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Dvigubas minėjimas Canberroje

Lietuvos Nepriklausomybės Šventė ir Canberros lietuvių bendruomenės 60-ics metų 
jubiliejus buvo atšvęsti kovo 1 dieną Canberra Klube. Šventėje dalyvavo ir svečiai iš 
Melbourne) - folklorinis ansamblis “Kaimas” (žiūr. nuolr. viršuje).
Plačiau apie dvigubą Švente skaitykite “M.R” psl. 3.

V£Sr Lietuvos įvykių apžvalga
Lankėsi 
Austrijos 

Prezidentas
Kovo 12-13 

dienomis Vilniuje 
lankėsi Austrijos 
Prezidentas 
Heinz Fischer. Tai 
buvo pirmasis jo 
vizitas Lietuvoje.

Po oficialios Austrijos Prezidento sutiki
mo ceremonijos valstybių vadovai pasi
keitė apdovanojimais ir dovanomis. Šie
met Vilnius ir Austrijos miestas Linz yra 
paskelbti Europos sostinėmis. Susitiki
mo metu Lietuvos ir Austrijos Prezidentai 
aptarė dvišalius santykius prekybos, 
energetikos, kultūros ir kitose srityse. 
Prezidentai sutarė, kad ypatingą dėmesį 
reikėtų skirti ekonominio bendradarbia
vimo skatinimui.

Austrijos Prezidento vizito Lietuvoje 
proga Austrijos valstybinis radijas kovo 9 
dieną pradėjo laidų ciklo „Savaitės tema - 
Lietuva“ transliaciją. Savaitę trunkantis 
daugiau kaip 30 laidų ciklas apima re
portažus ir laidas apie Lietuvos istoriją, 
užsienio politiką, Lietuvos penkerių me
tų narystę Europos Sąjungoje, ekonomi
ką, švietimą, visuomenės gyvenimą, meną 
ir kultūrą, ypač daug dėmesio skiriant ES 
kultūros sostinei Vilniui. Atskiri reporta
žai Lietuvos tematika bus transliuojami 
iki kovo mėnesio pabaigos. Visą savaitę 
tarp reportažų skambės įvairaus žanro 
lietuviška muzika, Austrijos aktoriai skai
tys į vokiečių kalbą išverstas lietuvių auto
rių literatūros kūrinių ištraukas.

Dainų šventės vargai.
Lietuvos tūkstantmečio Dainų šventės 

pagrindiniams renginiams gali būti nespė
ta atnaujinti Vilniaus Vingio parką. Ten 
turi vykti Moksleivių Dainų diena ir bai
giamasis Dainų šventės renginys Dainų 

diena “Tūkstančio aušrų dainos Lietuvai”. 
Pasak Vilniaus savivaldybės atstovų, 
Vingio parkui sutvarkyti iš viso reikia 4.5 
mln. litų. Pernai skirtas milijonas, šįmet - 
pusantro milijono, tačiau šiuo metu dėl 
lėšų stygiaus darbai čia sustoję.

(Plačiau skaitykite Šio nr. psl.4)
Proginės monetos - Vilniui

Lietuvos bankas į apyvartą išleidžia 
dvi monetas, skirtas 2009 metų Europos 
kultūros sostinei Vilniui. Nukaldinta 
10,000 vienetų 50 litų proginių sidabro 
monetų ir 1 milijonas vienetų apyvartinių 
1 lito vario ir nikelio lydinio monetų.

Monetoje vaizduojama antikos mūza, 
tapanti ant Gedimino pilies bokšto for
mos molberto. Naujosios 50 litų sidabro 
monetos bus parduodamos Lietuvos ban
ko kasose Vilniuje. Kaune ir Klaipėdoje. 
Monetos kaina reprezentacinėje dėžutėje 
-150 litų, be dėžutės -130 litų. Šįmet nu
matoma išleisti ir trečiąją auksinę 100 litų 
monetą Lietuvos vardo tūkstantmečiui. 
Pirmosios dvi išleistos 2007 ir 2008 m.

Reikia daugiau lėšų Valdovų 
rūmams

Vyriausybei siūloma iki balandžio 1 
dienos apsispręsti, ar skirti papildomus 20 
mln. litų Valdovų rūmų atkūrimo projek
tui. Iki Lietuvos vardo tūkstantmečio 
iškilmių likus šiek tiek daugiau negu 100 
dienų, Prezidentas V.Adamkus, Seimo 
Pirmininkas A Valinskas, Premjeras AKu- 
bilius, finansų ir kultūros ministrai bei 
kiti pareigūnai apsilankė statomuose 
Valdovų rūmuose, kur galėjo apžiūrėti, 
kokie darbai jau yra nuveikti.

Pasak Prezidento V. Adamkaus, reikia 
kuo skubiau apsispręsti, nes liepos mė
nesiui reikia atidaryti bent reprezentaci
nę rūmų dalį. “Tūkstantmečio minėjimas 
prieš metus atrodė truputį kitaip nei šian
dien, kadangi visos ekonominės sąlygos

Nukelta į 2 psl.

Partizanų vadas - ketvirtasis Prezidentas
LR Seimo kovo 12 

dienos nutarimu, visos 
Lietuvos partizanų vadas, 
Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdžio (LLKS) tarybos 
pirmininkas Jonas Že
maitis-Vytautas (žiūr. 
nuotr. dešinėje) pripažin
tas ketvirtuoju Lietuvos 
Respublikos Prezidentu.

Minint Lietuvos Lais
vės Kovos Sąjūdžio Ta
rybos deklaracijos 60- 
ąsias ir LLKS prezidiumo 
pirmininko J. Žemaičio gimimo 100-ąsias 
metines už tokį Seimo deklaracijos pro
jektą be pataisų balsavo 41 Seimo narys, 
prieš buvo 2, susilaikė 5.

Seimas pripažįsta, kad nuo 1949 m. 
vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Są
jūdžio Tarybos deklaracijos priėmimo iki 
mirties 1954 m. lapkričio 26 d. LLKST 
Prezidiumo pirmininkas J. Žemaitis buvo 
kovojančios prieš okupaciją Lietuvos vals
tybės vadovas, faktiškai vykdęs Respubli
kos Prezidento pareigas.

J. Žemaitis gimė 1909 m. kovo 15 d. 
Palangoje, grafo Felikso Tiškevičiaus tar
nautojo šeimoje. 1944 metais gen. Povilui 
Plechavičiui suorganizavus Vietinę Rink

Popiežius paskyrė naują nuncijų
(ELTA). Popiežius 

Benediktas XVI naujuoju 
apaštališkuoju nunciju
mi Lietuvoje paskyrė ti
tulinį Atella arkivysku
pą Luigi Bonazzi (žiūr. 
nuotr. dešinėje). Jis pakeis 
ilgesnę negu septynerių 
metų diplomatinę misiją 
Lietuvoje baigusį arki
vyskupą Peter Stefan 
Z.urbriggcn, kurį popie
žius sausio 14 dieną pa
skyrė savo atstovu Aus
trijoje.

61 metus einantis Luigi
Bonazzi yra kilęs iš Šiaurės Italijos Bergamo 
provincijos. Jis atvyksta į Vilnių iš Kubos 
sostinės Havanos, kur atstovavo Šventajam 
Tėvui pastaruosius 5 metus. Jis taip pat 
paskirtas apaštališkuoju nuncijumi Estijoje.

Akivyskupas Luigi Bonazzi yra ket
virtasis Vilniuje reziduojantis apaštališka
sis nuncijus nuo tada, kai Šv. Sostas ir 
Lietuvos Respublika 1991 metais atkūrė 
sovietų okupacijos sustabdytus dvišalius 
santykius. Santykiai buvo sustabdyti 1940

Per paniką litus keitė j eurus
Lietuviai, puolę į paniką dėl galimo lito 

nuvertinimo, per kelias dienas, Lietuvos 
banko duomenimis, išsikeitė 30-50 mln. 
eurų, t. y. 2-3 kartus daugiau nei įprastai. 
Pritrūkus eurų litas buvo keičiamasi į kitas 
valiutas - pvz., D.Britanijos svarus.

Valstybės saugumo departamento 
(VSD) direktorius Povilas Malakauskas 
Seimo pirmininkui Arūnui Valinskui pra
nešė, kad tyčinių veiksmų dėl panikos 

tinę, Jonas Žemaitis 
tapo 310-ojo bataliono 
vadu. Vokiečiams išfor
mavus Rinktinę kurį 
laiką slapstėsi, o nuo 
1945-ųjų tapo Žebenkš
ties rinktinės štabo 
viršininku. 1947 metais 
gegužę buvo išrinktas 
Kęstučio apygardos 
vadu. 1948 m. gegužę 
įkūrė Jūros (Vakarų Lie
tuvos) partizanų sritį, 
tapo jos vadu.

1949 m. vasarį partizanų vadų suva
žiavime J. Žemaitis buvo išrinktas Lietu
vos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos pre
zidiumo pirmininku, taip pat laikinai ėjo 
gynybos pajėgų vado pareigas. Jam su
teiktas partizanų generolo laipsnis. 1951 
m. gniodį sunkiai susirgęs atsisakė parei
gų (jas vėl pradėjo eiti 1953-iųjų pavasa
rį) ir slapstėsi bunkeryje Jurbarko rajono 
Šimkaičių miške. 1953 m. gegužės 30 d. 
bunkeris buvo išduotas, J. Žemaitis suim
tas. 1954 lapkričio 26 d. sušaudytas Mask
vos Butyrkų kalėjime.

1997 m. vasario 14 d. Respublikos 
Prezidento dekretu jam suteiktas Vyčio 
Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas. □ 

metais, kai Lietuvą oku
pavusi Sovietų valdžia 
nutraukė Lietuvos Res
publikos konkordatą su 
Šventuoju Sostu ir įsakė 
tuomečiam popiežiaus 
atstovui per dvi dienas 
apleisti nunciatūrą, 
anuomet buvusią Kau
ne. Pirmieji keturi po
piežių atstovai Lietuvos 
Respublikoje 1922-1940 
metų laikotarpiu irgi 
buvo italai.

Lietuvoje atkurtosios 
nepriklausomybės me

tais Šventajam Sostui atstovavę apašta
liškieji nuncijai buvo ispanas Justo Mullor 
Garcia, vokietis Erwin Josef Ender ir 
šveicaras Peter Stefan Zurbriggen.

Lietuvos nepaprastuoju ir įgaliotuoju 
ambasadoriumi prie Šventojo Sosto Va
tikane dirba praėjusių metų rudenį j šias 
pareigas paskirtas filosofas, publicistas 
Vytautas Ališauskas. Jis yra trečiasis po 
nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos 
ambasadorius prie Šventojo Sosto. □

skleidimo, esą devalvuojamas litas, nebūta 
- viskas vyko sniego lavinos principu, o 
pagrindinė to priežastis - įtempta eko
nominė situacija. Bankai, keisdami litus j 
eurus, gauna 0.25 % pelno nuo keičiamos 
sumos. Tačiau VSD direktorius paneigė, jog 
panika sukelta kurio nors banko inicia
tyva. VSD neatmeta galimybės, kad panaši 
panika gali pasikartoti, kol tęsis nestabili 
ekonominė situacija. □
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pffita Trumpai iš visur
♦ Masinių de
monstracijų pa
veikta. Pakistano 
vyriausybė pa
kluso opozicijos 
reikalavimams 
sugrąžinti į eitas 
pareigas prezi
dento Musharraf 
2007 metais at
leistus teisėjus.

Kovo 16 d. Pakistano min. pirmininkas 
Yousuf Raza Gilani paskelbė, kad buvęs 
vyriausias teisėjas Iftikhar Chaudhri ir kiti 
teisėjai atgaus savo pareigas kovo 21 d. 
Dėl užsitęsusių ginčų nukentėjo preziden
to Asif Ali Zardari populiarumas. Prezi
dentas priešinosi teisėjų sugrąžinimui, bi
jodamas, kad dogmatinių pažiūrų Chaudhri 
reikalaus atšaukti buvusiam prezidentui 
Musharraf suteiktą amnestiją, o gal net 
reikalaus vykdyti kadaise teismų paskelbtus 
nuosprendžius prieš dabartinį prezidentą.
♦ Kovo 16 d. Afganistane per kautynes su 
Taliban sukilėliais prie Kakarak kaimo 
Oruzgan provincijoje žuvo australas karys, 
kapralas Mathew I lopkins. Tai jau 9-tas Af
ganistane žuvęs australas karys.
♦ Kovo 16 d. Madagaskaro kariniai dali
niai apsupo prezidento Mare Ravolamana 
rūmus. Sekančią dieną, kariuomenės pri
verstas, prezidentas pasirašė atsistatydini
mo pareiškimą. Jį nuvertė buvusio Anta- 
narivo mero Andry Rojoelina vadovauja
ma opozicija. Neramumai Madagaskare 
tęsėsi jau apie pusę metų. Juos malšinda
ma, policija nukovė apie 130 žmonių. 
Užsienio diplomatai boikotavo naujojo 
prezidento inauguraciją kovo 21 d.
♦ Kovo 16 d. slidinėdama pradedančių
jų atšlaitėje Kanadoje krito ir susitrenkė 
galvą kino artistė Nataša Richardson, 45 
melų amžiaus garsios aktorių giminės na

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
buvo kitokios. (...) Ar esame pajėgūs iki 
liepos 6 d. užbaigti šitą pastatą, bent re
prezentacinę dalj, kadangi yra pakviesti 
svečiai, tiys karališkosios šeimos, 7 vals
tybių prezidentai yra patvirtinę apie da
lyvavimą. Buvo pasakyta jiems, kad tūks
tantmečio proga atidaromi šitie Valdovų 
rūmai”, - sakė Prezidentas.
Žemaičių partija steigia skyrius

Vos prieš mėnesį gavusi Teisingumo 
ministerijos leidimą registruotis, Žemai
čių partija savo pirmąjį skyrių įsteigė Tel- 
šiuosc. Jam vadovaus Arvydas Norvydas. 
Kaip antrasis, netrukus buvo įregistruotas 
Kauno skyrius. Skyriaus pirmininku iš
rinktas Algirdas Niuniava. pavaduotoja Ja
nina Šliogerė. Planuojama artimiausiu 
metu skyrius steigti visose Lietuvos savi
valdybėse ir išeivijoje.

