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Melbourne Katalikių Moterų Draugija

Šių metų gegužės 17 dienų Melbourne Lietuvių Namuose įvyko Melbourno Katalikių 
Moterų ir Socialinės Globos Draugijų popietė. Ta proga buvo padaryta nuotrauka (žiūr. 
nuotr. viršuje) su buvusia ir dabartine Katalikių Moterų Draugijos Valdyba.
Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: Žolė Pranskūnienė (išeina), Vladė Petrailienė (išeina), 
dr. Aldona Butkutė, Aldona Vyšniauskienė (išeina). Antroje eilėje iš kairės: Dana 
Klimienė (nauja), Dalia Didžicnė, Rasa Statkuvienė, Lilija Koziovskicnė, Marytė 
Igauuienė (nauja). Trūksta Danos Baltutienės (nauja - Lietuvoje, bet žada greitai 
grįžti į Australiją).

VSXS Lietuvos įvykių apžvalga

Prezidentės inauguracija vyks kukliai

Specialūs 
leidiniai 

Tūkstantmečiui
Prezidentas 

Valdas Adamkus 
Prezidentūroje 
pristatė leidinius 
“Lietuvos tūks- 
t a n t m e t i s . 
Millennium

Lithuaniae” ir “Millennium of Lithuania. 
Millennium Lithuaniae”. Tardamas svei
kinimo žodį, jis pabrėžė esąs įsitikinęs, 
jog šios knygos skaitytojams, ypač jauna
jai kartai, naujai atsivers svarbiausi Lietu
vos istorijos ir kultūros puslapiai, kuriuo
se įamžinti protėvių žygiai europietiškos ir 
vertybes branginančios valstybės link.

Knyga “Lietuvos tūkstantmetis. 
MillcnniumLithuaniae” išaugo iš Lietuvos 
tūkstantmečio kilnojamosios parodos “Lie
tuva: kultūra ir istorija”. Joje vaizdžiai pasa
kojama apie Lietuvą, Tūkstantmetį, svar
biausias tautos ir valstybės likimo linijas 
nuo pat pirmojo paminėjimo 1009 metais 
iki šių dienų.

Atominė elektrinė bus statoma
Nesvarbu, ar LEO LT bus išardytas, ar 

ne, atominė elektrinė Lietuvoje bus sta
toma, jungtys j Švediją ir Lenkiją tiesiamos, 
o bendra Lietuvos energetikos rinka bus 
kuriama pagal Skandinavijos modelį, tei
gia Premjeras Andrius Kubilius.

Įstatymų projektai, kuriems iš esmės 
pritarė Vyriausybė, įtvirtina nuostatą, kad 

LEO LT nestatys atominės elektrinės ir 
elektros tiltų. Juos statys Atominės elek
trinės statytojas ir Elektros perdavimo 
jungčių statytojas - valstybei nuosavybės 
teise visiškai priklausantys juridiniai 
asmenys, kurių dalis akcijų Vyriausybės 
sprendimu galės būti perleidžiama Eu
ropos Sąjungos valstybių narių kontro
liuojamiems juridiniams asmenims.

Išrinktoji Prezidentė Dalia Grybauskai
tė, vertindama tokį Vyriausybės žingsnį, 
teigia, kad geriausias sprendimas būtų 
taikus išsikyrimas su LEO LT Kaip jau 
plačiai žinoma, Prezidentė ne kartą kri
tikavo LEO LT sukūrimą kaip netinkamą 
energetikos reikalų sukaupimą privačio
se rankose. Nepaisant aštrios opozicijos, 
tai buvo įvykę Gedimino Kirkilo vadova
vimo metu.

Apklausos rezultatai
(ELTA). Gegužės mėnesį Lietuvos gy

ventojai labiausiai pasitikėjo Priešgaisrine 
gelbėjimo tarnyba. Kaip ir anksčiau, la
biausiai buvo nepasitikima tautos išrink
taisiais-Seimu.

Ugniagesiams palankumą išreiškė 87% 
viešosios nuomonės apklausos dalyvių. 
Bažnyčia, pelniusi 73% respondentų pasi
tikėjimą, užima antrą vietą. Daugiau nei 
pusė Lietuvos gyventojų gegužę pasitikėjo 
ir krašto apsauga - 64%, Valstybiniu so
cialinio draudimo fondu “Sodra” - 63%, 
Konstituciniu Teismu-58%, Lietuvos ban
ku - 55%, Prezidento tarnyba - 52% bei 
Lietuvos žiniasklaida -51%.

Nukelta j 2 psl.

(ELTA). Išrinktoji Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė teigia, kad jos inauguracija 
liepos 12-ąją bus kukli ir bus stengiamasi 
apsieiti tik su pačiais būtiniausiais daly
kais. “Dabartinėmis sąlygomis norėčiau, 
kad inauguracija kuo mažiau kainuotų 
valstybei ir ją sudarytų tiktai būtiniausi 
elementai, kurie yra privalomi. Na, o 
vakarinio baliaus nebus. Bus koncertas 
visiems žmonėms, kurie norės. Renkame 
dainininkus, artistus, kurie pasirengę tai 
daryti nemokamai”, sakė ji.

Ji pabrėžė, kad iki inauguracijos jos 
laukia daugybė darbų, susijusių su ko
mandos formavimu, darbų perėmimu, 
problemų sprendimu konsultuojantis su

Kas užims svarbius postus?
Premjeras Andrius Kubilius dar ofi

cialiai neatskleidė, kas bus naujasis eu- 
rokomisaras, kuris pakeis išrinktąją 
Prezidentę Dalią Grybauskaitę, tačiau 
neneigia, kad juo gali tapti realiausiu 
kandidatu laikomas finansų ministras 
Algirdas Šemeta. Šiuo atžvilgiu išrinkto
ji Prezidentė išsireiškė aiškiau ir patvirti
no, jog jos įpėdinis Briuselyje bus A. še
meta. Patsai A. Šemeta nei jo galimo sky
rimo eurokomisaru, nei nesenos kelionės 
į Briuselį tikslų nekomentuoja.

