintų. Apylin
kės prašomos atsiųsti savo sąrašus iki 
birželio pabaigos. Iš Canberros ir Geelongo 
sąrašus jau gavome.

Šeštoje sesijoje aptarta:
Lietuvos 1000-mečio minėjimas 

Australijoje
ALB KV narė Lilija Kozlovskienė vi

soms Apylinkėms yra išsiuntusi sąrašą 
pavyzdžių, kaip mes Australijoje galėtu
me atšvęsti šią sukaktį.

Lilija prašė, kad LB Valdybos savo 
Apylinkėse susisiektų su menininkais, ku
rie norėtų ir galėtų dalyvauti ALB vėliavos 
konkurse. Konkursas baigiasi rugpjūčio 
pabaigoje. Norėtume vėliavą jau turėti per 
Al.Dienas Sydnėjuje ir Lietuvos1000-metj.

Al .B KV 2(X)9 m. (turbūt kovo mėnesį) 
pakvietė į Australiją atvykti Tomą Vaisietą 
koncertų ciklui. Sydnėjaus, Melbourno ir

Ona su architekte dr. DangViet Nga.

dėtojo dukra. Kaip ji aiškino, Hang Nga 
leidžia jai išreikšti savo gyvenimo ir dar
bo bei kūrybinės architektūros stilių. Ji 
sakė: “Aš studijavau Maskvos universite
te ir baigiau architektūrą 1959 - 1965 m. 
bei dekoravimo studijas 1969- 1972 me
tais. Grįžus į Ha Noi dirbau Architek
tūros Planavimo Institute, Statybos Mi
nisterijoje. Nuo 1983 m. dirbau Dalat 
Statybos Planavimo Institute. Norėdama 
išeiti iš tradicinių pažiūrų, formulavau 
laisvas linijas ir struktūras. Tai galima 
matyti mano viloje, kur kambario erdvė 
sukuria turtingą aplinkos vaizdą. Bandau 
išlaikyti ir negadinti aplinkos. Šis pastatas 
jungiasi su gamta, namo sienos kyla iš 
medžių šaknų. Pastato .susijungimas su 
medžio šaknimis suteikia šiltą, gal sun
kiai suprantamą grožį.” . .

Visa tai labai gražiai skamba, bet jei 
man reikėtų ten gyventi, nemanau, kad 
galėčiau - “it gives me the creeps”.

Kitą rytą keliavome atgal į Hp Chi 
Minh. Keleivių buvo mažiau nei papras
tai. Jaunas vairuotojas, atrodo, buvo dar 
nelabai patyręs - keletą kartų paklydom 
kol išvažiavom iš miesto, o kelio reikėjo 
pasiklausti praeivių.

Leidžiamės žemyn. Aplink puikūs slė
niai, pakelėse pušynai, bananai, kaimuose. 

Canberros Apylinkės lietuvių 
bendruomenės sutiko priimti svečią ir 
suorganizuoti koncertą. Pasiūlyta kreiptis 
ir į Naujosios Zelandijos LB ir paklausti, 
ar jie domisi šiuo atvykimu.

Norima taip pat bandyti iškviesti 
tinkamą grupę, kuri sudomintų jaunimą. 
Dėl jaunimo buvo pasiūlymas bandyti 
iškviesti rock muzikantą, dainų kūrėją 
Andrių Mamontovą.

Visos Apylinkės prašomos iš anksto 
apsvarstyti ir į savo 2009 metų kalendorių 
įtraukti koncertus.

Apylinkės taip pat buvo paprašytos 
pagalvoti apie kultūrines ir visuomenines 
ekspozicijas savo miestuose. Apie tai 
prašoma pranešti Lilijai iki birželio pa
baigos.

Pasiūlyta surengti parodą apie 
Australijos lietuvių veiklą iš atskirų LB 
Apylinkių ir nusiųsti į Lietuvą. □ 

pilni šaligatviai džiūstančių kukurūzų. 
Ganosi karvės, jaučiai, ryžių laukai, ap
lūžę, tiesiog į žemę sulindę namukai. Kiek 
pastebėjau, lauko ir kelio darbus daugiau
siai atlieka moterys. Sustojom paimti vai
ruotojo draugų. Vyras pasirišo hamaką 
tarp vairuotojo bei priekinių durų ir tuoj 
užsnūdo. Atrodo, šioje Vietnamo dalyje 
gyvena krikščionys, nes matėme daug 
bažnyčių, kai kuriuose miestukuose jų net 
kelios. Gyvenamų namų balkonuose stovi 
Marijos arba Kristaus skulptūros.