Pasak partijos vadovo buvusio parla
mentaro Egidijaus Skarbaliaus, ši partija 
sieks, kad administracinė reforma Lietu
voje būtų vykdoma istoriniu-etniniu, o ne 
ekonominiu pagrindu, ir reikalaus Žemai
tijos, kaip administracinio vieneto, įkū
rimo. E. Skarbalius Žemaičių partiją mė
gino Įsteigti pernai, bet Teisingumo minis
terijai tada užkliuvo per mažas dalyvių 
skaičius steigiamajame suvažiavime ir kai 
kurios programinės nuostatos. Dabar, anot 
E. Skarbaliaus, partijoje yra beveik 2,000 
narių. Prezidento rinkimuose partija kan
didato nekels.

K. Prunskienė prašo paviešinti 
“KGB bylų”

Kandidatė Prezidento rinkimuose Ka- 
zimira Prunskienė prašo Vilniaus apygar
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rė. Pradžioje nejausdama blogų susitren- 
kimo pasekmių, po kelių valandų ji susir
go. Gydytojai ligoninėje nepajėgė išgel
bėti jos gyvybės. Natašos motina yra garsi 
britų aktorė Vanessa Redgrave.
♦ Kovo 20 dieną Hormuz sąsiauryje 
tarp Irano ir Arabijos pusiasalio susidūrė 
du JAV karo laivai, povandeninis laivas 
“Hartford” ir desantinis laivas “New 
Orleans”. Į jūrą išsiliejo apie 100 000 litrų 
dyzelinio aliejaus iš desantinio laivo, gi 
povandeninio laivo branduolinio kuro 
varikliai nenukentėjo. Avu laivai pasiekė 
uostą.
♦ Popiežius Benediktas XVI lankosi 
Afrikoje. Kovo 21 d. Angolos sostinėje 
Luandoje 30 000 jaunuolių klausėsi jo 
pamokslo stadione. Atidarius vartus į 
stadioną, besiveržianti minia mirtinai 
sumindžiojo dvi mergaites, sužeisti dar 40 
žmonių.
♦ Kovo 21 d. darbiečių partija laimėjo 
parlamento rinkimus Queensland vals
tijoje. nors ir su mažesne persvara. Aus
tralijos žiniasklaida pabrėžia, kad vals
tijos premjerė Anna Bligh yra pirmoji 
moteris Australijoje, kuri laimi parla
mento rinkimus. Anksčiau Australijoje 
buvusios premjerės - Joan Kirner Vikto
rijoje bei Carmen Lawrence Vakarinėje 
Australijoje, perėmė savo pareigas iš 
atsistatydinusių vyrų premjerų, bet abi 
pralaimėjo sekančius parlamento rinki
mus. Anna Bligh perėmė Queensland 
premjerės pareigas 2007 metais, atsista
tydinus Peter Beattie.
♦ Kovo 21 d. Vengrijos min. pirmininkas
Ferenc Gyurcsany paskelbė, kad jis 
pasitraukia iš pareigų. Savo socialistų 
partijos kongresui jis pareiškė, kad skaito 
save ekonominių bei socialinių reformų 
kliūtimi, tad pasitraukia, kad partija ga
lėtų išrinkti gresnį vadovą. n 

dos teismo išslaptinti 2003 metų bylą, ku
rioje konstatuota, jog ji nebendradarbiavo 
su KGB. Nors teismo sprendimu bylos 
medžiaga nevieša, K. Prunskienė prašo 
teismo ją paviešinti visuomenei.

“Daugelį metų besitęsianti šmeižto 
kampanija nuolat suaktyvėja rinkimų me
tu. Meluojant, tendencingai spekuliuojant 
informacija visuomenei pateikiamos vis 
naujos tariamo bendradarbiavimo “aplin
kybės”. Noriu padėti galutinį tašką šioje 
istorijoje - gyventi nuolat šmeižiamai yra 
skaudi ir sunki našta tick man. tiek mano 
šeimai. Visuomenė pagaliau turi sužinoti 
tiesą” - sakė K.Prunskicnė. Jos teigimu, le
gendos apie “Šatriją” pradėtos kurtidarpir- 
maisiais atkurtos Lietuvos metais, 01990 
m. prasidėjęs viešas puolimas ir teismų ma
ratonas tęsiasi jau devyniolika metų.

Įspėja dėl nelegalių agentūrų
„Blogėjant ekonominei situacijai vėl 

aštrėja migracijos problemos. Blogiausia, 
kad kai kurie žmonės dirbti į užsienį va
žiuoja visiškai nepasirengę, neturėdami pa
kankamai informacijos apie įdarbinimo 
formalumus; savo ir darbdavių teises. Ma
žėjant darbo Lietuvoje, aktyviau veikia ne
legalios įdarbinimo agentūros, daugėja 
nukentėjusiųjų nuo jų veiklos. Deja, tokiais 
atvejais tik nedidelė dalis mūsų piliečių 
drįsta kreiptis pagalbos į ambasadas, kon
sulatus, teisėsaugos institucijas“, - įspėja 
Tarptautinės migracijos organizacijos 
(TMO) atstovė Audra Sipavičienė.

Jai pritaria Vidaus reikalų ministras 
Raimundas Palaitis pripažindamas, jog 
naujoji emigracijos banga kelia nerimą. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS, LGn'lCir“Remanlinai”.

Valdovų rūmams trūksta pinigų
Kilus realiam pavojui, kad 

iki Lietuvos vardo tūkstant
mečio minėjimo liepos 6 die
nos bus nebaigtas Valdovų 
rūmų atkūrimas, šiems dar
bams iš valstybės biudžeto 
prašoma skirti dar 20 min. Lt. 
- prie šių metų biudžete nu
matytų 44 min. Lt. Iki Lietuvos 
vardo tūkstantmečio iškilmių 
likus 112 dienų, pas Prezi
dentą Valdą Adamkų šią 
problemą aptarė Seimo Pir
mininkas Arūnas Valinskas, 
Premjeras Andrius Kubilius, 
finansų ir kultūros ministrai, 
kiti pareigūnai.

Pasak Prezidento atstovės 
spaudai Ritos Grumadaitės, dėl sumažin
to finansavimo kyla pavojus, kad iki lie
pos 6 dienos iškilmių gali būti neparuoš
tos Valdovų rūmų patalpos, kuriose nu
matoma priimti aukštus svečius ir sureng
ti tris parodas, atskleidžiančias Lietuvos ir 
kitų šalių monarchijų kultūrinio ir istori
nio paveldo ryšius.

Prezidentas paragino apvarstyti du 
išeities variantus: ar šiomis sunkmečio 
sąlygomis galima surengti išskirtinę 
Tūkstantmečio šventę ir atidaryti Valdovų 
rūmus visuomenei, ar atvirai pripažinti, kad 
papildomų pinigų statyboms nebus, ir 
parengti daug kuklesnį ir taupesnį iškilmių 
scenarijtĮ. Prezidentas atkreipė dėmesį, kad 
jau dabar įvairios tarnybos turi pradėti 
rengtis jubiliejui, jeigu jis vyktų Valdovų 
rūmuose.

Premjeras A. Kubilius sakė, jogšių me
tų biudžete Valdovų rūmų atkūrimui nu
matyta 44 min. Lt, tačiau, norint rūmus 
atidaryti liepos 6 d. numatyta apimtimi, dtir 
reikia paskirti 18-20 min. Lt.

Valdovų rūmų komisijos pirmininkas

Šv. Brunonas minimas ir Vokietijoje
Vokietijoje šiemet minimas Šv. Bru

nono Bonifacijaus mirties tūkstantmetis, 
susijęs ir su Lietuvos vardo pirmuoju pa
minėjimu istorijos šaltiniuose.

Šv. Brunono gimtinėje Qucrfurt’e 
(Aukštutinė Saksonija) irLeipzig’o univer
sitete buvo surengta tarptautinė konfe
rencija. skirta šventojo misionieriaus 
veiklai bei istoriniam jo aplinkos kon
tekstui. Konferencijoje dalyvauja Vokie
tijos. Lenkijos, Lietuvos, Rusijos ir Vengri
jos mokslininkai.

Lietuvai atstovavo istorikas dr. Darius 
Baronas, parengęs pranešimą “Brunonas 
iš Kverfurto - nuo Lietuvos vardo pa
minėjimo iki Lietuvos Kolumbo”.

Šv. Brunonas gimė 973 ar 974 metais 
grafų šeimoje Qucrfurt’e, tapęs vienuoliu 
priėmė Bonifacijaus vardą. Nuo 1004 me
tų įšventintas misijiniu vyskupu ėmėsi 
evangelizuoti Rytų Europos kraštus.

Kuriasi naujos grupuotės
Seime buvo konstatuota, kad Lietuvo

je daugės įvairių nusikaltimų. “Kuriasi 
naujos nusikalstamos grupuotės”, - Seimo 
Nacionalinio saugumo ir gynybos komi
teto posėdyje, kuriame dalyvavo ir poli
cijos vadovai, konstatavo pareigūnai. 
Manoma, kad šią tendenciją paaštrins ir 
lėšų stygius policijoje, nors kol kas kri
minogeninė situacija kontroliuojama.

Policijos generalinio komisaro pava
duotojas Visvaldas Račkauskas sako, jog di
džiausią įtaką nusikalstamumui daro ne
darbo didėjimas. “Nusikalstamumo augi
mą kriminologai tiesiogiai sieja su nedar
bo augimu. Praėjusiais metais kriminoge
ninė situacija lapo sudėtingesnė ir antrąjį 
pusmetį fiksuotas bendro nusikalstamu
mo augimas daugiau kaip 6%”, - sakė jis.

Atlikta analizė rodo, jog šiais metais

Algirdas Brazauskas sako, kad turi įvykti 
stebuklas, jog liepos 6-ąją Valdovų rūmų 
durys būtų atvertos visuomenei. “Su dabar 
turimomis lėšomis bus įrengtas tik kiemas 
ir nudažyti fasadai, bet rūmų viduje nieko 
nebus padaryta, nes už tuos pinigus nieko 
padaryti negalima. Čia reikia stebuklą 
padaryti statybininkams, kad tokia apim
timi būtų užbaigti darbai ir atidaryti rū
mai”. - sakė A. Brazauskas. Jo teigimu. Val
dovų rūmų atidarymas yra valstybinio lygio 
klausimas. “Esam prikvietę svečių ir visą 
I jetuvą į Dainų šventę, bet galime neturėti 
vieno akcento, kurį galėtume visiems pa
rodyti. Šis akcentas įtvirtintų visą Tūks
tantmetį, Valdovų rūmuose būtų atidarytos 
trys parodos. Joms atvežama daug doku
mentų originalų, kurie patvirtina, kad 
Lietuva buvo, o Vilnius buvo senoji Lietu
vos sostinė. Valdovų rūmų atidarymas po
litiniu aspektu labai daug pasako apie mū
sų valstybę, kuri turėjo sostinę Vilnių”, - 
pabrėžė A. Brazauskas ir neneigė, kad jau 
didelės sumos įsiskolintos Valdovų rūmų 
statybininkams. Tokie įsiskolinimai siekia 
6 min. Lt. □

1009 metais šis vienuolis benedikti
nas pakrikštijo kunigaikštį Netimcrą - 
pirmasis Lietuvoje atliko krikšto aktą, 
todėl dažnai vadinamas Lietuvos apaštalu. 
Su Šv. Brunonu susijęs ir prieš tūkstantį 
melų pirmą kartą Qucdlinburg’o analuose 
paminėtas Lietuvos vardas.

Evangelinių kelionių metu 1009 m. 
kartu su bendražygiais buvo nužudytas 
Lietuvos ir Rusios pasienyje. Nukirsdinto 
Brunono galva, pasak istorinių šaltinių, 
buvo įmesta j upelį. Nužudytųjų palaikus 
išpirko ir palaidojo Lenkijos didysis ku
nigaikštis Boleslovas Narsusis, jų palaido
jimo vieta nežinoma.