Pasak D. Grybauskaitės, A. Šemctos 
kandidatūra pasirodė ne geriausia, o 
tikslingiausia. Jos teigimu, Lietuvai svar
bu yra išlaikyti dabartinį eurokomisaro - 
finansinio programavimo ir biudžeto - 
portfelį. Mažai valstybei tokia atsakomy
bės sritis esanti tikrai naudinga.

Paklausta, aryra numačiusi, kas galėtų 
užimti A. Šemetos vietą Lietuvoje, D. Gry
bauskaitė .sakė, kad dėl finansų ministro 
šiuo metu vyksta diskusijos. Ar tai bus par
tinis žmogus, D. Grybauskaitė neatsklei

VAdamkus: mane slėgė vienatvė
Netrukus atsisveiki

nantis su Ijetuvos Prezi
dento postu Valdas Adam
kus pirmą kartą prabilo 
apie nematomąją aukš
čiausių šalies pareigūnų 
pusę. „Prezidentas sumo
ka savo kainą“, - pokal
byje su „Kauno diena“ pri
sipažino jis. Dešimt metų
Lietuvai vadovavęs Prezidentas prieš 
Kalėdas žada išleisti knygą apie antrąją 
savo kadenciją.

„Vienintelis dalykas, kurio turbūt ne
įsivaizduoja žmonės, yra faktas, kad pri
vataus gyvenimo Prezidentas neturi. Ir 
niekada jo neturės iki gyvenimo pabaigos. 
Nors apsauga bus minimali, visada išliks 
kitas aspektas: vis tiek žmonės tave at
pažįsta. Vos pasirodai viešumo je, visi stai
ga sustingsta. Atsigręžia. Liaujasi užsiėmę 
savais reikalais. Nes štai, Prezidentas. 
Nesvarbu, ar eini tas pareigas, ar jau nei
si. tu visada būsi Prezidentas“, - sako 
VAdamkus

„Jei norite tiesaus atsakymo, aš pasa
kysiu: mane slėgė vienatvė, kuri aukščiau

Vyriausybe. Taip pat numatyta nemažai 
dalykinių susitikimų.

D. Grybauskaitė šalies vadovės parei
gas pradės eiti liepos 12 dieną.Visų pir
ma Dalia Grybauskaitė prisieks Seime, 
po to, pagerbdama valstybės įkūrėją ka
ralių Mindaugą, padės gėlių prie jo pa
minklo. Vėliau per inauguracijos iškil
mes numatytas D. Grybauskaitės dalyva
vimas šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje, kariuomenės parado stebė
jimas. Vėliau vyks Prezidentūros perda
vimo ceremonija. Numatomas ir Prezi
dentės bendravimas su piliečiais S. Dau
kanto aikštėje. Čia taip pat vyks koncer
tas žmonėms. □ 

dė. Pasak jos, ji žiūrės į asmens profesio
nalumą bei jo galimybes tvarkytis sudė
tingoje ekonominėje situacijoje.

Svarstant kariuomenės vado kandida
tūras, išrinktoji Prezidentė Dalia Grybaus
kaitė neatmeta galimybės, kad naujuoju 
Lietuvos kariuomenės vadu gali būti pa
skirtas šiuo metu NATO vadavietėje Jung
tinėse Valstijose tarnaujantis brigados 
generolas Arvydas Pocius. Skiriant ka
riuomenės vadovą bus vadovaujamasi 
principu, kad asmuo i pareigas skiriamas 
vienai kadencijai, teigia D. Grybauskaitė. 
“Norėčiau, kad valstybėje būtų princi
pas: baigėsi kadencija - jinai ir baigėsi. 
Visur. Ne tik kariuomenės vado atžvil
giu”, - teigė D. Grybauskaitė.

Lietuvos kariuomenės vado generolo 
leitenanto V. Tutkaus penkerių metų 
kadencija baigiasi birželio 30 dieną. Įsta
tymai nenumato galimybės antrą kartą 
eiti šias pareigas. Pagal Konstituciją Lie
tuvos kariuomenės vadą skiria ir atlei
džia Prezidentas Seimo pritarimu. LGITIC 

sio šalies pareigūno 
poste yra neišvengiama, 
lai kaina, kurią tu sava
noriškai sutinki mokėti. 
Iš šalies atrodo, kad tavo 
gyvenime labai daug 
bendravimo, bet iš tiesų 
taiyra daugiau ar mažiau 
formalus bendravimas. 
Šalia tavęs nėra draugų.

Esi izoliuotas. Žinoma, kartais gali susi
rašyti, susiskambinti, tačiau kalbant apie 
artimus nuolatinius ryšius, greta tavęs drau
go nebus“ - pripažino jis.

Prezidentas darkartą patvirtino liksiąs 
Lietuvoje ir iš Turniškių nesikraustysiąs. 
„Absoliučiai nejaučiu, kad ką nors praran
du. Esu visiškai ramus - nei išgyvenu, nei, 
kaip mano žmona, džiūgauju. Tiesiog pri
imu tai kaip natūralų gyvenimo etapą. Ne
svarbu, kokių vertinimų būtų, kaip būti) 
vertinamos mano pirmoji ir antroji kaden
cijos, aš manau, kad išliekamąją vertę turės 
net šiandienos vertinimai. Dešimties metų, 
per kuriuos aš atstovavau Lietuvai, vertini
mą pateiks istorija“, - paklaustas, kaip jau
čiasi palikdamas postą, sakė V. Adamkus.
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pffita Trumpai iš visur
♦ Šiaurės Airijos 
sostinės Belfasto 
apylinkėse jau
nuolių gaujos pra
dėjo terorizuoti 
rumunus imig
rantus. Vietinių 
gyventojų birželio 
15 d. suorgani
zuotas protesto 
susirinkimas ru