Judėjimas didėja, artinamės prie Ho 
Chi Minh. Priekyje - platus naujas tiltas 
per Saigon upę, mašinoms net šešios li
nijos, plius atskiros motociklams. Įsukom 
į senamiestį. Čia, kaip paprastai, siūlomi 
viešbučiai. Apžiūrėjom porą, užsisakėm 
už $10 JAV.

Kitą dieną važiuojam j Mekong deltą. 
Autobusas pilnas įvairių tautybių turistų. 
Važiuojant per miestą mūsų gidas aiškino 
apie atskirus kvartalus. Ketvirtas - vagių, 
nepatartina ten vaikščioti, penktas - kinie
čių, ten geras maistas, pirmas - miesto 
centras, antras - miesto finansinė širdis ir 
trečias - turtingųjų. Saigon upės “Shanty 
town” greitu laiku bus pakeista kelių li
nijų plentu.

Paklausus, kas bus su gyventojais, 
atsakė, kas jie “bus iš čia pašalinti”. Visi 
keliai, tiltai, pelkynų nusausinimai dau
giausiai finansuojami Kinijos. Užmiestyje 
statomi nauji namai, kur butų kainos yra 
$200,000 JAV ir namai virš $400,000 JAV. 
Ten formuojasi nauja elito klasė. Siekiama 
įvesti Singapūro transporto sistemą, o 
miestą planuojama paversti antru Bang- 
koku.

Pakelėse ryžių laukai (Vietnamas an
tras pasaulio ryžių centras). Vietomis nu
šienauta, deginami pasilikę sausi stagarai, 
ganosi jaučiai, kitur sodinami nauji ryžiai. 
Baltos, trikampės moterų skrybėlės, lyg 
jachtų burės, plaukia vandens paviršiumi.

Ibsinys kitame MP nr.
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NAUJOJ! LIETUVA BRANGI
Dovilė Zduobicnė

Lietuva brangi, mano tėvyne— 
Šalis kur miega kapuos didvyriai. 
Graži tu savo dangaus mėlyne. 
Brangi, nes daugel vargų patyrei...

Mano mintyse tokia buvo ta Lietuva. 
Užaugau dainuojanti šią dainą, šią meilės 
išraišką man nežinomam, svaigiam ir 
nepaprastam kraštui. Mes vaikai visi 
išmokome šį Maironio eilėraštį giesmės 
pavidalu. Ją buvo galima girdėti bažnyčiose, 
mokyklose, bendruomenės minėjimuose, 
per skautų laužus. O saldžiausia tai būdavo 
girdėti ją tėvų sudainuotą: ar draugi) būtyje 
ar kokio baliaus pabaigoje—švelni 
melancholija, graudus netektų namų ilgesys.

Šiais metais, pirmą kartą kaip suaugusi 
moteris, aš naiviai iškeliavau į tokią 
įsivaizduotą Lietuvą. Dar būdama jauna 
mergaitė lankiau ją pavergtą, sovietų 
sugniaužtą. Ta viešnagė paliko man 
nejaukius prisiminimus: apsiginklavę 
sovietų kareiviai oro uoste; giminių 
šnibždėjimai, kad kalbėtis tiktai laukan 
išėjus, o ne viešbutyje; vaikų susižavėjimas 
mano Vakarų brangenybėmis—kramtoma 
guma—kurią kiek turėjau visiems išdalinau. 
Bet dabar, jau po aštuoniolikos metų 
nepriklausomybės aš tikėjausi sugrįžti į tą 
Lietuvą, kurios tėvai taip romantiškai 
ilgėjosi, j tą berželių ir močiutės vartelių 
kraštą—į Maironio Lietuvą brangią. Bet 
radau ką kitą. Radau Naująją Lietuvą.

„Ar yra kas vertingo ar ypatingo Jūsų 
dingusiame bagaže, kad būtų galima

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Dr. Vinco 
Kudirkos tiltas

Mokyklos mu
ziejuje buvau ma

čiusi maždaug pusmetrio skersmens ap
skritą bronzinį medaljoną - bareljefini 
Kudirkos portretą su užrašu: “Dr. Vinco 
Kudirkos tiltas”.

- O kaip tas čia atsirado?
- A, čia tai įdomi istorija, - pasakė 

mokytoja.
O istorija tikrai įdomi. Senasis Kudir

kos aprašytas tiltas 1939 mbuvo pakeistas 
nauju gelžbetoniniu. Tada Naumiestis jau 
buvo pavadintas Kudirkos Naumiesčiu, o 
tiltas irgi buvo pavadintas Kudirkos var
du. Dešinėje tilto tvorelėje buvo įtvirtintas 
Juozo Zikaro sukurtas medaljonas.