Šv. Brunono Bonifaco iš Qucrfurt’o 
gyvenimą ir prieš tūkstantį metų įvyku
sią krikšto misiją į Lietuvą vaizduoja Pa
žaislio vienuolyno freskos - vienintelis 
Lietuvoje šio šventojo ikonografijos pa
vyzdys. □ 

nusikalstamumas taip pat turi tendenciją 
augti. “Šiais metais išaugo visų sukčiavimų 
atvejų, tame pačiame lygyje yra nusikal
timai, susiję su narkotinėmis medžiago
mis, išaugo naminės degtinės, alkoholinių 
gėrimų gamyba. Visi turtiniai nusikaltimai 
turi tendenciją didėti. Šių metų sausį ir 
vasarį užfiksuoti 4 apiplėšimai vienkie
miuose, tačiau kovo mėnesį jų išaugo 
dvigubai. Tai rodo, kad mūsų prognozės 
pildosi ir kuriasi naujos nusikalstamos 
gnipuotės”, - teigė V. Račkauskas.

Kaip skelbia Statistikos departamen
tas, 2008 m. antrąjį pusmetį nedarbo lygis 
pradėjo didėti. Ketvirtąjį 2008 m. ketvirtį 
jis pasiekė 7.9% ir buvo 2% didesnis nei 
trečiąjį 2008 m. ketvirtj ir beveik dukart 
didesnis nei ketvirtąjį 2007 m. ketvirtį.
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Bendruomenės baruose
Dvigubas minėjimas Canberroje
Liudas Budzinauskas

Šių metų kovo 1 dieną į Canberros 
Klubo salę susirinko 72 Canberros lietu
vių bendruomenės nariai, jų tarpe 9 
“Kaimo” dainininkai iš Melbourne, pa
minėti Nepriklausomybės Šventę ir Can
berros lietuvių bendruomenės 60-ties 
metų įkūrimo jubiliejų. Susirinkusieji su
sėdo prie šventiškai padengtų stalų. Prie 
kievienos kėdės buvo padėta ir Canberros 
Liet. Bendruomenės Sąjungos Valdybos 
sekretorės Sigitos Gailiūnaites labai gra
žiai paruoštas informacinis lietuvių ben
druomenės veiklos leidinukas (apie lei
dinuką skaitykite kitame “M.P.” nr.) bei 
ansamblio “Kaimas” dainų repertuaras.

Salę puošė penkios margaspalvės vė
liavos: trispalvė, Australijos, LKVS Ra
movės, skautų “Baltijos” tunto ir sporto 
klubo “Vilktis”. Canberros Liet. Bendruo
menės Sąjungos Valdybos pirmininkas 
Jonas Mockūnas, pasveikinęs susirinku
siuosius ir svečius “Kaimo” dainininkus, 
pradėjo minėjimą. Jis sakė, kad minėdami 
Valstybės atkūrimo dieną, mes prisime
name ne tik Nepriklausomybės Akto sig

Viktoras Martišius (kairėje) ir Liudas Budzinauskas už ilgametę 
bendruomeninę veiklą gavo “Padėkos Raštus”.

Vasario 16-oji Adelaidėje
Vytautas Patupas

Vasario 16-oji diena - mūsų laisvos 
tautos ir valstybės žiburys, kuris buvo 
pradėtas siekti XIX-tame šimtmetyje sa
vo kraštą mylinčios rašytojų, poetų ir 
knygnešių kartos. Jie įžiebė jaunajai mūsų 
XX amžiaus kartai meilę savo krašto 
vargstantiems žmonėms irpažadino juos 
iš kelių šimtmečių varginančios slavų 
dvasinės vergijos.

Lemiamais 1918 metais - nežinomos 
ateities laikais - jie išdrįso pareikalauti sau 
laisvės iš kitų, daug galingesnių tautų.

Šimtai ir tūkstančiai jaunimo pasiryžo 
paaukoti savo gyvenimo daĘ, kad pasiektų 
tą tikslą. Jų darbai ir aukos nebuvo veltui. 
Per 22 nepriklausomybės metus buvo 
spėta išauginti naują kartą ir įžiebti savo 
vertės supratimą, kad esame lygūs su ki
tais ir turime dorybių, kurių kitiems trūks
ta. Šių lietuviškų ypatybių nesunaikino 
net ilga, beveik 60 metų trukusi raudo
nųjų vergija, nuolatinis melas ir smegenų 
plovimas.

Tačiau tas pirmasis tnimpas nepri
klausomybės laikas nenuėjo veltui. Buvo 
išugdyta lietuviška sąmonė ir galvosena - 
lyg tautos žiburys nebuvo užgesę. Ir vėl per 
aukas ir kantrybę po kurio laiko mes ta
pome laisvi. Tai mes aiškiai pamatėme per 
Vasario 16-osios minėjimą Adelaidėje. Pa
dedant vyresniesiems darbuotojams, jau

natarus, bet ir dabartinę Lietuvos istori
ją. Šiemet lietuviai prisimena ir tolimes
nę praeitį, nes yra švenčiamas Lietuvos 
vardo paminėjimo tūkstantmetis. Priminė, 
kad Canberros lietuviai švęsdami Vasario 
16-ąją ir minėdami lietuvių bendruome
nės veiklos 60 metų jubiliejų, gali di
džiuotis savo pasiekimais bei nuveiktais 
darbais ir ateityje toliau tęsti savo veiklą.

Pirmininkas pakvietė Viktorą Marti
šių nušviesti Canberros lietuvių bendruo
menės 60-ties metų veiklą. Viktoras pri
minė, kad būtent lietuviai pionieriai įkū
rė Canberroje lietuvių bendruomenę. 
Tuomet jie tikėjo, kad amerikiečiai išva
duos Lietuvą ir jie po kelių metų galės 
sugrįžti į tėvynę. Galima tik stebėtis, kaip 
tvarkingai nuo pat pradžios buvo vedamos 
Bendniomenės bylos bei protokolai. Ne
kartosiu visųjų pasiekimą, sakė Viktoras, 
nes jie yra paminėti Sigitos Gailiūnaites 
leidinuke, bet trumpai priminsiu už
mirštus ar mažiau žinomus įvykius.

Pradžioje beveik visi lietuviai Can
berroje gyveno plačiai išsimėtę - valdžios 
“hosteliuosc” ir bendrabučiuose. 1949 
metais pirmoji Bendruomenės Valdyba, 

kad palaikyti ryšį su 
tautiečiais ir rinkti 
solidarumo mokestį, 
buvo paskyrusi rajo- 
nų įgaliotinius: 
Nagevičių (Ainslie), 
M. Labanauską 
(Capital Hill), F. 
Borumą (Eastlake), 
L.Budzinauską 
(Fairbairn), P Mar
tišių (Riverside) ir 
Vladą Biveinj 
(Queanbeyan).

Kaip sakė Vik
toras Martišius, 
Canberros lietuvių 
bendruomenė vi
suomet buvo pro
gresyvi ir aktyvi. 
Canberros lietuviai

nesnioji karta surengė malonų minėjimą, 
kur pasirodymuose dalyvavo kelios kartos.

Minėjimas pradėtas pakeliant vėliavas 
Lietuvių Namuose prie žuvusiųjų pa
minklo ir Parapijos kieme - prie lietuviš
kos saujos žemės paminklo bei kryžiaus. 
Buvo pasigesta senųjų ramovėnų, kurių 
liko tik mažas būrelis.

Po pamaldų rinkomės Lietuvių Na
muose, kur dalyvavo apie 100 žmonių. 
Salėje vietoj įprastų kėdžių eilių, visi sė
dėjo prie stalų. Šis naujas sumanymas iš
ėjo į gerą, nes sėdėdami grupelėse prie 
stalų, per pertraukas galėjome geriau 
pasidalinti įspūdžiais ir mintimis.

Minėjimą pradėjo ALB Adelaidės 
Apylinkės Valdybos pirmininkė Elena 
Varnienė, pasveikinusi visus susirinku
sius ir pradėjusi minėjimo kalbą prie 
stovinčių skautų ir ramovėnų su savo 
vėliavomis. Pirmininkė pasidžiaugė gau
siu tautiečių būreliu, atėjusiu paminėti šią 
mūsų svarbią dieną.

Kun. Juozas Petraitis pravedė jautrią 
maldą už tėvynę. Po maldos mūsų jaunoji 
pranešėja Kristina Gudelytė paprašė 
Viktorą Baltutį tarti šiai šventei tinkamą 
žodį. Jis trumpai, bet išsamiai ir vaizdin
gai paaiškino Vasario 16-osios reikšmę 
mūsų tautai.

Meninę dalį pradėjo naujai susikūręs 
kvartetas, susidedantis iš Albino, Angelės, 
Dianos ir Reginos. Kvartetas, visų nuo-

Viktoras Martišius pristato Canberros lietuvių bendniomenės veiklą per 60 metų.

buvo pirmieji, kurie 1974 metais darbie- 
čių valdžiai pareiškė protestą dėl Bal
tijos tautų pripažinimo. Parlamentarams 
buvo išsiųsta daug telegramų, laiškų ir 
peticijų. Buvo surengtos demonstracijos ir 
spausdinama reklama australų spaudoje.

Viktoras taip pat pabrėžė, kad Can
berroje 1968 metais choras “Aušra” buvo 
pirmasis, įvedęs naują madą - stilizuotus 
motenj tautinius rūbus. Šia mada vėliau 
pasekė ir kiti chorai. Jis priminė, kad 1989 
melais Australijoje (Canberroje) buvo pa
skirtas pirmasis Lietuvos Garbės konsulas. 
1999 metais dėl susidariusių sąlygų 
Canberroje teko parduoti Lietuvių Klubą. 
Tai, jo nuomone, buvo istorinis įvykis. Da
bar kapitalo nešami procentai yra panau
dojami kilniems tikslams. Sakė, kad ALB 
Krašto Valdybos pranešime (2007 m. - 
2008 m) matosi, kad Canberros lietuviai 
sumokėjo $852 ALB mokestį, kuris buvo 
didesnis negu skaitlingų Sydnėjaus ar 
Melbourno lietuvių bendruomenių.

Savo pranešimą Viktoras Martišius 
baigė šiais žodžiais: “Taigi, Canberros ma
ža lietuvių bendruomenė, mano manymu, 
gali didžiuotis savo pasiekimais per 60 
metų. Reikia tikėtis, kad ateity atsiras 
jaunesnių žmonių, kurie galės tęsti šias 
gražias tradicijas ir darbus.”

Bendruomenės pirmininkas Jonas 
Mockūnas padėkojo Viktorui Martišiui už 
pranešimą ir pristatė “ Kaimo” daininin
kus, kurie atliks meninę programos dalį. 
Atvyko devyni dainininkai: keturios mo
terys ir penki vyrai. Pirmininkas paminėjo, 
kad koncerto repertuaras gana ilgas - net 
18 dainų, todėl bus trys trumpos pertrau
kėlės, kurių metu daininkai galės atsi
pūsti, o žiūrovai -pasikalbėti.

Ansamblis “Kaimas” koncertą pradėjo 
daina “Vaikštiuojau, vaikštiuojau” ir pirmą

Australijos XXV Liet. Dainų Šventės DVD
DVD profesionaliai padarė mums gerai pažįstamo Algio Pluko anūkas Richard Monk. 

DVD susideda iš dviejų dalių. Šis DVD - labai gražus prisiminimas kiekvienam Dainų 
Šventės choristui, taip pat tai gera dovana giminėms ir draugams. Kaina $25.

Skambinkit Richard Monk mob. tel.: 0414 747 292 arba Jadvygai Burokienei tel.: 
(02) 9522 8275. Galite įsigyti ir Lietuvių Klube darbo dienomis.

stabai, labai gražiai padainavo keletą 
negirdėtų dainų. Tikrai buvo labai malo
nu klausytis. Įdomiausia dalis buvo mūsų 
mokyklos mažųjų tautiniai šokiai, vado
vaujami mokyklos vedėjos Rūtos San- 
kauskienės. Jie tikrai suteikė daug 
džiaugsmo ir malonumo.

Poemą “Lietuvaitė nelaisvėje” padek
lamavo Renata Bubinienė ir Petras Ja- 
ciunskas. Kaip įprasta, meninę programą 
užbaigė choras “Lituania”. Choro diri
gentas Jonas Pocius, jaunas tėvas, pasi
sodino šalia savęs mažą sūnelį. Choras 
padainavo keturias dainas. Paskutinę iš jų 
- “Žemėj Lietuvos” - pakvietė visą salę 
dainuoti kartu. Ši daina buvo taip jaut

ją dalį baigė daina “Aauga kieme dagilys”. 
Pertraukėlės metu pirmininkas perskaitė 
ALB Krašto Valdybos pirmininkės Ango- 
nitos Wallis sveikinimą ir pranešė apie 
aktoriaus Tomo Vaisietos renginį, kuris 
įvyks kovo 28 dieną Canberros Klube.

Truputį atsigaivinę dainininkai kon
certą tęsė toliau. Melodingai skambėjo 
senos kaimiškos dainos. Net nepastebė
jom, kaip atėjo pertraukėlė. Išnaudoda
mas laisvą laiką pirmininkas pasakė, kad 
šios dienos susibūrimas yra puiki proga 
pagerbti kelis Bendruomenės narius, ku
rie ypatingai nusipelnė Canberros lietuvių 
bendruomenei. Jis pakvietė Viktorą Mar
tišių ir jam įteikė įrėmintą “Padėkos Raš
tą”. Nustebau išgirdęs ir savo pavardę. 
Kelias minutes buvau priblokštas netikė
ta staigmena. Nuoširdžiai dėkoju Can
berros Lietuvių Bendniomenės Sąjungos 
Valdybai, kuri įvertino mano ilgametę 
veiklą lietuvių bendruomenėje.