munų užtarimui buvo šių jaunuolių už
pultas ir apmėtytas bonkomis. Birželio 18 
d. jaunuolių minia užpuolė rumunų gy
venamus namus. Virš 100 rumunų turėjo 
slėptis nuo užpuolikų parapijos salėje.
♦ Birželio 18 d. Izraelio užsienio reika
lų ministras Avigdor Lieberman, atvykęs j 
Washington’^, ten įrodinėjo, kad Izraelis 
negali išpildyti JAV reikalavimo sustabdy
ti naujakurių sodybų plėtrą Vakariniame 
Krante. Šių sodybų plitimą iššaukia na
tūralūs gyventojų prieauglis.
♦ Birželio 18 d. Somalijos Bclcdwcyne 
mieste Etiopijos pasienyje savižudys tero
ristas susprogdino automobilį prie Madi
na viešbučio. Sugriauta didelė viešbučio 
dalis, žuvo virš 20 žmonių, jų tarpe So
malijos saugumo ministras Omar I lashi 
Adan bei buvęs ambasadorius Etiopijai 
Laqanyo. Somalijos sostinėje Mogadišu 
vyksta kovos. Birželio 20 d. gyventojai 
masiškai bėgo iš Mogadišu, gi Somalijos 
parlamentas kreipėsi į Keniją, Etiopiją, 
Džibuti ir Jemeną, prašydamas karinės 
pagalbos prieš islamistus sukilėlius.
♦ Birželio 18 d. širdies priepuolio ištik
tas virš Atlanto numirė Boeing 777 kelei
vinio lėktuvo pilotas. Lėktuvas skrido su 
247 keleiviais iš Briuselio Belgijoje į 
Newark (JAV). Keleiviai nesužinojo apie 
piloto mirtį, vairą perėmus antrajam 
pilotui.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš I psl.

Lietuvos gyventojai labiausiai nepasiti
kėjo Seimu (77%) ir Vyriausybe (62 %). 
Daugiau nei pusė apklaustųjų nepasiti
kėjo ir teismais - 59% bei komerciniais 
bankais - 55%.

Jaunimas iki 30 metų labiau už kitus 
pasitikėjo komerciniais bankais, teismais 
ir muitinėmis, o vyresni nei 50 metų žmo
nės labiau pasitikėjo Bažnyčia, “Sodra" bei 
policija.

Kelia mokytojų lygį
Seimui pritarus, nuo rugsėjo 1-osios 

mokyklose pagal bendrojo lavinimo prog
ramas nebegalės dirbti mokytojai, turintys 
tik vidurinį išsilavinimą. Tokioms Švietimo 
įstatymo pataisoms pritarė Vyriausybė.

Asmenims be aukštojo mokslo diplo
mo būtų palikta teisė dirbti tik neforma
liojo ugdymo mokytojais bendrojo lavini
mo ir neformaliojo švietimo įstaigose, iš
skyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ug
dymą. Šiuo metu mokytojų, neįgijusių 
aukštojo išsilavinimo, yra apie 700, iš jų 
340šiuo melu studijuoja.

V. Uspaskich - į Briuselį su 
teismo leidimu

Lietuvoje į Europos Parlamentą išrink
tas Darbo partijos pirmininkas Viktor Us
paskich yra kaltinamas finansiniais nusi
kaltimais ir iš krašto išvykti negali. Tai su
daro sunkumų jam norint dirbti Briusely
je. Esant tokiai padėčiai jis žada ir toliau 
bendradarbiauti su Lietuvos teismais ir 
prašyti teismo leidimo kiekvienam skry
džiui į Briuselį.

Laimėjęs rinkimus į Europos Parlamen
tą, V. Uspaskich jau atsisakė LR Seimo
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♦ Birželio 19 d. Burmojc Insein kalėji
me Suu Kyi atšventė savo 64-tą gimtadienį. 
Iš viso pasaulio jai buvo siunčiami sveiki
nimai ir linkėjimai. Daug pasaulinio gar
so įžymybių šia proga kreipėsi į Burmos 
karinę vyriausybę, prašydami išleisti į 
laisvę šią Nobelio taikos premijos lau
reatę. Vis dar tęsiasi jai iškelta byla dėl į 
jos namus per ežerą slapta atplaukusio 
amerikiečio vizito.
♦ Birželio 19 d. iš Taliban belaisvės pabė
go David Rohde, garsus New York Times 
žurnalistas, apdovanotas Pulitzer premija. 
J is buvo Taliban klasta pagrobtas prie Ka
bulo Afganistane pernai lapkričio mėn., 
pažadėjus jam interviu. Ziniasklaida jo pa
grobimą išlaikė paslaptyje, nes praeityje, 
garsių žmonių pagrobimo išreklamavimas 
privesdavo prie jų nužudymo ar neįvykdo
mi) išpirkos reikalavimų.
♦ Irane visą savaitę tęsiasi protesto de
monstracijos prieš prezidento rinkimų 
rezultatus, reikalaujant perskaičiuoti bal
sus. Užsienio žurnalistams uždrausta 
filmuoti ar aprašyti šias demonstracijas. Jau 
birželio 15 d. demonstracijos pareikalavo 
žmonių aukų. Per birželio 20 d. susirėmi
mą tarp demonstrantų ir policijos užmuš
ta bent lOžmonių, sužeistų virš 100. Dau
gybė žmonių suimti. Religinis Irano vy
riausias lyderis ajatola Ali Khamenei 
skelbia, kad rinkimai buvo teisėti.
♦ JAV sustiprino Havajų salų prieš- 
raketinę gynybą, Šiaurės Korėjai grasant 
apšaudyti Havajus raketomis, jei jos lai
vai bus tabdomi ir kratomi, ieškant už
draustų medžiagų.
♦ Birželio 20 d. I rakė Taza mieste pilnas 
sprogmenų automobilis buvo susprog
dintas prie šiitų mečetės. Mečetėje žuvo 
bent 30 žmonių, 125 sužeisti, bet dar daug 
žmonių yra žuvę, palaidoti aplinkinių 
molinių plytų namų griuvėsiuose. □ 

nario mandato. Europos Parlamente jis 
ketina priklausyti Liberalų ir demokratų 
aljansui. Šalia Viktor Uspaskieh'o Lietu
vos rinkėjai į Europos Parlamentą išrinko 
ir kitą atstovą, kuris yra susietas su teisi
nėmis problemomis, būtent Rolandą 
Paksą, kuriam kaip nušalintam Prezidcn- 
luiyra suvaržytos kai kurios teisės.
Atnaujino tyrimų dėl V. Pociūno 