1944 m. vokiečiams traukiantis Nau
miestis smarkiai nukentėjo, o tiltas buvo 
užminuotas susprogdinimui, bet vienas nišų 
kareivis minas pašalino ir taip tiltą išgel
bėjo. Po mūšių apsižiūrėta, kad medaljo
nas nuo tilto dingęs. Gyvenimui aprimus, 
tiltas buvo pavadintas to kareivio vardu, 
{dėtas naujas kažkokios pilkos medžiagos 
medaljonas, o apie senąjį daug metų nie
kas nieko nežinojo.

Bėgo metai. Energingoji mokytoja Ma- 
nikienė dirbo su kraštotyrininkų būreliu, 
mokykloj suorganizavo muziejų ir rinko 
iš apylinkių eksponatus. Vieną dieną atei
na pas ją keli naumiestiškiai ir sako: - 
Mokytoja, mes žinome, kur yra Kudirkos 
medaljonas nuo tilto. Netoli tilto gyvena 
tokia ir tokia moteriškė, tai jinai turi.

Mokytoja, pasikvietusi dar vieną kraš
totyrininką, nuėjo pas tą moteriškę ir sa
ko: - Girdėjome, kad turite Kudirkos til
to medaljoną. Ar gale tume pamatyti? 
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atpažinti per X-ray” nuobodžiai klausia 
Vilniaus oro uosto darbininkė. Po 
trisdešimt plius valandų kelionės, švarūs 
drabužiai, ypač apatiniai yra neįkainojami.

„Nieko vertingo, tik visi mūsų 
drabužiai,” atsakome pavargę, „Oypatingo. 
tai skautiška skrybėlė.”

„Atsiras.”
Aš su vyru nustebę klausiame, „Ar 

ncpaiėškosit? Mes skridom trim lėktuvais 
per ketUrius oro uostus, bagažas gali būti 
bet kuriuose keturiuose žemės kampuose.” 

„Atsitinka. Atsiras.” Mergina nusisuka 
tartus paskutinius žodžius apie šią mūsų 
padėtį ir šnekučiuoja su kita.

: Jau nujautėm, kad bus blogai 
išskrendant iš Syd nejaus, kai ten oro uosto 
darbininkas pažiūrėjęs į mūsų bilietus 
smagiai tarė.

„Tai Jūs šiandien skrendate į Vicnną?” 
„Ne, ne! Į VILNĮ Ų Lithuania.” 
„Aha.” Vyrukas ilgai spokso į ekraną, 

mano nuomone per ilgai, ir pagaliau 
paprašo kolegės pagalbos. Ji šviesiai 
nusišypso ir patikrina,

„Jūs skrendate i U.S.S.R.?”
„Panelę; nebėra tokio U.S.S.R. Mes 

skrendame į Vilnių Lietuvą”, vėl bandom 
išaiškinti; Pagaliau bagažus pasiuntę i 
neaiškią kelionę, galvoju, kad turėtų būti 
privaloma Finnair darbininkams išlaikyti 
Europos žemėlapio egzaminą.

Dabar, vidurnaktį tuščiam Vilniaus oro 
uoste neramu. Gal mūsų lagaminai Vicnnoj, 
gal Kazakstane? Noriu tikėti vilnietės

- Kodėl ne, nusikeiki! nuo spintos, ten į 
tokį skudurą suvyniotas; tik sunkus jis labai.

Pamačius medaljoną kraštotyrininkų 
akys nušvito, prašo, maldauja, kad atiduotų 
ar parduotų medaljoną muziejui, bet mo
teriškė užsispyrus: - Mano šeimos vyrai 
gyvybėmis rizikavo, kad jį išgelbėtų, tai jis 
mano namuose ir turi likti.

Galų gale po ilgi) įtikinėjimų buvo pri
eitas kompromisas: jeigu moteriškė suma
nytų medaljoną atiduoti ar parduoti, pirmas 
pasiūlymas būtų mokyklos muziejui.

Praėjo dar keletas metų. Vieną dieną 
vaikštinėdama po kapines mokytoja stab
telėjo prie vykstančių laidotuvių. Tbojau iš 
lydėtojų tarpo atsiskyrė dvi moterys ir 
priėjusios tyliai pasakė: - Mokytoja, prašom 
eiti su mumis - mes pakeliui pasakysime 
koks reikalas.