“Kaimo” daininkai pradėjo paskuti
niąją programos dalį daina “Oi jau mano 
mielas”. O paskutinę žemaitišką dainą - 
”Ir pajauga žalie leipa” - ansamblio vado
vas Edis Lipšys paprašė klausytojų kartu 
sudainuoti. Salėje skambėjo žodžiai “Vai 
vuolunge vuohingcle”. “Kaimo” daninin- 
kai labai susidainavę, kai kurios dainos 
negirdėtos. Buvau nustebintas, kad že
maitiškos dainos buvo tarmiškai labai ge
rai sudainuotos. Paklausiau vadovo E.Lip- 
šio, kas išmokino dainininkus žemaitiškai 
dainuoti. Jis atsakė, kad jis pats iš Kre
tingos. Buvo aišku, kas išmokino.

Jonas Mockūnas padėkojo daininin
kams už gražų koncertą. Sigita Gailiūnaitė 
nuo Bendruomenės įteikė vadovui dova
nėlę. Sugiedojus Tautos Himną, prasidėjo 
vai-šės ir pokalbiai prie vyno taurelės, ku
rie tęsėsi dar keletą valandų. □

riai sudainuota, lyg Lietuva būtų laisvę 
atgavusi tik vakar.

Scenoje sustoję skautai su vėliava 
pabaigai padainavo “Ant kalno mūrai”, 
pritariant visai salei.

Antano Pociaus vadovaujami skautai 
nuleido vėliavą, sugiedant himną ir “Mari
ja, Marija”. Po vėliavų nuleidimo visi 
susirinko salėje, kur prie kavos maloniai 
šnekučiavosi ir patenkinti minėjimu iš- 
siskirtė į namus.

Adelaidės Apylinkės Valdyba dėkoja 
visiems už įdėtą darbą, ypač J. Stačiūnui 
už jo vieną iš įdomiausių minėjimo prog
ramų, bet kada padarytų.
____________ Vytautas Patupas
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Lietuviai pasaulyje
Afganistane lietuviams bus sunkiau ?

Kaip praneša BNS, kai JAV ims stiprin
ti savo pajėgas Afganistane, Talibano 
kovotojai užuovėjos gali imti ieškoti ra
mesnėje Goro provincijoje, kurios atkū
rimo grupei (PAG) vadovauja Lietuva. Taip 
sako I jetuvos kariuomenės atstovas.

Jungtinio štabo Operacijų valdybos 
viršininkas pulkininkas leitenantas Al
girdas Norkus BNS agentūrai sakė, kad 
besibaigianti žiema Goro provincijoje, 
kurioje tarnauja apie 200 Lietuvos karių ir 
civilių, buvo rami ir jokių “apčiuopiames- 
nių ar išskirtinesnių” incidentų neįvyko. 
Tačiau žvelgiant į perspektyvas, anot jo, 
2009 metais numatomi keli svarbūs įvy
kiai, kurie gali turėti įtakos saugumo si
tuacijai Afganistane.

“Pirma - prezidento rinkimai, kurie 
yra politinis įvykis bet kurioje šalyje. Pra
ėjusią savaitę priimtas sprendimas juos 
rengti rugpjūčio 20 dieną. Kitas įvykis - 
amerikiečiai artimiausiu metu, kiek yra 
žinoma, dislokuos papildomai 17,000 
karių, o iš viso 2009 metais ketina papil
domai dislokuoti iki 30,000 karių. (...) Dėl 
to talibai gali būti priversti judėti mūsų - 
gana saugios provincijos - link. Jie visada 
stengdavosi mūsų provinciją išlaikyti 
saugią, kaip jiems patiems reikalingą 
užnugarį. Mūsų provincija jiems atlikda
vo užnugario vaidmenį, pasipildant, at
statant jėgas, ir jie stengdavosi nesivelti į 
aktyvesnius veiksmus. Mes kažko drastiš
ko neprognozuojame, tačiau tas aplinky
bes turėdami galvoje, rengiamės ir kore
guojame savo planus”, - sakė A.Norkus.

Karininkas teigė, kad per žiemą Gore 
buvo pastebimi tik kriminaliniai veiksmai, 
tačiau pabrėžė, kad su kriminaline veikla, 
pavyzdžiui, narkotikų tranzitu, PAG tiesio
giai nekovoja, o remia vietos saugumo pa
jėgas, keičiasi informacija. Pasak A. Nor
kaus, pagal JTO vertinimus, Goro provinci
ja pripažinta “provincija be narkotikų”, t.y. 
negaminančia žaliavos narkotikams.

“Mūsų provincijoje yra mažai narkoti
kų - nepalankios sąlygos, žmonės tuo 
neužsiima, nebent, kaip spėjama, pakraš
čiuose. Per Goro provinciją vyksta tran
zitas. Mes visaip bandome paskatinti, kad 
vietos policija, saugumo pajėgos būtų ak
tyvesnės. (...) Aguonų laukai iš esmės yra 
pietinėse Helmando ir Kandaharo pro
vincijose. Kalbėjomės su vienos iš pro
vincijos saugumo pajėgi; vadu, kuris sa

Palengvintos kelionės jaunimui
Lietuva derasi su Kanada bei Naująja 

Zelandija dėl paprastesnio jaunų žmonių 
keliavimo į šias šalis ir jų piliečių svečia- 
vimosi Lietuvoje. Numatoma, kad susi
tarimas su Kanada bus pasirašytas jau 
šiais metais.

„Šio susitarimo paskirtis - sudaryti 
galimybes jaunimui pagilinti specialybės 
ir kalbos žinias, studijuoti ir dirbti atosto
gų metu kitoje valstybėje bei pažinti jos 
visuomenę bei kultūrą. Jį pasirašius, jauni 
Lietuvos piliečiai galėtų padirbėti ir pa
sisemti žinių Kanadoje, o kanadiečiai, 
atitinkamai, galės lankytis Lietuvoje,“ - 
sakė Socialinės apsaugos ir darbo minis
terijos (SADM) atstovė Mariana Žiukienė. 
Kanados Vyriausybė jaunimo mainų susi
tarimų projektus pateikė visoms naujoms 
Europos Sąjungos valstybėms narėms.

Kaip pranešė SADM, Kanada ir Lietu
va sudarys sąlygas jaunuoliams tarp 18 ir 
35 metų papildyti jų universitetines ir ne
universitetines studijas, įgyti darbo patir
ties, taip pat tobulinti kitos valstybės kal
bos mokėjimą, geriau pažinti kultūrą ir 
visuomenę ir tokiu būdu skatinti abiejų 
valstybių savitarpio supratimą. Lankytis 
šalyje pagal šį susitarimą galima ne dau-
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kė, kad narkotikai daugiausia yra per
dirbami, laboratorijos yra Pakistane”, - 
kalbėjo A. Norkus. Kartu jis pabrėžė, kad 
kriminalinės ir politinės jėgos, ypač Pie
tų Afganistane, yra susipynusios: “Dabar 
tokia tendencija ryškėja, kad tikrieji, 
idėjiniai talibai siejasi su narkotikais, 
kriminaline sfera”.

A.Norkaus teigimu, darbas saugumo 
srityje vyksta nuolat, tobulinama stovyk
los infrastruktūra, kad Lietuvos kariai 
jaustųsi saugiau. Anot jo, PAG nėra skirta 
kovos veiksmams, tačiau atsižvelgiant, kad 
vietos saugumo struktūros yra silpnos, 
“uniformuoti žmonės su ginklais” yra sta
bilizuojantis veiksnys.

“Nedaug kam atrodo, kad galima var
žytis su kariais pasirengimu ir ginkluote. 
Vietiniams suteikia pasitikėjimo, kad yra 
tokia struktūra. Aišku, mes važinėjame 
po savo provinciją, išvykstame į kaimus, 
bet nenaudojame kovos technikos, - pa
sakojo pulkininkas leitenantas. - Naudo
jame padidinto saugumo civilines maši
nas, kad nerodytume žmonėms, jog 
atvykstame su kariniais siekiais. Mūsų 
veiklą galima apibūdinti taip: uniformuoti 
kariai atlieka ne karinę veiklą. Tiesiogiai 
mes kovinių veiksmų neplanuojame ir 
nedarome.”

Buvęs Užsienio reikalų ministerijos spe
cialiosios civilinės misijos Afganistane va
dovas Aleksandras Matonis sako, kad Goro 
provincijoje juntami politinių procesų ir 
saugumo įvykių tiek Afganistano šiaurėje 
ir vakaruose, tiek ir pietuose atgarsiai.

“Jau seniai pastebimas įvairių oponuo
jančių grupuočių atstovų judėjimas per 
Goro provincijos teritoriją. Tai susiję ir 
su prekyba narkotikais, ginklais, ir su 
politinės veiklos Gore suaktyvėjimu. Pa
stebima, kad prieš prezidento rinkimus 
net ir tokioje izoliuotoje provincijoje, kaip 
Goras, opozicinės partijos bando konso
liduotis”, - kalbėjo buvęs diplomatas.

Tačiau situacija Goro nesanti pablo
gėjusi ir ją reikėtų vadinti pažeidžiama, bet 
ne bloga. Goro provincija, pasak jo, yra 
narkotikų tranzito teritorija, todėl dau
guma įtakos ir interesų grupių į šį verslą 
yra įsitraukusios. Todėl natūralu, kad šio 
nelegalaus verslo interesų sankirtos gali 
išprovokuoti didelius konfliktus, kurte 
gali peraugti į gentinius vaidus bei sukelti 
neigiamas humanitarines pasekmes. Ta- 

giau kaip du kartus ir ne ilgiau kaip po 
vienerius metus.

Lietuva gavo pasiūlymą ir iš Naujosios 
Zelandijos sudaryti dvišalį susitarimą su 
šia šalimi dėl darbo atostogų programos. 
Šios programos tikslas - skatinti jaunimo 
judėjimą skirtingų tradicijų bei kultūrų 
tikslais, suteikiant teisę įsidarbinti šalyje, 
į kurią atvykstama. Naujosios Zelandijos 
ir Lietuvos jaunimui būtų suteikiama ga
limybė gyventi ir dirbti kiekvienoje iš šių 
šalių. Programos trukmė - vieneri metai, 
joje dalyvaujantis asmuo turės įrodyti, 
kad pagrindinis jo kelionės tikslas yra 
atostogos, o darbas - šalutinis. Kol kas 
neapsispręsta, kokio amžiaus jaunimui bus 
skirta ši mainų programa.

Nors susitarimas su Naująja Zelandija 
dar nepasirašytas, tačiau kaip Lietu- 
viams.com sakė ministerijos Ryšių su 
visuomene skyriaus vyr. specialistė Lina 
Burbaitė, sistema veiks taip, kad Naujo
sios Zelandijos Vyriausybė per šios šalies 
imigracijos tarnybą (Darbo reikalų minis
terijos padalinį) Lietuvos piliečio prašy
mu išduos laikinąją daugkartinę vizą, 
galiojančią 12 mėnesių nuo jos išdavimo 
dienos. Tačiau reikės įrodyti, kad asmuo 
turipakankamailėšų. (lietuviams.com)

Lietuvos karių stovyklos bazė Goro provincijoje yra suręsta iš konteinerių.

čiau oponuojančios ginkluotos grupuotės, 
A.Matonio teigimu, didelių tiesioginių 
interesų, išskyrus dalyvavimą nelegaliame 
versle, Gore neturi.

“Ir nusikaltėliai, ir konkuruojantys 
giminių klanai sukelia nepalankias sąly
gas vystomojo bendradarbiavimo projek
tams įgyvendinti. Pavyzdžiui, neįmanoma 
pradėti projekto, jei pagrindiniam jo 
veikėjui - nevyriausybinei organizacijai - 
grasina, daro kitokį spaudimą vietos 
vadukai ar genčių atstovai. (...) Talibams 
plisti trukdo tas pats, kas ir vystymo pro
cesams - blogi, neišvažiuojami keliai, 
mažas gyventojų tankumas”, - kalbėjo bu
vęs misijos vadovas. AMatonis pripažino, 
kad rinkėjų registracijos, rinkimų kam
panijos ir rinkimų laikotarpis bus sudė
tingas. Tuo metu, anot jo, kaip ir visame 
Afganistane, taip ir Gore, gali padidėti 
įtampa, įvykti daugiau išpuolių, siekiant 
parodyti valdžios ir tarptautinių pajėgų

Lietuviai išvažiavę priauga svorio
Viktorija Navickaitė

Kaikarlą draugui australui papasakojau 
apie lietuvaites, kurios, pagyvenusios Lon
done, gerokai priauga svorio, jis visai ne
sijuokė. Pasirodo, ir australės turi tą pačią 
problemą - ją australai vadina tiesiog 
„Heathrow injection“. „Tik nusileidžia lėk
tuvas Londono I leathrow oro uoste, ir mer
ginoms tarsi sušvirkščiama ta injekcija - 
jos iš karto priauga papildomų kilogra
mų“, - šmaikštavo bičiulis.