žūties
Buvusio Valstybės saugumo departa

mento (VSD) karininko Vytauto Pociūno 
našlės Liudvikos Pociūnienės pastangomis 
Generalinė prokuratūra trečią kartą at
naujino tyrimą dėl vyro žūties aplinkybių. 
Nablei atstovaujantis advokatas Jonas 
Butkus teigia, kad dėmesio verti yra vieš
bučio budėtojos parodymai, kad į V Po
ciūno viešbučio kambarį naktį įėjo vyras. 
Budėtoja manė, kad tai yra V. Pociūnas, 
tačiau, atlikus nuotraukų peržiūrą, minė
tasis asmuo nė kiek nepriminė žuvusio 
karininko. Advokatas taip pat teigia, kad 
yra pakankamai argumentų, jogžuvusysis 
pats negalėjo iškristi iš viešbučio aštun
tojo aukšto ir todėl reikia atlikti papildo
mų eksperimentų.

ELTA primena, jog užpernai lapkritį 
Generalinė prokuratūra buvo nustačiusi, 
kad Lietuvos konsulate Gardine dirbęs V. 
Pociūnas 2006 metų rugpjūčio 23-iąją 
tarnybinės komandiniotės Breste metu 
žuvo per nelaimingą atsitikimą iškritęs per 
langą, ir ikiteisminį tyrimą nutraukusi. Ta
čiau vėliau teismas panaikino tokį nuta
rimą, ir Generalinė prokuratūra iš naujo 
ėmė tirti tragedijos aplinkybes.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, BUA,BNS, I.(irnCir“Beniardiuai”.

Reorganizuojamas TMI departamentas
Tautinių mažumų ir išeivijos depar

tamento teisės ir pareigos nuo 2010 metų 
sausio 1 dienos išdalijamos Kultūros, 
Švietimo ir mokslo bei Užsienio reikalų 
ministerijoms. Lietuvių grįžimo j Tėvynę 
informacijos centras prijungiamas prie 
Užsienio reikalų ministerijos. Tokį nu
tarimą priėmė Vyriausybė.

Reorganizavus Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentą ir Lietuvių grįži
mo į Tėvynę informacijos centrą, Užsie

Rems išeivių studijas Tėvynėje
Švietimo ir mokslo ministerija, ska

tindama, kad užsienyje gyvenantys lietu
viai ir jų palikuonys išlaikytų ryšį su isto
rine tėvyne, kultūra bei kalba, remia jų 
studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose. 
Išeivių ir lietuvių kilmės užsieniečių vai
kai, vaikaičiai bei provaikaičiai galės 
pretenduoti užimti valstybės finansuojamą 
pirmos pakopos ar vientisųjų studijų vietą 
pasirinktoje Lietuvos aukštojoje mokykloje. 
Jiems skiriama 50 studijų vietų universi
tetuose ir 50 vietų kolegijose. Tai numatoma

Aukštajam mokslui - 500 mln. Lt iš ES
(ELTA). Pasak Švietimo ir mokslo 

ministerijos, aukštojo mokslo projektai, 
susiję su Lietuvos mokslo ir studijų 
reforma, per artimiausius šešerius metus 
sulauks 500 mln. I .t finansinės ES paramos.

Be to, aukštųjų mokyklų valdymui 
modernizuoti, studijų tarptautiškumui 
didinti ir jų kokybei gerinti, ES finansa
vimas bus skiriamas ir projektams, kuriais 
bus plėtojama parama socialiai pažei
džiamiems studentams, sudaromos gali
mybės mokytis specialiųjų poreikių žmo
nėms, kuriama paramos sistema tiems, 
kurie nepateko (valstybės finansuojamas 
studijų vietas, skatinami tarptautiniai

Stipresnės baudos už kyšininkavimą?
Kaip ELTA praneša, už korupcinio 

pobūdžio nusikaltimus Seime siūloma 
padidinti laisvės atėmimo terminus, at
sisakyti neefektyvių bausmių bei papil
domai numatyti alternatyvias bausmes. Už 
tokias Baudžiamojo kodekso pataisas 
balsavo 61 Seimo narys, niekas nebuvo 
prieš, susilaikė 4 parlamentarai.

Pagal projektą, už valstybės tarnautojo 
kyšininkavimą, kai šis savo ar kitų naudai 
tiesiogiai ar netiesiogiai priėmė, pažadėjo 
ar susitarė priimti didesnės negu 250 MGL 
vertės kyšį, reikalavo ar provokavo jį duo
ti už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar ne

Lietuvių kalba Airijos mokyklose
Airijoje mokyklas baigę lietuviai vis 

dažniau renkasi baigiamąjį gimtosios 
kalbos egzaminą, kurio rezultatai yra 
pripažįstami ir skaičiuojami stojant j 
Airijos bei Anglijos aukštąsias mokyklas. 
Lietuvių kalbos egzaminą abiturientai 
šiais metais laikė birželio 8 dieną. Airijos 
spaudoje skelbta, kad jame dalyvavo 183 
abiturientai. Pernai lietuvių kalbos eg
zaminą laikė 131 moksleivis.

Anot Airijos LB atstovo, lietuvių kal
bos egzaminas j Airijos švietimo sistemą 
įtrauktas Lietuvai įstojus į Europos Są
jungą. “Airijoje jau seniai juokaujama, 
kad gimtąja lenkų, lietuvių ar kiniečių 
kalba Airijoje kalba daugiau žmonių nei 
gimtąja airių kalba.