Nustebusi mokytoja išėjo iš kapų ir dar 
labiau nustebusi klausėsi to “reikalo”. 
Pasirodo, laidojo tą moteriškę, kuri turėjo 
Kudirkos medaljoną.

- Mesbuvome su ja jai mirštant, ir prieš 
pat mirtį ji pasakė, kad ji palieka Kudirkos 
medaljoną mokyklos muziejui. Ir ne mes 
vienos tą girdėjome, ten daug žmonių bu
vo. Tai dabar greitai suraskite kokį stiprų 
vyrą, kad išneštų ta medaljoną išjos namų.

Mokytoja dar bandė prieštarauti, kad 
gal reiktų kiek palaukti, bet toms moterims 
iš girdų atrodė, kad kai kurie tolimesni 
giminaičiai gali užginčyti tą priešmirtinį 
pageidavimą. Tad, pasitelkusi keletą stiprių 
rankų, mokytoja pargabeno medaljoną į 
mokyklą.

“Ratilio”
Dainų Šventė apima keturis atskirus 

dalykus: ansamblių vakarą, šventės dalyvių 
eitynes į Vingio Parką, dainų dieną ir šokių 
dieną.

Liaudies ansambliais vadinamos gru
pės, kurios koncertuoja apsirengusios tau
tiniais rūbais, nors programoje nebūtinai 
liaudies kūryba. Dainos nebūtinai turėjo 
būti lietuviškos (atrodo, kad būtinai turė
jo būti ir ne lietuviškų). Po šventės vienas

Aušros Vartų gatvė Vilniuje
patarimu - atsitinka, atsiras...

Krentam į lovą restauruotame 
vienuolyne, hotelis Domus Maria, visai prie 
Aušros Vartų. Tikimės nors12 valandų 
netrukdyto miego po tokios kelionės. Po 
menkų šešių valandų išsiritam iš lovos. 
BONG.....BONG...... BONG. Kasgi?
BONG....BONG....BONG:... Kokie čia 
varpai? BONG! Artimos cerkvės varpai 
budina septintą valandą. Reikia keltis. 
Vilnius laukia.

Visos kelionės tikslas buvo dalyvauti 
Lietuvos Skautijos 2008 metų Tautinėje 
Stovykloje „I e genda Tęsiasi”. Stovykla vyko 

iš tų ansamblių buvo skelbiamas laureatu. 
Man geriausiai patiko Panevėžio ansamb
lis, ne tik geriausiai atlikęs programą, bet 
ir reikalaujamą duoklę labai santūriai 
atidavęs.

Panašiai buvo ir su šokių grupėmis. Šo
kiai apima viską - ir kitų tautų šokius, ir 
kažkokius baletus, kurių atlikimui tauti
niai rūbai visai nebūtini. Šiaip vaizdas ma
lonus, jeigu nieko geresnio nesitiki. Iš es
mės liaudies ansambliai ir šokių grupės 
nedaug kuo skiriasi. Ansambliai šoka, bet 
daugiau dainuoja ir muzikuoja, bet ir šokių 
gnipės turi savo orkestrus ir dainininkus.

Visai kas kita - etnografiniai ansamb
liai su neharmonizuotom dainom ir kai
muose surinktais šokiais. Tokį ansamblį su
siradau Universiteto kieme. Jam vadovavo 
Zita Kclmickaitė. Kieme šoko ne tik tikrie
ji ansamblio “Ratilio” nariai, bet ir stu
dentai, atvykę į vasaros lietuvių kalbos 
kursus, o iš tikrųjų - kas tik norėjo. Šokėjų 
tarpe radau Gintą Viliūnaitę iš Sydnėjaus 
ir Joną Mašanauską iš Melbourno, o prie 
dainininkų prisidėjo garsioji Veronika. Dai
navom visi iki užkimimo, šokom visi iki 
uždusimo. Ten tai buvo tikras balius! Pati 
Zita tokia gyvybinga, visus užkrečianti 
asmenybė, savo nuotaika visus įjungianti į 
bendrą sūkurį.

Po kelių dienų “Ratilio” grupė koncer
tavo užsienio svečiams “Lietuvos” viešbu
tyje. Kiek pakoncertavę vėl įjungė iržiūro- 
vus, ir vėl bendrai šokom ir dainavom. Ir 
vėl grįžau kaip po baliaus.