Pasirodo, ir internete galima rasti 
„Heathrow injection“ apibrėžimų ir net ne 
vieną tinklalapj ir fommą, skirtą šiai prob
lemai gvildenti. „I leathrow injection“ - tai 
labai staigus ir netikėtas svorio pokytis, ku
rį dažniausiai patiria užsieniečiai, kurį 
laiką pagyvenę Jungtinėje Karalystėje.

Nuo „Heathrow injekcijos“ dažniausiai 
kenčia imigrantai ir visi, atvykę į Angliją 
ilgesniam laikui. Apsigyvenus svetimoje 
šalyje pasikeičia įpročiai, maistas (Anglijoje 
jis nėra ypač sveikas) ir gyvenimo būdas.

Imigrantai, atvykę į Angliją uždarbiauti, 
prisilaiko prie čionykščių papročių, vaka
rais namuose ar aludėse maukia alų, valgo 
greitą, bet sąlyginai pigų maistą, pradeda 
gyventi sėslų gyvenimo būdą, neberanda 
laiko jokiai sportinei veiklai ir net nepa
stebi, kaip jau po 2-3 mėnesių svarstyklės 
parodo papildomus kilogramus. Dažnas, 
beje, namuose neturi ir tų svarstyklių, tad 
apie antsvorį sužino tik tada, kai jau ne
betelpa į kokį drabužį.

Ne paslaptis, kad imigrantai į Angliją 
atvyksta užsidirbti, tad daugelis jų taupo 
kiekvieną svarą. Ar iš to taupumo, ar iš 
šykštumo dažnas, pirkdamas maistą par
duotuvėse, vadovaujasi vieninteliu princi
pu-kaip už kuo mažiau pinigų nusipirk
ti kuo daugiau maisto. Dėl to į prekių 
krepšelį keliauja pigiausia duona, nukaino
ti jogurtai, visi akcijiniai produktai - „du 
už vieno“, „trys už dviejų“ kainą ir pan.

Negaminantys maisto namuose atvykė

negebėjimą veikti, jų mažą įtaką.
Lietuvos vadovaujama Provincijos 

atkūrimo grupė Afganistano Goro pro
vincijoje pradėjo veikti 2005 metų birže
lio mėnesį. Pagrindinė PAG užduotis - 
padėti Afganistano valdžiai plėsti įtaką 
provincijoje, užtikrinti saugumą ir sudary
ti tinkamas sąlygas provincijai atkurti. 
PAG - tai bendra civilinė ir karinė misija. 
Civiliai atsakingi už veiklą politinėje, eko
nominėje, socialinėje srityse, karinio vie
neto užduotis - didinti saugumą PAG veik
los srityse.

Šiuo metu Afganistano Goro provin
cijoje tarnauja aštunta Lietuvos vadovau
jama PAG karinio vieneto pamaina. Tai jau 
antroji grupė, suformuota Krašto apsau
gos savanorių pajėgų pagrindu. Lietuvos 
vadovaujamoje PAG be maždaug 200 
Lietuvos karių ir civilių taip pat tarnauja 
Danijos, Kroatijos, JAV, Ukrainos ir 
Gruzijos kariškiai. BNS 

liai kone kasdien pietauja ir vakarieniauja 
greito maisto užkandinėse, šlamščia mė
sainius, nešasi namo išsinešti paruoštą 
maistą ir alų skardinėse, ir lygiai taip pat 
greitai tunka kaip ir tie, kurie namų mik
robanginėje krosnelėje kepa šaldytą picą. 
Galintieji vakarieniauti restoranuose taip 
pat dažnai nesusimąsto apie angliško 
maisto kokybę. Ir valgo viską, kas skanu.

Kai dar studijų laikais kelios kurso 
draugės po vasaros, praleistos Londone, 
grįžo priaugusios po 10—15 kilogramų, nu
stebo visa grupė. Atrodė, kad per 3 mėnesius 
žmogus taip pasikeisti negalėtų.

„Visi gąsdino, kad Londone nuo mėsos 
ir blogo maisto merginos priauga daug 
svorio, tad iš mėsos valgiau tik vištieną“,- 
pamenu, tuomet pasakojo viena iš merginų.

Lieka tik spėlioti, ar tikrai Anglijoje viš
čiukai lesinami įvairiais augimą skatinan
čiais papildais ir hormonais bei auginami 
narvuose, kad kuo mažiau judėtų ir kuo 
greičiau priaugtų svorio. Bent jau paukš
tienos pardavėjai ir augintojai niekada tie
sos apie tai neatskleis.

Tačiau gera žinia yra ta, kad yra bent 
keli būdai, kaip atsikratyti nereikalingų 
kilogramų ir pradėti gyventi sveikai. 
Pirmiausia, atsikratykite įpročio gerti alų 
ir kitus svaigiuosius gėrimus. Atminkite, 
kad alkoholis veikia kaip aperityvas - jis 
sužadina apetitą, ir nuo jo jūs tik dar labiau 
norite valgyti.

Įpraskite valgyti reguliariai ir tuo pačiu 
metu. Venkite šaldyto maisto - jei jau jį 
valgote, pasidarykite dubenį šviežių salo
tų ir daržovių. Stenkitės nevalgyti išsineš- 
tinio maisto, kaip ir riebaluose virtų „fish 
and chips“ bei įvairių mėsainių ir sumuš
tinių. Stenkitės naudoti kuo mažiau rieba
lų, padažų, balto cukraus ir dntskos. Vietoj 
šokoladų ir įvairių traškučių valgykite kuo 
daugiau riešutų, košių, daržovių, vaisių. O 
kad numestumėte svorio - bėgiokite, važi
nėkite dviračiu, kasdien darykite bent po 
kelis sportinius pratimus, (lietuviams.com)
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Bendruomenės baruose________
Adelaidėje paminėtos III Pasaulio 

Lietuvių Žaidynės
Viktoras Baltutis

Prieš dvidešimt metų - 1988 metais - 
Adelaidėje buvo suruoštos Pasaulio Lie
tuvių žaidynės. Sudarytas Ruošos Komi
tetas, kuriam vadovavo Jurgis Jonavičius. 
Išsiuntinėti pakvietimai viso pasaulio 
lietuviams sportininkams, neišskiriant ir 
Lietuvos sportininkų, dalyvauti Adelaidėje 
ruošiamose III Pasaulio Lietuvių Žaidy
nėse. Jos vyko tuo pačiu metu kaip ir 
Australijos Lietuvių Dienos ir Sporto 
Šventė. Sulaukta daug atsakymų ir pa
sižadėjimų dalyvauti. Po kiek laiko gau
tas atsakymas ir iš Lietuvos, kurioje dar 
viešpatavo tarybinė valdžia. Atsakyme 
paminėta, kad žadama dalyvauti su antraja 
krepšinio rinktine ir keliais kitos šakos 
sportininkais, taip pat pasiskųsta, kad 
atvykstantieji sportininkai iš Lietuvos 
nepajėgia pilnai susimokėti kelionės iš
laidas, be to, Žaidynių metu jiems rei
kalingas pilnas išlaikymas Adelaidėje. 
Ilgai ieškoti paramos nereikėjo. Versli

Ačiū Tomui Vaisietai!
Alena Karazijienė

Pradėjo lyti, ir džiaugdamiesi atgaiva 
susirinkome į Lietuvių Namus pasiklau
syti žymaus Lietuvos aktoriaus, o tenai 
mūsų laukė dar didesnė dvasinė atgaiva.

Į sceną atėjo senyvas vyras, apsirengęs 
senoviškais lietuvių drabužiais, rankose 
nešdamas Lietuvą. Medinė Lietuvos 
statulėlė buvo tik simbolis, bet jo žodžiai 
mums atvėrė Lietuvos dvasią. Su jaudu
liu, su ašara akyse ir su šypsena klausė
mės jo pokalbio su Lietuva. Nepaprastai 
išmaniai sujungti senųjų Lietuvos klasi
kų ir moderniųjų rašytojų tekstai mus 
vedė per Anykščių šilelį, per Lietuvos 
skausmus, kančias ir grožį. Šaukėmės 
Dievo su Justinu Marcinkevičium ir kar
tu su Jogaila, Balio Sruogos žodžiais, 
atsiprašėm Vytauto Didžiojo. Išviso teks
to kažkaip savaime išplaukė Vinco Ku
dirkos “Lietuva,'Ievyne mūsų”...

Nuoširdžiomis katutėmis išlydėjome 
aktorių iš scenos ir tik po kelių minučių 
kilo šurmulys dalinantis įspūdžiais.

Po tokių stiprių emocijų visiems rei
kėjo ko nors lengvesnio, tad po pertrau
kos programą pradėjo šios popietės tal
kininkai - melbourniškis “Kaimas”, o 
Tomas Vaisieta mus linksmai pavedžiojo 
po Lietuvos regionus. Pirmiausia nukėlė 
mus į Mažąją Lietuvą, pasveikindamas 
Kristijono Donelaičio žodžiais: “Sveiks, 
svieteli margs, šventes pavasario šventęs” 
ir linksmai mus nuteikęs būrų kalbomis. 
Su žemaičiais susipažinom išgirdę But
kų Juzės “Apie žemaičių stiprybę”, o 
Aukštaitija, žinomas alaus kraštas, pasi
šaipė iš savo girtuoklių. Neužmiršdamas 
savo paties - dzūkų krašto, Tomas gražiai 
tarmiškai papasakojo apie Mociejų ir jo 

Melbourno lietuvių folkloro ansamblis “Kaimas” ir aktorius Tomas Vaisieta (dešinėje).
Nuotrauka Birulės Prašmutailės.

ninkas (Rudoje W.A. esančio motelio 
savininkas) Gediminas Patupas iš Vakarų 
Australijos pažadėjo visas išlaidas ap
mokėti.

Į Žaidynes atvyko sportininkai iš Šiau
rės Amerikos ir Europos. Ruošėjams teko 
įdėti daug darbo, pastangų ir triūso, kad 
visiems atvykusioms būtų parūpintos 
patogios apsistojimo sąlygos, transportas 
ir t.t. Žaidynių atidarymas buvo įspūdin
gas, daug kam išspaudęs ašarą, kai aikštėn 
įžygiavo sportininkai iš Lietuvos. Visi 
atsistoję ilgai jiems plojo. Žaidynių eigos 
ir sportininkų pasirodymų aprašymo 
nekartosiu. Visi dar ir šiandien gerai jas 
atsimena.

Adelaidės sporto klubas “Vytis”, 
vadovaujamas Aldonos Bagušauskienės, 
š.m. vasario 28 dieną (šiek tiek pavėluo
tai) suruošė šių Žaidynių 20 metų sukak
ties paminėjimą Lietuvių Namuose. 
Pakviesti veiklesnieji Adelaidės lietuviai 
ir veteranai sportininkai. Visą paminėji
mą suruošė jaunesnieji “Vyties” klubo

Aktorius Tomas Vaisieta (Lietuva).

pačias.
Vėl klausėmės subtilių “Kaimo” dainų 

ir ištraukos iš Petro Cvirkos romano 
“Frank Kruk” ir pabaigai - Salomėjos 
Neries eilėraščio “Draugystė”. Nepastebė
jom kaip pralėkė kelios valandos rimtai 
klausantis ir smagiai juokiantis. Dar kartą 
sakau ačiū Tomui Vaisietai. □

Veiklesni Adelaidės lietuviai sportininkai apdovanoti Lietuvos Olimpinės žvaigždės me
daliais. Iš kairės Vytautas Zubernis (Lietuvos Tautinio olimpimio komiteto generalinis 
sekretorius), Jurgis Jonavičius, Aldona Bagušauskienė, Romas Pocius ir Artūras Povi
liūnas (Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto pirmininkas).

sportininkai. Minėjime dalyvavo iš Lie
tuvos atvykęs Lietuvos Tautinio olimpinio 
komiteto pirmininkas Artūras Poviliūnas 
ir gen. sekretorius Vytautas Zubernis.

Oficialią dalį pradėjo “Vyties” sporto 
klubo pirmininkė Aldona Bagušauskie
nė, pasveikindama visus susirinkusius, 
minėjimą pravesti paprašė “Vyties” sporto 
klubo Valdybos vicepirmininką Aleksą 
Talanską. Jis visus pasveikino angliškai, jų 
tarpe ir Norwood’o apygardos parlamentarę 
W. Chicarello.

Pagrindinį minėjimo žodį tarė Lietuvos 
Tautinio olimpinio komiteto pirmininkas 
Artūras Poviliūnas. Jis paprašė visus 
minėjimo dalyvius atsistojimu pagerbti 
mirusius sportininkus. Taip pat pasidžiau
gė, kad dabartiniai ryšiai tarp Australijos 
ir Lietuvos sporto vadovybių yra labai 
glaudūs ir nuoširdūs. Trumpai apžvelgė 
visus sunkumus, kuriuos teko nugalėti 1988 
metais vykstant į Australijoje vykstančias 
III Pasaulio Lietuvių Žaidynes. Teko net 
lankstytis Maskvoje, prašyti leidimo 
dalyvauti Žaidynėse ir prisiimti visą 
atsakomybę už vykstančius sportininkus.

Dainų šventė.
Artėjančios Lietuvos tūkstantmečio 

Dainų šventės rūpesčiais gyvenantiems 
organizatoriams išlieka opiausi renginių 
erdvių klausimai, taip pat kaip priimti, 
apgyvendinti ir apnakvinti iki 40,000 
dalyvių.