Įstojus naujosioms šalims. Airija nu
sprendė vietoje airių kalbos egzamino 
organizuoti gimtosios kalbos egzaminus 
tiems, kurie kalba kita kalba. Tai ne tik 
lietuvių, bet ir latvių, estų ir kitos kalbos”, 

Didžiuokimės Lietuva ir kartu švęskime jos vardo tūkstantmetį!

nio reikalų ministerija perims šių ins
titucijų funkcijas palaikyti ir stiprinti ry
šius su užsienyje gyvenančiais lietuviais, 
taip pat skatinti užsienio lietuvių įsi
traukimą į valstybės gyvenimą.

Kaip jau ne kartą skelbta, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė argumentavo ir 
stengėsi, kad Išeivijos departamentas 
taptų ne ministerijos dalimi, bet liktų 
atskiru departamentu prie Vyriausybės. 
Toks siūlymas dabar laikomas atmestu.

švietimo ir mokslo ministro Gintaro Ste
ponavičiaus pasirašytame įsakyme.

Lietuvių kilmės užsieniečiai bei išeivių 
vaikai į aukštąsias mokyklas bus priima
mi konkurso būdu. Taškai studijų krepše
liui gauti bus skaičiuojami pagal geriau
siai vidurinio ugdymo programą baigu
siųjų eilės sudarymo tvarką (2009 metais) 
- taigi taip, kaip ir Lietuvos mokyklas 
baigusiems abiturientams. Tačiau lietuvių 
kilmės užsieniečiai dėl teisės gauti studijų 
krepšelį konkuruos tik tarpusavyje. □ 

studentų mainai.
Ministerijos teigimu, konkurencingos 

auk6tosios mokyklos sudarys sąlygas 
gabiausiems, aktyviausiems studentams, 
mokslininkams ir dėstytojams likti Lietu
voje. Jau paskelbtas pirmasis projektų 
aukštosioms mokykloms konkursas, ku
riuo siekiama didinti universitetų ir kole
gijų valdymo efektyvumą ir atskaitomybę 
visuomenei. Taip pat bus siekiama inici
juoti mokyklų vidinės struktūros pertvar
ką, mokyklų ar jų padalinių jungimąsi, 
juridinio statuso keitimą, suteikti aukš
tosios mokyklos taryboms naujas funk
cijas. □ 

veikimą vykdant įgaliojimus, siūloma 
bausti laisvės atėmimu nuo trejų iki devy- 
nerių metų. Dabar galiojančiame kodekse 
numatyta bausti už tai laisvės atėmimu nuo 
dvejų iki aštuonerių metų.

Kodekso pataisų rengėjai siūlo bausti 
bauda arba areštu tuo atveju, jeigu kyšis 
būtų mažesnės negu 1 MGL vertės. Dabar 
galiojančiame kodekse už tokios vertės 
kyšio priėmimą tik baudžiama teisės 
dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam 
tikra veikla. Tikimasi, kad parengtos ko
dekso pataisos apsunkins piktnaudžiavi
mo galimybes. □

- sakė jis. Šis egzaminas yra naudingas 
stojantiems į Airijos ir Anglijos aukštą
sias mokyklas. “Tai normalus Airijos 
švietimo sistemos baigiamasis egzaminas, 
už kurį gaunami taškai, ir kuris įeina į 
Airijos baigiamąjį atestatą. Jis svarbus 
tiems, kurie stoja j Anglijos ar Airijos 
universitetus, ne į Lietuvą.”

Airijos LB atstovo teigimu, egzaminą 
formaliai ruošia Airijos egzaminų cen
tras, bet nėra abejonių, kad bendradar
biaujama su ekspertais ir iš Lietuvos. Šie
met egzamine buvo pateikti iš Lietuvos 
spaudos parinkti tekstai ir pateikti su 
tekstu susiję klausimai - moksleiviams 
reikėjo paaiškinti tam tikrų žodžių reikš
mes. pakomentuoti pateiktą ištrauką bei 
parašyti apie 300 žodžių rašinį viena iš 
dviejų pasirinktų temų - “Keliauju, vadi
nasi ESU” arba “Sunkūs gyvenimo 
išbandymai atskleidžia mūsų geriausias 
savybes”. (Pagal BNS)
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Bendruomenės baruose
Lietuviai už spygliuotų vielų

Vytautas Patašius
Kasmet susikaupiame prisimindami 

tragiškojo birželio įvykius. Šie Įvykiai 
pasmerkė lietuvių tautą ilgametei prie
spaudai, gi masiniai trėmimai į Sibirą ar 
Arkties sritis palietė beveik kiekvieną lie
tuvį arba tiesiogiai, arba bent jo gimines, 
artimuosius ar pažįstamus.

Birželio 7 d. į Sydnėjaus Bibliotekos 
Bičiulių Būrelio renginį gausiai susirinkę 
klausytojai galėjo įsigyventi nors į mažyte 
dalelę mūsų brolių tremtinių šiurpių iš
gyvenimų, išklausydami ištraukas iš jų 
prisiminimų.

Minėjimą atidarė Klubo bibliotekos 
vedėja Jadvyga Burokienė, pristatydama 
minėjimą paruošusį Algį Bučinską, kuris 
savo ruožtu padėkojo Danutei Skorulie- 
nei, nuolatinei Būrelio renginių režisie
rei. Įvade Algis įstatė lietuvių tautos 
tragediją į istorinius rėmus, ilgiau apsi
stodamas prie Hitlerio - Stalino suokal
bio. Jis nurodė, kad absoliučios galios

Tkemtinių dainas dainuoja “Atspindys”. Iš kairės: Virginija Cox, Marina Taylor, Linda 
Wollasten, Kristina Virgcningaitė ir Kristina Rupšienė.

ZVIECJlMT
Bendruomeninės 

pareigos ir sąžinės 
priekaištai

Kiekvienas žmogus gimdamas prisi
ima tam tikras pareigas: savo kraštui, 
tėvams, organizacijoms ir kitiems visuo
meninės krypties judėjimams. Vieni savo 
pareigas atlieka sąžiningai, kruopščiai, 
stengdamiesi būti naudingi savo bendruo
menei ir visai žmonijai, palikdami ryškius 
savo darbo pėdsakus, kiti prabėga savanau
diškame kiaute, nepalikdami jokios žymės.