Su šaukštu deguto
Ansamblių koncerto programą buvo 

labai malonu žiūrėti, ypač kai pasirodė 
etnografiniai ansambliai. Šiaip visi labai 
gerai pasintošę, susirepetavę, bet visa ta 
grožybė neapsiėjo be deguto šaukšto, kurio 
didžiausias dribsnis {varvėjo koncerto da
ly, pavadintoj “Draugystė amžina”. Pir
miausia šokis “draugystės juosta”, su mil
žiniškom marškom su įvairių kalbų užra
šais, kuris man priminė privalomas gegu
žės pirmosios demonstracijas su nešamais 
šūkiais pirmosios soivctų okupacijos me
tu 1941 m. Paskui daina “Laimės tau, Lietu

liepos 12-20 dienomis. 45 hektarų ploto 
stovyklavietėje vardu „Pas Močiutę” 
Duburio ežero Astravos saloje Zarasų 
rajone. 19 Sydnėjaus „Aušros” tunto skautų 
entuziastiškai prisijungė prie 21 norvegų ir 
3 Hong Kong‘o skautų autobuse, kuris 
manevravo siauromis Vilniaus gatvelėmis 
kol iškeliavo plentu Zarasų link. Mūsų 
skautai įpratę dainuoti neužilgo smagiai 
užtraukė stovyklines (ir ne stovyklines) 
dainas. Linksmumas trykšte tryško. 
Važiuojam į Tautinę Stovyklą! Lietuvoj!! I
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va”, kur mūsų operos solistų duetas nela
bai žinojo žodžius ir turbūt nesuprato, 
kokios laimės poetas Bobronravovas ir 
kompozitorė Pachmatova linkėjo Lietuvai, 
nors tekstą dainavo lietuviškai.

Visą tą degutą apvainikavo Tarybinės 
Armijos dainų ir šokių ansamblis. Plojimų 
jie gavo tik tada, kai padainavo - lietuviš
kai ir labai gražiai ir subtiliai - “Ant kalno 
karklai siūbavo”. Ranką ant širdies padėjus, 
turiu pripažinti - gražiai padainavo. Bet 
kam jų išviso reikėjo!

Atsimenu vieną mažiuką incidentą. Vie- 
name vestuvių temos šokyje labai gražiai 
buvo sukomponuota pabaiga: Atvažiuoja 
du gražūs vežimai, beveik karietos, kiek
viena pakinkyta dviem puikiais žirgais; į 
jas susėda janavedžiai, suvirsta, sušoka, ap
kimba jaunimas, ir visi dainuodami apva
žiuoja visą areną ir išvažiuoja. Visi tą sce
ną labai nuotaikingai apvaidino, bet nie
kas žirgams nepasakė, kad mandagiai elg
tųsi, o keturi žirgai, kol pusantro karto api
bėgo areną, pribarsto obuolėlių.

Dėl to niekas nesijaudino, ir viskas būtų 
ramiai praėję, jei koncertas būtų porai 
minučių sustojęs ir tam įvykiui pasiniošę 
valytojai būtų areną sutvarkę. Bet tokio 
pasiruošimo nebuvo. Padėtį spontaniškai 
ėmė gelbėti dvi moterėlės. Viena pagriebė 
žabų šluotelę, kita kažkokią numestą kar
toninę dėže ir linkčiodamos, tūpčioda- 
mos ėmė keliauti aplink aikštę, rinkdamos 
žirgų dovanas.

Vestuvininkai išvažiavo, bet daininin
kai nenorėjo laukti, kol arena bus sutvar
kyta ir pradėjo paskutinę programos dalį. 
Dainuoja dvi iškilmingiausias, pakiliausias 
dainas “Tarybiniamžmogui” ir “Draugystė 
mūsų amžina” - masė dainininkų, orkes
trai, fanfaros. - o moterytės aplink areną 
tik linkt, švyst, linkt, švyst... Niekas ne
siklausė tų dainų, visų dėmesys buvo nu
kreiptas į valytojas.

Šalia mūsų sėdėjęs žiūrovas neiškentė. 
“Kompozicija”, sako, “nebloga, bet choreo
grafija nekokia”. Sekantį vakarą tas visas 
epizodas su žirgais jau buvo išimtas iš 
programos.
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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) bendnis 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 I .ietuvoje 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 j lituanistikos ir baltistikos populiarinimą užsienyje bei projek
tų finansinį pagrįstumą.