Liepos 1-6 dienomis Vilniuje vyksian
čios Dainų šventės “Amžių sutartinė” 
pagrindiniai renginiai vyks Vilniaus Vin
gio ir Kalnų parkuose, “Žalgirio” futbolo 
stadione. Į Kauną šįmet keliamas An
samblių koncertas “Metai”, kuris vyks 
Dainų slėnyje, ir Kanklių koncertas, 
skambėsiantis Kauno Kristaus Prisikėli
mo bažnyčioje.

“Šįmet Dainų šventė neeilinė - skirta 
Lietuvos vardo tūkstantmečiui, todėl iš
einame iš tradicinės programos, ją prap
lečiame - iš viso Dainų šventėje bus 15 
renginių, kuriuose vyraus istorinė temati
ka. Pats šventės atidarymas - moderni
zuoto folkloro vakaras Kalnų parke tarsi 
riedės istorijos ratu - nuo pagonybės per 
krikščionybę iki pat šių dienų”, - sakė 
Eltai šventę rengiančio Lietuvos liaudies 
kultūros centro direktorius Saulius Liausa.

Tačiau daugiausia rūpesčių rengėjams 
kelia Vingio parko ir “Žalgirio” stadiono 
būklė. Šiose erdvėse vyks didžiausi Dainų 
šventės koncertai - Dainų ir Šokių vaka
rai. “Žalgirio” stadiono remontui Vilniaus 
miesto savivaldybė lėšų skirti neketina, 
nes jis priklauso privačiai kompanijai.

“Šokių dieną planuojame “Žalgirio” 
stadione, nes kito stadiono neturime. Ten 
situacija yra labai bloga, bet nežinau, kaip

Šiandien, žvelgiant iš laiko perspekty
vos, yra malonu prisiminti visas jaudinan
čias valandas ir susitikimus su išeivijos 
lietuviais sportininkais ir įtemptas minu
tes varžybose. Jis padėkojo Australijos 
lietuviams, o ypač II-čiųjų Pasaulio Lie
tuvių Žaidynių Ruošos Komitetui bei jo 
pirmininkui Jurgiui Jonavičiui ir apdova
nojo jį Lietuvos olimpinės žvaigždės 
medaliu. Lietuvos olimpinės žvaigždės 
medaliais buvo apdovanoti ir Adelaidės 
sporto klubo “Vytis” Valdybos pirminin
kė Aldona Bagušauskienė ir Romas Po
cius, o Atminimo žvaigždės medaliais 
apdovanotos Zita Vabolicnė ir Birutė 
Jonavičienė. Adelaidės “Vyties” klubas 
apdovanojo atvykusius svečius “Vyties” 
sporto klubo garbės nario ženkliukais ir 
skydu su gražiu įrašu.

Po minėjimo, prie “Vyties” klubo 
sportininkų puikiai užkandžiais ir pyra
gais paniošto stalo dar ilgai visi šneku
čiavosi ir dalinosi įspūdžiais, kurie liko 
giliai įsirėžę, nes tokio masto paruošimas 
buvo pirmasis Australijos lietuvių 
sportininkų veikloje ir gyvenime. □

.. ir rūpesčiai
mes galime pakeisti šias tragiškai nugy
ventas erdves, priklausančias savivaldy
bei. Didelį rūpestį kelia ne tik šis stadio
nas - daug problemų ir Vingio bei Kalnų 
parkuose", - pasakojo S. I .iausa.

Dainų šventės organizatoriai susitiki
me išreiškė susirūpinimą dėl netinkamos 
Vingio parko estrados stogo dangos būk
lės -jos remontui iš Vyriausybės biudžeto 
buvo numatyta skirti 3 mln. litų.

Visgi Vilniaus miesto savivaldybė pra
nešė, kad miestas laiku, kaip ir buvo nu
matyta, finansuos baigiamuosius Vingio 
parko aikštės dangos sutvarkymo darbus. 
Be to, parengta grunto danga, kuri bus 
užsėta balandį, o iki liepos, specialiomis 
priemonėmis skatinant žolės dygimą bei 
keliskart ją nupjovus, planuojama su
formuoti ir reikiamą velėnos sluoksnį. Taip 
pat aplink aikštę bus įrenti suoliukai, 
šiukšliadėžės, pakloti takeliai.

2008 m. Vingio parke buvo suremon
tuoti privažiavimo keliai, iš viso išasfaltuo
ta daugiau kaip 31,000 kvadratinių metrų 
ploto Vingio parko takų ir alėjų. Atliktų 
darbų vertė - daugiau kaip 2 mln. litų.

Anot šventės rengėjų, Vilniuje laukiama 
rekordinio skaičiaus - iki 40,000 dalyvių, 
nes šįmet Vyriausybės nutarimu jungia
mos moksleivių ir suaugusiųjų dainų šven
tės. Pasak S. Liausos, finansiškai nelengvais 
metais rengiamos Dainų šventės programai 
numatyta skirti 3.5 mln. Lt irdarper4mln. 
Lt skiriama Lietuvos savivaldybių kolek
tyvams atvežti, apnakvinti ir pamaitinti.
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Antanai 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

Pagerbtas Antanas Andrikonis
Australijos lietuvių sportininkų, o ypač 

Hobarto bendruomenėje ir sporto gyve
nime, yra labai gerai žinomas Antanas 
Andrikonis. Jis yra ne tik Hobarto ir 
Tasmanijos krepšinio ir stalo teniso lietu
vių ir australų rinktinių iškilusis žaidėjas, 
bet irvisos Australijos lietuvių šių spor
to šakų rinktinių žaidėjas, atstovavęs jai ir 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynėse 
Amerikoje bei Kanadoje. Dirbdamas 
Ilobarte fizinio auklėjimo mokytoju

Antanas Andrikonis su gautu Padėkos Raštu.

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP”nr,5.

Ekskursijos
Kai po dvejų 

metų vėl važiavau 
į Lietuvą, žinojau,

kad į sporto šventę atvyks sūnus Algis ir 
anūkas Saulius. Sauliui tai buvo pirma 
kelionė į Lietuvą, ir aš buvau užsimojus 
parodyti jam kaip galima daugiau. Bet 
kol sportininkai atvyko, aš ir pati pama
čiau dar nematytų vietų.

Tą vasarą gyvenau pas Rimutę. Iš Vy
tauto buvau gavus užduotį paruošti reda
gavimui tėtės prisiminimus, perrašytus iš 
kasečių, tai tuo ir užsiiminėjau kiekvieną 
laisvą valandėlę per visą vasarą. Žinoma, 
tas man nekliudė daug kur pavažinėti.

Iš Amerikos buvo atvažiavusi klasės 
draugė Fiorentina. Aš vėl turėjau Vytauto 
automobilį, tai su Rimute ir Fiorentina nu
važiavom į Europos Centrą. Tai prancūzai 
taip buvo apskaičiavę, kad visai netoli 
Vilniaus yra Europos centras. (Aš patik
rinau atlase. Matuojant nuo vakariausio 
Europos pakraščio iki Uralo ir nuo Špic
bergeno iki Sicilijos, linijos susikerta 
netoli Vilniaus). Mes gi sakom, kad Euro
pa yra pasaulio centras, tad ir Vilnius - ne 
tik Europos, bet Pasaulio Centras! Gana 
sunkiai atradom, ženklų jokių nebuvo, ir 
iki paties centro negalėjom privažiuoti, 
nes tiltelis per mažą upeliuką buvo pilnas 
atšokusių lentų ir išlindusių vinių. Pa
likusios automobilį, pėsčios susiradom 
akmenį, žymintį vietą.

Grįždamos į Vilnių užsukom į Euro
pos Parką prie Kryžiokų kaimo. Tai buvo 
tik neseniai įkurtas skulptūrų parkas, 
kuriame skulptūras kūrė ir paliko dai
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gimnazijoje, vėliau iškilęs iki inspekto
riaus visoje Tasmanijojc, Antanas niekuo
met nepamiršo ir lietuvių. Gerai kalbė
damas lietuviškai, jis visuomet prisidė
davo prie lietuviško sportinio ir visuo
meninio darbo.

Įvertindama jo darbus, Australijos 
ALFAS Valdyba, jam viešint Sydnėjuje, 
įteikė specialų garbės raštą-aplanką 
“Certificate of Appreciation”, kuriame 
iškeliami visi jo darbai ir pasiekimai.

Dėkodamas už šį apdovanojimų A. 
Andrikonis atsiuntė padėkos laišką 
ALFAS Valdybai, sakydamas, kad tai bu
vo jam didelė staigmena ir siurprizas. “Vi
są savo gyvenimą, kaip jis rašo, aš sten
giausi išlaikyti aukštą veiklos standartą, 
visuomet parodydamas gerą ir nuoširdų 
sportiškumą tarp žmonių. Ačiū jums už tų 

mano darbų ir 
pasiekimų pri
pažinimą. Daly
vaudamas lietu
vių sporto šventė
se ir karnavaluo
se, kurie suteik
davo man daug 
džiaugsmo, aš vi
suomet atsimin
siu ir tą tarpusa
vio draugiškumą 
žaidynėse.

Tai malonūs 
atsiminimai, už 
kuriuos aš esu 
labai dėkingas. 
Mano nuoširdus 
ačiū visiems klu

lininkai iš visos Europos. Skulptūros la
bai įdomios, ir jų kasmet vis atsiranda 
daugiau. Aš paskui vis pykdavau, kad 
spaudoje aprašant skulptūrų parką, jis 
visuomet buvo vadinamas Europos Centra, 
bet mano protesto laiškeliai redakcijoms 
jokių rezultatų nedavė.

Su Vytautu ir Gražina nuvažiuodavau 
į konservatorių susirinkimus ar piknikus, 
kur bendraminčių tarpe jis būdavo labai 
šiltai sutinkamas. Atmintina ekskursija 
buvo į Veiverius ir Ilguvą.

Veiveriuose yra Partizanų Kalnelis, kur 
sovietmečiu būdavo sumetami išniekinti 
partizanų lavonai. Tą dieną buvo partizanų 
paminklo pašventinimas. Toks nedidelis 
miestelis suorganizavo labai gražią iškil
mę su kalbomis, dainomis ir vietos orga
nizacijų vėliavomis. Po to buvo vaišės, į 
kurias nuvažiavome gražiomis bričku
tėmis. Tai klebono Skučo hobis - arkliai ir 
odiniai pakinktai, kuriuos jis renka ir 
restauruoja. Pravažiavome pro “stribo 
namą”. Tas stribas buvo nužudęs dvi ma
žas mergytes, bet sovietmečiu, nors visi 
žinojo, vietos žmonės jam nieko negalėjo 
padaryti. O vis dėlto padarė. Priėjo namo 
durų pakabino tų mergaičių nuotraukas. 
Kai jis jas nuplėšdavo, kitą dieną atsiras
davo naujos. Jis pasistatė aukštą tvorą 
aplink namus ir bijojo išeiti iš namų - jo 
namai pasidarė jo kalėjimas. Dabar po 
daugelio metų aš nebeatsimenu, ar jis 
nusižudė, ar išvyko iš Veiverių, liko tik 
“stribo namas”.

Iš Veiverių važiavome į Ilguvą. Tai 
mažas kaimelis, buvęs dvaras prie Nemu
no, kitoj pusėj nuo Veliuonos ir Sere
džiaus, kur gyveno kompozitorius E. 
Mlynarskis. Ten dabar yra paminklinė 
lenta prie namo. Ilguvoje gyvena daini
ninkės Beatričės Grincevičiūtės teta 
Grinccvičiūtė, o Beatričė tuose namuose 
užaugo. Kadangi tą dieną buvo E. Mly- 
narskio minėjimas, į Ilguvą iš New Yorko 
buvo atvykusi jo anūkė, garsiojo pianisto 

bams ir asmenims, kurie prisidėjo prie šio 
mano pagerbimo”.

Prisimenant mirusius 
sportininkus

Mirtis yra negailestinga ir kertanti vi
sus, nežiūrint nei amžiaus, nei laiko, nei 
padėties gyvenime. Bėgdami nuo komunis
tinės pabaisos, į Australiją atvykome dar 
jauni bei stiprūs, pajėgūs kurti čia sau ir 
savo šeimoms naują bei ramų gyvenimą, 
lai mes padarėme, ir šiandien, daugiau 
kaip po 50 metų, mes ir mūsų šeimos 
galime džiaugtis gyvendami čia ir turė
dami pilną, nevaržomą lietuvišką gyveni
mą ir veiklą. Mūsų, pačių pirmųjų, čia 
pradėta sportinė veikla šiandien yra stip
ri, kurioje dalyvauja jau net 3-čiosios kar
tos jaunimas. Tačiau tas didelis metų 
skaičius iš mūsų tarpo paėmė ir atskyrė 
gana daugžymiųjų sporto veikėjų ir spor
tininkų. Prisimenant ir pagerbiant juos, 
aš su didžiausia pagarba paminėsiu bent 
dalį jų. kuriuos geriausiai žinojau. Kiek
vienas iš jų yra vertas atskiro aprašymo ir 
gražių žodžių apie jų nuveiktus darbus, 
tačiau šį kartą noriu kartu su jumis juos 
prisiminti, kada buvome visi kartu ir 
džiaugėmės tuometiniu gyvenimu.