Kai kurios pasaulio tautos pareigin
gumą riša su savo valstybės įstatymų vyk
dymu, paklusnumu jos įstatymams. Tuo 
ypač pasižymi vokiečiai, švedai ir kitos 
tautos.

O kaip mes, lietuviai? Lietuvos istori
jos vyksme matome mūsų vieningumo, 
pasiaukojimo bendram tautos labui stoką. 
Net ir šiandien priekaištaujame politi
nėms partijoms ir patiems politikams dėl 
praėjusio šimtmečio mūsų kraštą ištiku
sių nelaimių, dalinai patys būdami kalti. 
Suprantama, kad lietuviams teko išskirti
na ir sunki dalia. Didesnės tautos ir vals
tybės, nualintos po Antrojo pasaulinio karo 
(ir pralaimėjusios), vėl atsistojo ant kojų, 
vėl jose atgijo laisvas ir patogus gyveni
mas: savivalda ir kultūrinis pakilimas, ne
atskiestas kitų, didesniųjų kultūros įtakos, 
o Lietuva liko sovietinėje sistemoje, ku
rios tikslas buvo sunaikinti mažesnes tau

siekdami pasaulio valdovai visais laikais 
stengėsi užgniaužti tautų laisvės troškimą, 
nesiskaitydami su žmonių gyvybėmis ir 
kančiomis.

Aida Abromienė perskaitė ištrauką iš 
kūrinio “Ledinio pragaro ratai”. Tai vaiko 
akimis aprašytas areštas 1941 metų bir
želio 13-14 naktį ir kelionė į tremtį. Vėlai 
grįžę po visos dienos sunkių ūkio darbų 
žmonės suimti, su paskubomis sugraiby
tais keliais daiktais arkliniu vežimu nu
gabenti į Rokiškį ir sugrūsti j gyvulinius 
vagonus, su mažyčiu langeliu orui. Vagone 
mirė maža mergytė. Kažkur pravažiavus 
Velikije Lūki kareiviai jos kūną išmetė lauk.

Jonas Šalkauskas perskaitė ištrauką iš 
“Gydytojas už spygliuotų vielų”. Tai pri
siminimai iš antrosios masinių trėmimų 
bangos. Gydytojas suimtas, tardytas ir 
muštas kalėjime ištisus 7 mėnesius, norint 
nekaltą žmogų priversti prisipažinti dir
bus “priešvalstybinį darbą”.

Nors karas pasibaigęs, bet karo teismo 
jis nuteistas kalėti 10 metų Sibire. Varo- 

tas. integruojant jas ĮRusijos platumas.
Lietuva praėjusio šimtmečio pabaigoje 

išsivadavo iš sovietinių replių, pamažu at
sistato ir atgimimo žiedų yra, yra ir pastan
gų bandant nusikratyti buvusios vergo pa
dėties - priklausomumo, bet šiek tiek liko 
buvusio sovietinio gyvenimo priemaišų, ku
rių įtakos dar ne visi pajėgia atsikratyti.

Skaitau Lietuvoje leidžiamą literatūros 
žurnalą “Metai”, kurspausdinama pati jau
niausia lietuvių literatūra, pirmieji litera
tūriniai bandymai. Parašiau vienam iš 
žurnalo redaktorių, pasiskųsdamas, kad 
žurnalo tekste būna daug citatų rusų kalba 
ir jos neverčiamos į lietuvių kalbą, nepaaiš
kinamos. Aš nišų kalbos nemoku ir citatų, 
pastabų, tiesioginių išsireiškimų rusų kal
ba bei kitų nuorodų rusiškai nesuprantu, 
todėl kartais nukenčia straipsnio mintis. 
Gavau gana šiurkštų atsakymą, kad pasi
žiūrėčiau į išeivijos spaudą, kur pilna pri
grūsta anglicizmų be jokių paaiškinimų. 
Deja, peržiūrėjęs keletą išeivijos leidinių - 
laikraščių ir knygų - neradau juose angli
cizmų. Jei ir cituojama angliškai ar kita 
kalba, visa tai paraštėje išverčiama j lietu
vių kalbą. Galbūt mūsų lietuvių išeivių 
kalba šiek tiek atsilikusi, nes Lietuvoje 
net ir per sovietinio valdymo metus lietu
vių kalba padarė pažangą, o išeivija, steng
damasi išlaikyti savo tradicijas ir kalbą, 
galbūt buvo per daug konservatyvi, veng
dama savo okupuotos šalies kalbos įtakos. 
Prisiminkime 1979 -1983 m. JAV Lietuvių 
Bcndniomenėje kilusįsusiskaldymą (susi
kūrė net Reorganizuota Bendruomenė - 
reorgai) dėl kai kurių iš Lietuvos spaus
dintų straipsnių, o ypač mokyklos vado
vėlių ar nuotraukų panaudojimo JAV lie

Minėjimo metu. Iš kairės: Algis Bučinskas, Jonas Barila, Aida Zastarskytė - Abromas ir 
Vytenis Šliogeris.

mas taigoje su kalinių būriu po keturis 
eilėje, su įspėjimu -jei duosi žingsnį į šo
ną, būsi nukautas.

Jonas Barila ištraukoje iš “Tryliktas 
vagonas” pristatė tremtinio prisiminimus 
iš gyvenimo koncentracijos stovykloje. 
Prižiūrėtojų keikiami ir mušami, varomi j 
darbą alkani, tik sriuba ir 200 gr duonos į 
dieną maitinami, nuolatinėje kovoje su 
utėlėmis ir blakėmis, nuolatinės kratos. 
Darbovietėje tuoj užbrėžiamos linijos, 
kurias peržengę bus nušauti be įspėjimo.

Tremtinio sukurtą eilėraštį “Tik nu
meris” padeklamavo Vytenis Šliogeris. 
Kalinys skundžiasi, kad neturi savo var
do - tik numerį. Vampyrų gaujos apsupto 
žmogaus laukia tik šalti kapai.