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

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

Grybkauską tek: 8 (5) 219 0123 arba c-mail: Saulius.Grybkauskas@smm.lt

Dievo Motinos apsireiškimo Šiluvoje 
400-osios metinės

Lietuviai pasaulyje taip plačiai įvairiomis konferencijomis. Mergelės Marijos šilu- 
viškio paveikslo kelionėmis iš vienos parapijos į kitą, dvasiniais susitelkimais ir pa
skaitomis, Švč. Sakramento garbinimo valandomis mini 400-ąsias Dievo Motinos apsi
reiškimo metines Šiluvoje.

Daugiau informacijos apie tai internete: siluva.iseivijoje@gmail.com ir 
www.siclovada.orgwww.siluva.lt

Kviečiame Australijos lietuvius paminėti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Ši
luvoje 400 metų jubiliejų.

Australijos Lietuvių Katalikų Federacija
Birutė Kymantienė, ALKI' Valdybos vardu

In memoriam
At A Ona Jurgelytė - Liutikienė

1913.08.23 - 2008.07.26
2008 m. liepos 31d. būrelis mūsų tau

tiečių susirinko lietuvių lankomoje šven
to Pranciškaus Ksavero bažnyčioje ge
dulingoms pamaldoms, ir vėliau Karra- 
katta kapinėse, atsisveikinti su mūsų, t.y. 
Vakarinės Australijos lietuvių bendruo
menės nare, Suvalkijos dukra Ona Jur- 
gelytc-Liutikiene. Įdomu tai,kad a.a. Ona 
pasirinko savo amžinybėn keliavimo 
dieną per jos globėjos šv. Onos šventę - 
liepos 26. Ona buvo uoli lietuvė ir di
džiavosi savo giminystės ryšiais su Lietu
vos patriarchu dr. Jonu Basanavičiumi.

Oną pažinojau nuo pat pirmų dienų 
Australijoje, nes mes atvykome kartu, tuo 
pačiu laivu Mozzafari 1949 m gegužės 21 
d. ir buvom apgyvendintos Grayland sto
vykloje. Į mūsų būrelį laive ji nesijungė, 
nes, kiek vėliau pastebėjau, laisvą laiką ji 
mėgo praleisti savo kompanijoje.

Gal pirmą kartą pastebėjau jos stiprią 
valią, kai mes. naujai į šį kraštą atvykusios 
merginos, buvome pakviestos j įstaigą, kur 
atvykęs ūkininkas (našlys, 6 vaiki; tėvas, 
bet turįs skalbimo mašiną) ieškojo sau 
šeimininkės. Nė viena iš mūsų nebuvom 
pasiruošiusios tokiai tarnybai ir Ona buvo 
pirmoji, kuri griežtai to darbo atsisakė, 
priduodama mums visoms drąsos pasa
kyti NE.

Po mėnesio, praleisto stovykloje, mes, 
atvykėliai, išsibarstėm po šį platų kraštų ir 
su Ona teko vėl susidurti, kai ji ištekėjo už

Jono Liulikio, kuris tuo metu dirbo sta
liaus darbą kartu su mano tėveliu An
drium Klimaičiu, ir jie abu palaikė drau
gystę. Mano tėvelis buvo dažnas jų svečias 
ir bendramintis.

Jonas ir Ona Liutikiai buvo žinomi kaip 
darbštūs bei dosnūs lietuviai. Jie ak-tyviai 
dalyvavo mūsų bendruomenės veik-loje ir 
buvo išrinkti į mūsų Apylinkės valdybą, 
kurioje jie darbščiai ir rūpestin-gai dirbo. 
Po poros metų Ona Liutikienė perėmė 
valdybos pirmininkės postą ir il-gus metus 
Apylinkei vadovavo.

Tais laikais mes Pcrthc sulaukdavo
me daug svečių iš visų kraštų, kuriems 
visuomet būdavo rasta vieta Onos ir Jono 
namuose. Vyrui Jonui staiga mirus (jis 
mirė sėdėdamas už vairo, veždamas mus 
laukiančius Melbourne choristų), Onos 
gyvenimo ritmas subyrėjo. Ji pasijuto vie
niša, prarado gyvenimo tikslą. Dalinai ji 
pasitraukė iš lietuvių gyvenimo. Ją pri
žiūrėjo mūsų kunigas dr. Alfonsas Savic
kis, užimdamas sūnaus pareigas. Sveika
tai susilpnėjus Ona atsirado prieglaudos 
namuose, kur ji buvo gan patenkinta, nes 
maišėsi žmonių tarpe. Deja, paskutinius 3 
metus ji praleido lovoje, nelabai suvokda
ma. kur ji yra. Šių metų niūrios žiemos 
metu Ona apleido šįpasaulį.