Čia dalis jų
Baltrūnas Leonas - Australijos lietu

vių sporto tėvas, Lietuvos rinktinių 1937 - 
1939 metais, laimėjusios Europos krepši
nio pirmenybes žaidėjas. Australijoje 
lietuviškojo sporto pradininkas, vadovas, 
treneris.

Daudaras Vladas-Lietuvos Šiaulių ir 
Kauno JSO krepšininkas, pirmasis Aus
tralijos ALFAS pirmininkas, Sydnėjaus 
“Kovo” steigėjas ir ilgametis pirminin
kas, subūręs jaunius ir juos treniravęs,

Rubinšteino duktė. Buvo susirinkę gana 
daug apylinkės žmonių. Apžiūrėję Ilguvos 
paminklus, buvusio dvaro sodą ir pasigė
rėję vaizdu visi, kviečiami klebono, susė
do pasivaišinti prie ilgiausių stalų sode po 
medžiais.

Nekviesta viešnia Valstybės 
šventėje

Atėjo liepos 6 d. Laikraštyje buvo rašyta, 
kad 6 vai. Menininkų ritmuose (dabartinė
je prezidentūroje) vyks Valstybės Šventės 
minėjimas. Nuėjau į minėjimą. Prie įei
namų durų stovi sargyba. Atvykusius gar
bingus svečius pasitinka pora garbingų 
šeimininkų ir pasisveikinę kviečia įeiti. 
Su atvykusiu būreliu įėjau ir aš ir pakliu
vau kaip j teatro vestibiulį su rūbine. Ma
tau, kad čia publika labai prašmatni, tai 
nuėjau prie rūbininkių. Paklausiau, kas čia 
darosi, ar čia tik kviestiniai svečiai. “O taip, 
čia visi su pakvietimais - bus iškilmingas 
minėjimas”. “Hmm, o aš pakvietimo ne
turiu”, - sakau. Galvoju, jeigu vietos nu
meruotos, tai bus negražu, kai išprašys. 
“Nesvarbu”, - sako rūbininkės, “jeigu jau 
praėjot pro sargybą, tai ir eikit į vidų, bent 
“Lietuvos” ansamblį pamatysit”. Atsisėdau 
vienoje iš užpakalinių eilių, prisirinko 
pilna salė, tik pirmos eilės tuščios. Tada 
lėtai suėjo visi ministrai, jų tarpe ir Ge
dimino sūnėnas Rimantas Karazija - jis 
tada buvo Žemės Ūkio ministras. Dis
krečiai viens kitam pamojavom. Paskui 
kiti garbingi svečiai ir galų gale Preziden
tas Brazauskas su palyda. Visi susėdo 
pirmose eilėse; pavėlavę įsmuko Vytautas 
su Gražina, ir prasidėjo programa. “Lie
tuvos” ansamblis labai profesionalus, bet 
trūko gaivališko nuoširdumo ir man di
delio įspūdžio nepadarė, bet Brazausko 
kalba mane pritrenkė. Dar dabar atsime
nu jo sunkiai skaitomos kalbos perlus: 
“...Buvo karūnuotas Gediminas... Min
daugas buvo karūnuotas Vilniuje ir čia 
pastatė katedrą, ir ne bet kur, o čia XVIII 
amžiuje... Liepos 6 yra tikra valstybingu
mo šventė... Žinoma, aš nenoriu sumen

dainos mėgėjas.
Taparauskas Edis - Adelaidės nepa

vargstantis sporto, ypač futbolo darbuoto
jas. Daug rašęs sporto temomis mūsų 
spaudoje.

Sidaras Robertas - Adelaidės sporto 
veikėjas, fubolininkas.

Koženiauskas Vytautas - šachmatų 
čempionas, geras krepšininkas Melbourne 
ir Sydnėjuje. Ankstyva mirtis.

Šutas Vytautas - pirmasis lietuvis 
Australijos krepšinio rinktinėje, jos kapi
tonas. Vienas geriausių Australijos lietu
vių ir “Kovo” krepšininkų.

Ragauskas Romas - Melbourne “Var
po” vadovas. AI TAS pirmininkas, vandens 
sporto mėgėjas.

Šalkauskas Henrikas - vienas iš pir
mųjų “Kovo” krepšininkų, iškilus ir ži
nomas dailininkas Australijoje.

Šutas Mykolas - didelis oro sporto 
mėgėjas, Sydnėjaus “Kovo” rėmėjas.

Andrijaitis Petras - Adelaidės nepa
vargstantis sporto rėmėjas, darbuotojas, 
valdybų narys.

Vasariai Algis ir Mečys - krepšinin
kai, futbolininkai, dideli “Kovo” rėmėjai, 
nariai.

Kapočius Stasys - futbolininkas nuo 
vaikystės, nepavargstantis “Kovo” sporti
ninkas.

Pilka Petras - aukštaūgis krepšinin
kas, didelis sporto rėmėjas, žurnalistas, 
teatro režisierius.

Bernotaitė Aldona - sporto darbuo
toja, artistė, “Kovo” meno vadovė ir tau
tinių šokių mokytoja.

Bernotas Vytautas - “Kovo” krepši
ninkas, inžinierius.

Prelatas Butkus Petras-sportininkas
Nukelta į 7psl.

kinti vasario 16-tosios ir kovo 11-osios. 
Vasario 16-toji parodė tautos pasiryžimą, 
o kovo 11-ta gal su laiku taps tikra 
šventė...” (Pačiam Brazauskui kovo 11 , 
atrodo, nebuvo įsimintina diena).

Po visų kalbų ir koncerto, visi aukš
tieji svečiai, gražiai pagerbti atsistojimu, 
išėjo iš salės, o jiems iš paskos ir aš, nes 
sėdėjau arti durų. Perėjau tą vestibiulį ir 
jau ruošiausi išeiti, bet mane sulaikė to
kia maloni moteriškė: “Neskubėkite išeiti; 
visi svečiai kviečiami į gretimą salę pa
sivaišinti”. “Ačiū labai”, - atsakiau, “bet 
manęs čia niekas nekvietė”. Paskui Gra
žina sakė, kad aš turėjau pasilikti, buvo la
bai geros vaišės. Pagalvojau, kad jeigu 
galėjau pasilikti, tai gal reikėjo man 
pasakyti apie tą minėjimą, o aš tik iš 
laikraščių sužinojau.

Savo buvusiuose namuose
Tą vasarą, kai tėtės nebebuvo, aš tik po 

savaitės pirmą kartą išsirengiau j Ka
čerginę. Kačerginėje nakvojau “pas Da- 
kutę”. Tėtės nurodymu, vienas kambarys 
Kačerginėje buvo paliktas Dakutei iki jos 
gyvos galvos, tai man ir teko tėtės lova. (Ta 
lova man ir vėliau buvo užtikrinta per vi
sas mano keliones į Lietuvą). Dukterėčia 
Birutė, pasiėmusi "mano” automobilį, 
tuojau išvažiavo į Kauną patvarkyti buto 
Donelaičio gatvėje.

Kaune mūsų senasis namas Donelai
čio gatvėje buvo gerokai pasikeitęs. Pir
mas aukštas buvo išnuomotas ir atskirtas 
nuo antrojo. Į antrą aukštą įėjimas buvo iš 
kiemo ir vedė tiesiai į laiptinę. Antrame 
aukšte buvo pristatytas didelis kambarys 
ir virtuvė. Užlipus laiptais, ant sienos te
bekabėjo tas pats Šimonio paveikslas, 
kaip senais laikais. Aš apsigyvenau savo 
senajame kambaryje, o savo svečius 
priiminėjau erdvioje virtuvėje. O tų svečių 
buvo daug, nes iš karto paskambinau 
visiems, kuriems turėjau ką atvežus. Šal
dytuvą prikroviau maisto sau ir svečiams 
pavaišinti.

Tęsinys kitame MP nr.
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dar Lietuvoje, didelis sporto ir koviečių 
rėmėjas, pirmasis jų Garbės narys.

Dambrauskienė Trudi - “Kovo” pui
kių renginių vadovė, valdybų narė, nepa
mainoma darbuotoja.

Dambrauskas Juozas - Australijos 
lietuvių šachmatų čempionas, “Kovo” 
pirmininkas, valdybų narys.

Dr. Petrauskas Leonas - Lietuvos 
krepšinio rinktinės 1939 m. narys, jai lai
mint Europos pirmenybes. Australijoje 
iškilus sklandytojas, lakūnas ir golfo 
žaidėjas.

Stirbinskas Stasys - “Kovo” pirmi
ninkas, rėmėjas.

Meiliūnas Henrikas - “Kovo” pirmi
ninkas, rėmėjas.

Kraueevičius Jurgis - “Kovo” krepši
ninkas, valdybų narys, didelis rėmėjas.

Eismontas Jonas - krepšininkas, 

Vaikai, pieškit tūkstantmetį!
'levai,seneliai,mokytojai,paraginkit,papasakokit irpasiūlykit 

temas, pvz. Mindaugo karūnavimas, taurų, lokių ir briedžių medžiok
lė senovės 1 rietuvoje, Gedimino pilies įkūrimas, Kęstutis ir Birutė, 
Trakų pilis, knygnešiai, Kryžių kalnas, Dariaus ir Girėno skrydis, 
Kalantos susideginimas, Lietuvos partizanai, Baltijos kelias.

Paroda numatyta nuo balandžio 19 d. iki gegužės 10 d„ kai per
Motinos Dienos minėjimą bus įteiktos premijos už geriausius darbus.

Parodos sąlygos:
1) dalyvauja dvi amžiaus grupės; iki 10 metų ir 11-15 m.;
2) piešinių tema: Lietuvos istoriniai įvykiai;
3) piešinio dydis ne mažesnis kaip “A 4” lapas;
4) autoriaus vardą, pavardę ir amžių užrašyti tik antroje piešinio pusėje;
5) ne daugiau kaip trys paveikslai to paties autoriaus;
6) visi darbai turi būti pristatyti Entuziastėms iki balandžio 12 dienos. Mes būsime 

Lietuvių Namuose kiekvieną sekmadienį.
Jei kas norėtų skirti asmeninę premiją geriausiai patikusiam kūriniui, prašome 

kreiptis į Liliją tel.: 8707-0347 arba Aleną tek: 9338-2172.
Laukiame Mclbourno, Geelongo ir apylinkių vaikų darbų!

Melbourno Entuziastės

Kviečiame apsilankyti vaikų piešinių parodoje 

“Seniai, seniai - prieš 1000 metų” 
Melbourno Lietuvių Namuose birželio 19 d. - gegužės 10 d.

ir 
į apdovanojimų įteikimą per Motinos Dienos minėjimą 

Melbourno Entuziastės

Prašo padėti sukomplektuoti žurnalo “Karys” 
numerius nuo 1950 m. iki 1991 m .

futbolininkas, tinklininkas, žaidėjas ir 
treneris, “Kovo” rėmėjas.

Paskomimas Bronius - “Kovo” valdybų 
narys, mecenatas, rėmėjas ir didelis 
sportininkų bičiulis.

Antanėlis Gediminas - nors ir ne ak
tyvus, bet dvasioje vienas iš didžiausių 
sportininkų rėmėjų ir gerbėjų.

Juraitis Stasys - Syd nejaus “Kovo” 
tėvas, jaunystėje futbolininkas, nepralen
kiamas sportininkų rėmėjas ir jauniams 
premijų steigėjas.

Atkinson Don-vienas iš paskutiniųjų 
Australijos lietuvių sporto šulų išėjės i 
Amžinybę. Jo darbai, jo sportiškumas Aus
tralijos Lietuvių tarpe niekuomet nebus 
pamiršti, nes tai pavyzdys mūsų jaunimui.

Urnevičius Stasys - iškilusis Adelaidės 
sportininkas, “Vyties” pirmininkas, stalo 
teniso ir krepšinio žaidėjas.

Bladzevičius Albertas - nepamirš
tamas Melbourne “Varpo” veikėjas, pir
mininkas, Bendruomenės veikėjas. □

In memoriam
A'frA Edita Bertąsias

1941.10.02. - 2009.02.11
Skaudi netektis palietė Geelongo ir 

Melbourno lietuvių bendruomenes - po 
sunkios ligos Anapilin išėjo Edita Berta- 
šius - Buckytė, mūsų gera draugė, puikus 
žmogus.

Edita Bertašius - Buckytė gimė vokie
čių okupuotoje Lenkijoje, Toninės mieste, 
j kurį 1941 metais palikę savo ūkį buvo 
pasitraukę jos tėvai Marija ir Gustavas 
Bučkiai. Laikai buvo sunkūs, trūko mais
to, vaistų ir medicininės pagalbos. Edita 
gimė silpna ir nedaug buvo vilties, kad ji 
išgyvens. Bet išgyveno. Dėka vietinės me
dicinos seselės pastangų ir rūpestingos 
priežiūros.

Frontui stumiantis j rytus. Bučkių šei
ma sugrįžo į karo sugriautus namus Lie
tuvoje. Deja, neilgam. Po trejų metų vėl te
ko palikti namus ir tėvynę. Šį karta visam 
laikui. Pasitraukusi į Vokietiją, šeima ka
ro pabaigos sulaukė Lūbeck’e.