Jonas Šarkauskas perskaitė ištrauką iš 
“Už Uralo žemės galo”. Čia ypač šiurpų 
įspūdįkelia prisiminimai apie 1941 m. ru
denį pravestą kratą lagerio ligoninėje. Po 
pagalve rastas maisto gabalas. Visi ligoniai 
apkaltinti simuliavimu ir išvaryti į darbus. 
Po trijų dienų jie išmirė plaučių uždegimu.

Atsiminimų skaitymo pertraukose folk
lorinio ansamblio “Atspindys” merginų 

tuvių savaitgalio mokyklose. Šis susiskal
dymas truko net 10 metų.

Kodėl šiandien mūsų bendruomenėse 
(ne tik Australijoje, bet ir kituose išeivijos 
kraštuose) sunku rasti jaunesniosios kartos 
asmenų, privalančių perimti iš “pavargu
sių” bendruomenės vyresniosios kartos vei
kėjų, bendruomenės tęstinumą? Girdėjau 
pasakymų, kad mes, t.y. vyresnieji, nenori
me užleisti savo pozicijų. Gal tai paveldė
jimas iš prieškarinių Lietuvos laikų poli
tikierių, kurie dėjo visas pastangas išsilai
kyti valdžioje? Nemanau. Vėl tenka grįžti 
prie pareigos supratimo, prie jos ugdymo 
jaunesniajai kartai. Be to, reikia prisimin
ti, kad išeivijoje tautiškumui bujoti nėra 
pakankamai gerų sąlygų ir aplinka yra 
priešinga visoms iš savo krašto atsivežtoms 
tautinėms ir kitoms tradicijoms. Šioje ap
linkoje gimęs ir išaugęs išeivio šeimos na
rys yra pasmerktas nutautėjimui, nežiūrint 
visų patangų jį išlaikyti savo tautiškos 
bendruomenės tarpe. Gal tai per aštrus 
pasakymas, bet tokia yra tikrovė. Šiandien 
ką nors kaltinti yra nelogiška, nes kalta 
svetima aplinka, o ne išeivija, kuri istorijos 
yra pasmerkta nutautėti.

Dedame daugpastangų ir lėšų, bet pra
eitis parodė, kad kartais pavykus įtraukti 
mūsų jaunesnę kartą bendruomenės veik
lom tenka nusivilti. Jie vyresniųjų verčia
mi sutinka perimti (”jei jūs labai norite”), 
bet jokios pozityvesnės veiklos nesistengia 
išvystyti. Tai parodė keletas praeityje mūsų 
bendruomenėje jaunesniosios kartos(kalbu 
apie išeivijos) rinktų valdybų, komitetų, 
projektų, prisiimtų pareigų apleidimų. Gal 
tai skaudi tiesa, bet ji tokia yra ir ją tenka 
priimti. Man atrodo, kad svetima aplinka. 

penketukas padainavo renginio nuotaikai 
pritaikytas dainas. Liūdnai nuskambėjo 
tremiamų daina “Nejaugi laisvos Lietuvos 
nebeteks jau regėti”. Ją sekė “Mažas 
kauburėlis taigoje po beržais”; “Oi eisiu, 
aš čia nebūsiu” ir dar trys liūdnos dainos.

Minėjimo metu Algis Bučinskas trum
pai pristatė atsiminimų autorius ir paly
dėjo skaitytas ištraukas atitinkamais ko
mentarais. Jis atkreipė dėmesį, kad dabar 
Rusijos min. pirmininkas Vladimir Putin 
ragina teigiamiau žvelgti į Stalino valdy
mo laikotarpį. Stalino laikmečio kritikai 
kaltinami patriotizmo stoka, atseit, “ne
drabstyk savo tėvynės purvais”. Pradedama 
įtaigoti, kad trėmimai buvę “valstybės 
remiama emigracija”.

Minu tės tyla renginio dalyviai pagerbė 
visus ištremtuosius, kalintus ir žuvusius 
lietuvius.

Būrelio vardu Jadvyga Burokienė 
padėkojo visiems minėjimo rengėjams, 
programos atlikėjams, kurie buvo apdova
noti gėlėmis. Speciali padėka Kajui Ka
zokui, nes puikiai veikėjo prižiūrėti mik
rofonai. □ 

kultūra, šio krašto kalba ir pats gyvenimo 
būdas turi didelę įtaką mūsų jaunesniajai 
kartai, kuri nusisuka nuo atsilikusio ir nos
talgijos persunkto tėvų gyvenimo stiliaus 
ir priima naujas ir progresuojančias šio 
krašto gyvenimo idėjas.

Australijon, kiek mažiau nei Airijon, 
Ispanijon, Kanadon ir JAV, atvyksta lie
tuviai iš Lietuvos. Apsižvalgę jie pradeda 
Įsikūrimo darbą, kurį mes, po Antrojo pa
saulinio karo atvykusieji, gerai prisime
name. Pilnai suprantame, kad pirmiausia 
reikia apsirūpinti darbu, pastoge, šeimos 
reikalais ir, tik likus laisvam laikui, skirti jį 
bendruomenei, savo malonumui, draugys
tei ar pramogoms. Jungtis į neapmokamą 
bendruomenės darbą po sunkių savaitės 
darbų, aukoti savo laisvalaikį, naujai at- 
vykusiems nelieka laiko ir nėra noro. Nors 
išimčių yra, bet jų maža irvargu ar ateityje 
jų padaugės? Gal reikėtų ilgesnės studijos 
apie atvykstančiuosius: jie subrandinti ki
toje aplinkoje, jų pažiūra į bendruomeninę 
veiklą skiriasi nuo anksčiau atvykusiųjų, 
jų siekiai kiloki ir jie nėra pasirengę šim
taprocentiniai naujoje aplinkoje bandyti 
atkurti palikto krašto įvaizdį, kas buvo 
pokariniams atvykusiems dypukams ul- 
timati pareiga ir tautinio išlikimo sąlyga.