Ilsėkis ramybėje, darbšti Lietuvos 
dukra.

Valė Rcpšcvičienė

Mirus At A Veronikai 
Simanavičienei

reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai Reginai Šarkauskienėi, anūkėms 
Loretai ir Lanai su šeimomis, visiems giminėms bei artimiesiems Australijoje 
ir Lietuvoje.

Sydnėjaus Dainos choras

At A Nerijai Žemkalnytei
minis, Žemkalnių, Karazijų ir Landsbergių šeimas Australijoje ir Lietuvoje 

giliai užjaučiame ir liūdime drauge su Jumis.
Isolda ir šeima

Vietoje gėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $75.

Netikėtai mirus “Gintaro” tautinių šokių grupės vadovei

At A Nerijai Žemkalnytei, 
reiškiame gilią užuojautą tėveliams Snieguolei ir Gabriui bei artimiesiems.

Dainos Sambūrio choras

AtA Nerija Žemkalnytė
Giliai užjaučiame Žemkalnių šeimą praradus vienintelę dukrą, seserį, ir anūkę. 

Ilsėkis ramybėje.

Vytas ir Nijolė, Darius ir linkę, Gėdrius ir Irina Šalkūnai

Mirus At A Nerijai Žemkalnytei,
nuoširdžiai užjaučiame tėvus Snieguolę ir Gabrielių, brolį Gabrielių ir jo 

šeimą, gimines bei artimuosius. Kartu liūdi

Laima ir Vytenis Šliogeriai bei šeima

Liutikių kieme iš kairės: svečias, O. Jurgelienė, t).Liutikienė ir kun. L.Kcmėžis, Pcrtho 
lietuvių bendruomenės kapelionas.

Staigios mirties nuskintam gražiausiam Melboumo lietuvių jaunimo žiedui,

A t A Nerijai Žemkalnytei

mirus, nuoširdžai užjaučiame dideliame skausme palikusius tėvus 
Snieguolę ir Gabrį Žemkalnius, senelius Danutę ir Gabrielių Žemkalnius, 
brolį Gabriuką ir I ,isa Žemkalnius, Prof. Vytau tą ir Gražiną Landsbergius, 
Alena ir Gediminą Karazijas, Ventą Žemkalnytę-Richtcr ir jos vyrą Peter, 
prosenelio a.a. architekto Vytauto Žemkalnio našlę Eleną.

Užjaučiame visų jų šeimas ir kartu liūdime,
Vida, Algis, Paulius, Rimas ir Milda Kabailai

Skaudžios netekties valandą, netikėtai mirus tautinių šokių grupės 
“Gintaras” vadovei

At A Nerijai Žemkalnytei,
nuoširdžiai užjaučiame senelį, PI .B atstovą Lietuvoje Gabrielių Žemkalnį 

su žmona Danu te, šeimą ir artimuosius.
ALB Krašto Valdyba
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Šių metų rugpjūčio 6 - rugsėjo 4 dienomis viešėsiu 
Lietuvoje. Dalyvausiu PLB/PUS pirmininkų suvažiavime 
Trakuose rugpjūčio 10-12 d.d. AUS Valdybai atstovaus 
Ginus Antanaitis.

Viešnagės metu žadu susitikti su PLB Valdybos 
pirmininke Regina Narušiene, TMID ir Lietuvos Liaudies

Kultūros Centru. Tuo metu rašykite man e'-mail: birutc@austlb.org
Birutė Prašmutaitė,

A LB Krašto Valdybos pirmininkė

Adelaidės Lietuvių Sąjungos INC. narių 
visuotinis metinis susirinkimas

2008 rugpjūčio 30 d., šeštadienį, 1.30 vai. p.p. Lietuvių Namuose yra šaukiamas 
Adelaidės Lietuvių Siutingos Ine. narių visuotinis susirinkimas.

Dienotvarkė:
L Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas
3. Balsų Skaičiavimo Komisijos rinkimas
4. Praeito susirinkimo protokolo skaity
mas
5. ALS-gos Valdybos apyskaitiniai prane
šimai
6. Kontrolės Komisijos pranešimas
7. Pasisakymai dėl pranešimų
8. ALS-gos veiklos ir balanso tvirtinimas
9. ALS-gos Valdybos rinkimas (žr.pastabą)
10. Kontrolės Komisijos rinkimas
11. Sąmatos 2008 - 2009 m. priėmimas
12. Sumanymai ir pasiūlymai
13. Valdybos rinkimo rezultatas
14. Susirinkimo uždarymas

Tautos himnas.