1949 metais Edita Buckytė su tėvais 
emigravo i Australiją. Gyveno Bonegillos, 
Cowra ir Somers stovyklose. 1952 metais 
įsikūrė Geelonge, kur greit įsijungė į anais 
laikais gan didelę ir veiklią vietos lietuvių 
bendruomenę. Edita įstojo į Geelongo lie
tuvių sporto klubą “Vytis” ir netaikus ta
po moterų krepšinio komandos žvaigžde. 
Ji žaidė Geelongo miesto rinktinėje, Aus
tralijos lietuvių motenĮ rinktinėje ir buvo 
įtraukta į Viktorijos valstijos motenĮ krep
šinio rinktinę.

Edita buvo ne tik gabi sportininkė, bet 
ir darbšti darbuotoja, visuomet linksma ir 
visų mėgstama. Ji dirbo buhaltere Savi
valdybėje, bet po kelerių metų persikėlė 
gyventi į Melbourną. Ten ištekėjo už bu
vusio geelongiškio ir senų laikų draugo 
Algio Bertašiaus. Deja, likimas jai buvo 
negailestingas, nes po dvylikos laimingo 
gyvenimo metų ji tapo našle.

Edita labai mėgo gamtą, ir progai 
pasitaikius visada keliaudavo ir stovyk
laudavo. Ji buvo tikra Lietuvos patriotė, 
dar gyvendama su vyru abu aplankė gim
tąjį kraštą. Jos seserys Emma ir Marta, 
brolis Jonas bei geriausia draugė ir bro
lienė Dana Binkis prisimena jąkaip ištiki
miausią sesę ir draugę, kuriai šeima, nors 
pati vaikų ir neturėjo, visada buvo labai 
svarbi.

Prieš metus Editą užklupo mūsų am
žiaus liga - vėžys, kurio, deja, jai nepasisekė 
įveikti, nors jąvisakeriopai palaikė šeima 
ir ypač globojo bei rūpinosi jos brolienė 
Dana.

Su Edita atsisveikinti į pamaldas 
Geelongo Šv. Jono liuteronų bažnyčioje, 
kurioje ji su tėvais lankydavosi gyvendama 
Geelonge, susirinko apie porą šimtų žmo
nių iš Melbourno ir Geelongo. Bažnyčioje 
skambėjo Stasės Lipšicnės atliekamos 
dainos “Švelnumas” įrašas. Apie Velionės 
gyvenimą papasakojo jos brolis Jonas. 
Bronė Staugaiticnė atsisveikinimo žodį 
tarė Melbourno Moterų Socialinės Glo
bos Draugijos vardu, kurios veikloje Edi
ta dalyvavo ne vienerius metus. Kalbėtoja 
pažymėjo buvusios kolegės draugiškumą, 
prisiminė jos energiją ir šypseną. Draugų 
vardu atsisveikino kaimynas Narcizas 
Ramanauskas, kuris taip pat paminėjo 
puikias Editos žmogiškąsias savybes, 
išreiškė bendrą netekties jausmą, kad pa- 
sigesime jos Irietuvių Namuose, stovyklose 
ir kasdieniniame gyvenime.

Edita buvo palaidota East Geelongo 
kapinėse šalia savo vyro. Šermenys su
ruoštos brolio Jono namuose.

Liūdesy liko seserys Emma, Marta, 
brolis Jonas ir jų šeimos, giminės ir draugai.

Ilsėkis ramybėje, miela Edita.
Kąja Starinskas

Prašau “Mūsų Pastogės” skaitytojų 
padėti baigti sukomplektuoti žurnalo 
“Karys” numerius nuo 1950 m. iki 1991 
m. Ta pačia proga dėkoju Teodorui Rot- 
cui ir Leonardui Venslovui už dovanotus 
žurnalus.

Trūksta šių žurnalo “Karys” numerių: 
1952: Nr. nuo rugpjūčio iki gruodžio 
1953: Nr. 3, 4, 6
1954: visų numerių nuo sausio iki 
gruodžio
1955: visų numerių nuo sausio iki 
gruodžio
1956: Nr. 1 iki 6,11

1959: Nr. 1 iki 6
1961: Nr. 3,4,6
1968: Nr. 9
1970: Nr. 6
1983: Nr. 7
Jei kas turėtų ir galėtų padovanoti šiuos 

numerius, prašome kreiptis į
Sigitą Gailiūnaitę
Canberra Lithuanian Community
RO. Box 5167
LYNEIIAM, ACT 2602

arba tel.: (02) 6248 6704
cl. paštas: sigita@grapevinc.com.au

Aukos “Musų Pastogei” L. Gnizdeff
R. Šilinis

NSW
ACT

$ 10.00
$ 15.00

. Ą. Grosas NSW $ 5.00 A. Šilinis VIC $ 15.00
J. Balčiūnas VIC $ 35.00 A. Pranckūnas VIC $ 50.00
A.B Šimkus VIC $ 5.00 K. Protas NSW $ 35.00
G. Grybaitė NSW $ 15.00 V Račiūnas NSW $ 15.00
S. Varnas SA $ 15.00 I. Skėrytė-Luscombc VIC $ 5.00
B. Malinauskas QLD $ 15.00 Z. Budrikis WA $ 20.00
A Jaras NSW $ 5.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
P. Zubrickas NSW $ 5.00 “Mūsų Pastogės” administracija

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

Pranešimas Geelongo lietuviams
Pakeitus lietuviškų pamaldų laiką (viena valanda vėliau) Melbourno Parapijoje, 

į Geclongą kunigas Algirdas Šimkus galės atvykti 9.30 vai. ryto ir į Melbourną 
suspės grįžti 12-tos valandos mišioms.

Šv. Velykų rytą, balandžio 12 dieną. Prisikėlimo šv. Mišios įvyks 9.30 vai. Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje. Kadangi balandžio 5 d. atsuksime laikrodžius vieną 
valandą atgal ir grįšime į žiemos laiką, tai galėsite gerai pailsėti ir suspėsite į 
Prisikėlimo mišias Geelonge.

Juozas Gailius, Bažnyčios maršalka

Padėka
Staiga mirus Alvydui Kazimierui Daniškevičiui, širdingai 

dėkojame už užuojautas, gautas žodžiu ir raštu mūsų skausmo valandoje. Ačiū 
Adelaidės kun. Juozui Petraičiui už bažnytines apeigas, p. Nemirai Stapleton už. 
vargonų muziką palydint jį paskutinėn kelionėn.

“Toksai žmogus - tik penkios jo būties sekundės: Viltis, Svajonė, 
Paklydimas, Ašara, Viltis”

Sūnus Robertas, motina Izabelė Daniškevičicnė, sesuo ir šeima

Ilgametei draugei

A^A Elizabetai Černiauskienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vaikams ir anūkams.

Emilija ir Lile Judickas
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Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba 
nuoširdžiai kviečia narius j

Lietuvos Tūkstantmečio renginį
aktoriaus Tomo Vaisietos pasirodymą su programa

“Pasikalbėjimas su Lietuva”
Pasirodymas įvyks šeštadienį, kovo 28 dienų, 2 vai, p.p., Canberra

Club, West Row, Canberra City.
Po pasirodymo seks lengvi užkandžiai.Prašomc registruotis pas Barbarų Šilinis 
tel.: 6288 6283 iki antradienio, kovo 24 dienos.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16-20 Meredith Street, Bankstown

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

The Canberra Lithuanian Community Association Committee 
cordially invites members to this very special millennium event 

Actor Tbmas Vaisieta presents
“A CONVERSATION WITH LITHUANIA”

Saturday, 28 March 2009, Canberra Chili, West Row, Canberra City 
Commencing at 2 pm.

Light refreshments will be served after the performance
Please contact Barbara Šilinis tel.: 6288 6283 if you wish to attend, by TUesday, 

24 March 21X19
Members please note that the performance will be in Lithuanian.

Nuoširdžiai kviečiame Sydnėjaus ir apylinkių lietuvius 
j Lietuvos Tūkstantmečio renginį,

aktoriaus Tomo Vaisietos pasirodymą su programa

“Pasikalbėjimas su Lietuva”.
Renginys įvyks sekmadienį, kovo 29 dieną, 2 vai. p.p., 

SydnėjausLietuvių Klube. Bilietokaina-$IO.
Renginyje dalyvaus ir Sydnėjaus folkloro grupė “Atspindys”.

Renginio koordinatoriai

Klubo darbo valandas:
Nuo antradienio iki penktadienio Klubas dirba nuo 12 vai. dienos 
Sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.
Šeštadieniais - privatūs renginiai.
Šermenys pagal reikalų gali būti rengiami bet kurių dienų.

Klubo restoranas "T11C Little Onion” dirba:
antradieniais — penktadieniais:

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: ALVYDAI, tol.: 9782 0079, arba mob. 0422 655 902

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta penktadieniais,
7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus. Prizas — $2,000.

Karaoke kiekvieno penktadienio vakarą (nuo 7 vai. vakaro).

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

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne 
kviečia visus-vaikus, jaunimą, suaugusius ir senimą 

dažyti ir marginti
kiaušinius

šeštadienį, balandžio 4 d., 12 vai.. Lietuvių Klube.
Mes parūpinsime dažus, įrankius ir pavyzdžius. 

Kiaušinius galėsite nusipirkti vietoje. Dėl registra
cijos prašau skambinti ar rašyti Danai Binkis:

tek: 9347 1154 e-mail.: danabinkis@yahoo.com.au

Iš Ambasados Japonijoje:
Gerbiami Lietuvos Respublikos piliečiai,

kviečiame dalyvauti 2009 m. gegužės 17 d. vyksiančiuose Lietuvos Respub
likos Prezidento rinkimuose ir 2009 m. birželio 7 d. rinkimuose į Europos 
Parlamentų.

Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje gyvenantys Lietuvos Respublikos pilie
čiai galės balsuoti, atvykdami j I.ietuvos Respublikos garbės generalinį konsu
latą Melbourne arba persiųsdami balsavimo dokumentus paštu Garbės ge
neraliniam konsului Andriui Žilinskui.

Pageidaujantys balsuoti turi atsisiųsti rinkėjo anketas iš Lietuvos ambasados 
Japonijoje puslapio (www.lithemb.or.jp) ir užpildę atsiųsti jas Lietuvos Res
publikos Garbės generaliniam konsului Melbourne paštu, faksu arba e-paštu 
(56 Somers Street, Bunvood, V1C 3125, tel./faks.: (03) 9808-8300, e-paštas:
litconmelb@bigpond.coin)

Klubo direktoriai kviečia Klubo narius į

Informacinį Susirinkimą, 
kurio melu bus aptariama Klubo finansinė padėtis per paskutinius aštuo
nerius mėnesius.
Susirinkimas įvyks šeštadienį, kovo 28 dienų, 11 vai. ryto, Lietuvių Klube. 
Po informacinio Klubo susirinkimo vyks lietuviškų produktų 

TURGUS

Lietuvių Klubui nuo balandžio 1 dienos reikalingi nauji 
valytojai ■ Suinteresuotus prašome skambint i Klubo menedžeriui 
Jeronimui Brikui dėl detalių.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

“Tėviškės Aidai” kviečia prisidėti
Laikraštis “Tėviškės Aidai” ruošia atmintinį “Lietuvos vardo 1000 metų 

Metraštį”. Kviečiame visas Australijos lietuvių organizacijas-vienetus dalyvauti 
“Tėviškės Aidų” “Lietuvos vardo 1000 metų Metraštyje”.

Prašome organizacijas-vienetus atsiųsti savo dabartinės valdybos-vienetų 
nuotraukas. Galite pridėti organizacijos-vicncto įsimintiniausią momentą, galite 
ir trumpą veiklos aprašymą, kuriame atsispindės jūsų veikla.

Tad kviečiame visiems prisijungti - bet kokiai lietuviškai organizacijai-vie- 
netui. Nuotraukas ir kt. prašome atsiųsti iki gegužės 2 dienos paštu arba elek- 
roniniu-pašlu. Redakcijos adresas: 18 Henry St., Kensington 3031.

E-paštas: mgeslautas@hotmail.com Lauksime iš jūsų žinių.

• UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“, yra įsikūrusi 
Lietuvos Respublikoje, Telšių mieste. Mūsų įmonė iš 689 metrų 
gylio gręžinio išplisto natūralų mineralinį vandenį TICHE bei 
gaiviuosius gėrimus GAJA nuo 1999 metų. Šiuo metu įmonė 
ieško oficialaus įmonės produkcijos platintojo Australijoje.

Kontaktai: el.p.: s.koncevičius@bmvk.lt; www.tichc.lt

• JSC „Baltijos mineralinių vandenų kompanija”, located in 
Lithuania, city of Telšiai, is bottling natural mineral water 
TICHE (bore depth 689 m.) and lemonade GAJA since 1999. 
Our company is looking for an official distributor in Australia.

Contacts: e-mail: s.konsevicius@bmvk.lt; www.tiche.lt

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį,balandžio 12 dienų, 1130 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Pasistenkite atvykti, nes tą dieną yra 
Prisikėlimo šventė - Velykos. Šv. Mišias laikys kun. Jonas Stankevičius.

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Darugija
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Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

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

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: inpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: wimusers.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 - $140.00. N.Zelandijojc oro paštu $115.00.
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami. i

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

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

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