Pastaba: ALS-gos Valdybos rinkimas.
Valdyba renkama dviems metams. Bus 

renkama pusė Valdybos narių, t.y. į 
sekančias pozicijas: 2 - as vicepirmininkas, 
1 - as sekretorius, 1 - as iždininkas, turto 
globėjas, baro vedėjas.

Kandidatai j Valdybą siūlomi 
metiniame Sąjungos narių susirinkime. Jei 
siūlomas kandidatas susirinkime 
nedalyvauja, jį pasiūlęs turi pateikti siūlomo 
kandidato raštišką sutikimą būti renkamu. 
Kiekvienas narys gali būti įgaliotas vieno 
susirinkime nedalyvaujančio nario bal
suoti už jį.

Maloniai kviečiame visus Adelaidės 
Lietuvių Sąjungos narius susirinkime 
dalyvauti.

Adelaidės Liet. S-gos Ine. Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

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

Restoranas dirba:
trečiadieniais — šeštadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos-2.30 vai. p.p. 
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 8.30 vai. p.p.

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

Skambinkite: Algiui tel.: 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 Petrų Buroką mob. tel.: 0424 725106.
Laukiame gausaus dalyvių būrio.

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 i 
šeštadienio pamokas. Jadvyga Dambrauskienė

ALB Geelongo Apylinkės narių dėmesiui!
ALB Geelongo Apylinkės metinis susirinkimas įvyks sekmadienį, rugpjūčio 24 dieną, 

Lietuvių Namuose, Pettitt Park, Beauf'ord Avė., Bell Post Hill. Pradžia 2 vai. p.p.
Nario mokestis bus renkamas nuo 

mokestį, turės teisę balsuoti.
Numatyta sekanti dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Dienotvarkės priėmimas
3. Mirusiųjų pagerbimas
4. Praėjusio metinio susirinkimo proto

kolo skaitymas ir jo priėmimas.
5. Pranešimai:

a. Apylinkės Valdybos pirminko
b. Iždininko
c. Revizijos Komisijos
d. Organizacijų

6. Diskusijos dėl pranešimų ir jų pri
ėmimas.

7. Dviejų atstovų į ALB Krašto Tary-

p.p. Tik nariai, kurie yra susimokėję nario

bos Suvažiavimą Sydnėjujc, šių metų 
gruodžio 28-31 dienomis, rinkimas.

8. Kiti reikalai, pasiūlymai, diskusijos.
9. Susirinkimo uždarymas.
10. Tautos Himnas.

Po susirinkimo visi kviečiami pasilik
ti užkandžiams ir kavutei.

P.S.: Apylinkės Valdybos rinkimai 
įvyks per sekantį visuotinį narių susi
rinkimą 2009 metais.

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

Lietuviškų gaminių mugė - TURGUS
Sekmadienį, rugpjūčio 24 dieną, nuo 12 vai. dienos iki 3 vai. p.p.
Norintys prekiauti prašomi skambinti:
Jadvygai Burokienei tel.: 9522 8275 arba Ventai Protaitei tek: 99683479 
Bus lietuviškos duonos, rūkytos žuvies, konservų iš Kėdainių fabriko, na
minių pomidorų, agurkų, kopūstų, grybų ir kt. Prieš perkant galėsite paragauti.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

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

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

Atsižvelgiant į siuntimo išlaidas, ekonomiškiausia užsakyti šitaip: 3 egz. - $5.6 egz. - 
$10, ir t.t. “MP” Administracija

Tautinių šokių grupė “Sūkurys” repetuoja Sydnėjaus Lietuvių Klube 
sekmadieniais (kai nevyksta kiti renginiai) nuo 4.30 vai. p.p.

Choro “Daina” repeticijos Sydnėjaus Lietuvių Klube vyksta penktadieniais 
nuo 7.30 iki 10 vai. vakaro. Maloniai kviečiame prisijungti.
Choro prezidentė Albina Liutackienė. tel.: 9747 1179.
Sekretorė Aida Zastarskytė - Abromas, tek: 9610 7822.
Iždininkė Megan Dunn. tek: 9635 3427.

TALKA - SYDNEY
16-20 Meredith St, Bankstown, Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”.

Darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12 vai. ryto iki 14.30 vai. po pietų.
Elė Kains, Ph: (02) 9782 0082.

P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

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

Šį “Musų Pastogės” numerį redagavo Dovilė Zduobienė

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: wnv.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 - S140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

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

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