Tai kelios mintys, kurios aplanko, kai 
amžiaus subrandintas žvilgteri į praeitį ir 
pasidžiaugi virusia bendruomenės veikla. 
Skaitytojus, ypač valdančius plunksną, 
kviečiu pagvildenti šią temą. Juk idėjos ir 
projektai gimsta kai diskutuojama, kai 
tariamasi, o kartais ir baramasi. Taigi, jei 
gimtų išganinga mintis, kuri padėtų išspręs
ti visas mūsų bendruomenės negales, no
rėtume ją išgirsti. Viktoras Baltutis 

ūsų Pastogė Nr. 24, 2009.06.24, psl. į.

3



Lietuva iš arti____________________
Kas tie mūsų tautinio paveldo produktai?

Apie Sporto žaidynes

Apie tai buvo susirūpinusi Žemės ūkio 
ministerija, kuri galų gale penktadienį, 
gegužės 28 d. apskritojo stalo diskusijos 
metu pristatė tautinio paveldo produktus. 
Diskusija vyko Kaune, Šilainiuosc, “Ber
nelių užeigoje”. Pasak žemės ūkio minis
tro Kazio Starkevičiaus, tautinis paveldas 
apima daug ir įvairių sričių - tai ir tradi
ciniai maisto gaminiai, amatininkų dir
biniai, senųjų veislių augalai ir gyvūnai 
bei jų produktai, muzikos instrumentai ir 
net paslaugos, kaip, pavyzdžiui, giedoji
mas, tradicinių renginių, kalendorinių 
švenčių organizavimas.

Svarbiausias dalykas, ministro K. Star
kevičiaus teigimu, kuris įvyko per pasta
ruosius pusantrų metų - tai pačios tautinio 
paveldo produktų pripažinimo sistemos 
sukūrimas. Sertifikuojant siekiama išskir
ti tradicijos grynumų, autentiškumą, įvar
dinti tradicinius gaminius, paslaugas, mu
ges, išsaugotus tradicinius amatus, atku
riamus papročius, tradicijas, išryškinti ir 
parodyti lietuvių tautai būdingus etnokul
tūrinius bruožus-tai, kuo tauta yra turtin
ga ir savita.

Pastaruoju metu pripažįstama vis dau
giau tautinio paveldo produktų. Pernai 
buvo pateiktos ir ekspertų įvertintos 46 
paraiškos 77 tradiciniams gaminiams. 
Ekspertų teikimu tautinio paveldo pro
duktais pripažinti 58 gaminiai: iš jų 39 
maisto produktai, 7 drožybos, 6 puodžių 
gaminiai, kryždirbystė.

Pirmieji tautinio paveldo produktais 
pripažinti: vilniečio Klaido Navicko kar
piniai bei medžio raižinių atspaudai, Sta
nislavos Šešnickienės pirštinės, Povilo 
Malinausko medžio drožybos dirbiniai, 
mažosios architektūros statiniai, memo
rialinių paminklų viršūnės, krosnių inven
torius, tekstilės pluošto apdorojimo bei 

(ELTA). Archeo
logai, baigę kasinėti 
Molavėnų piliakal
nių kompleksą Ra
seinių rajone, sako iki 
šiol negalintys nei pa
neigti, nei patvirtinti, 
kad čia stovėta pi
lies, kurioje prieš be
veik 700 metų už
puolus kryžiuočiams 
susidegino garsieji 
Pilėnų gyventojai.

Rasti tik keli I-V 
amžiaus radiniai, tarp 
jų kelios molinių 
puodų šukės, metalo 
šlako gabalėlių, ro-

Archeologai Pilėnų dar nerado

Molavėnų piliakalnis netoli Raseinių.

dančių, kad to meto žmonės čia jau ap
dirbo geležį, keletas akmeninių trintuvių - 
visus šiuos radinius archeologai priskiria 
I-V amžiui. Nors kai kurie istorikai spėja, 
kad ant vieno iš komplekso piliakalnių 
galėjo stovėti garsioji Pilėnų pilis, priei
gose archeologai nerado suodžių sluoks
nio ar ginklų liekanų, kurios rodytų, kad 
čia pilies iš tiesų būta.

Vienas radinys archeologus ypač sudo
mino -vienoje perkasų aptikta žinduolio 
fosilija. “Datuojama tikrai ankstesniu 
laikotarpiu, nei šitas piliakalnis atsirado. 
Greičiausiai tuo laikotarpiu, kai žmonės 
Lietuvos teritorijoje dar negyveno”, - pasa
kojo archeologas. Spėjama, kad kaulas ga
li būti kelių šimtų tūkstančių ar net kelių 
dešimčių milijonų metų senumo.

Raseinių rajone esantis Molavėnų pilia
kalnių kompleksas susiformavo XII-XV 
amžiuje. Pirmasis piliakalnis vadinamas
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priežiūros įrankiai, Juozo Stankevičiaus 
kryžiai, Vytauto Valiusio molio dirbiniai: 
ąsočiai, dubenys, puodeliai, lėkštės, puo
dai, puodynės ir kiti amatininkų gaminiai.

Šių metų sausio - gegužės mėnesiais jau 
pateikta daugiau kaip 60 prašymų dėl 
tradicinių gaminių pripažinimo tautinio 
paveldo produktais. Ekspertų teikimu 
šiais metais tautinio paveldo produktais 
(Akategorija) pripažinta daugiau kaip 200 
tradicinių gaminių.

Tarp jų - Jono Navicko geldos, šaukš
tai, samčiai; Nerijaus ir Mindaugo Kriau
čiūnų plikyta duona; Marijonos Lukoše
vičienės veltiniai; Nijolės Kačkuvienės 
paprasta rauginta duona, Zitos Paulikic- 
nės liemenių, prijuosčių, marškinių, ska
rų audiniai, riešinės; Emilijos Navickie
nės pirštinės; Artūro Platakio kryžiai ir 
memorialinių paminklų viršūnės; Riman
to Zinkevičiaus koplytstulpiai, mediniai 
kryžiai, stogastulpiai; Petronių bendruo
menės ūkininkių saldūs, varškės, kepti, 
rūkyti sūriai, varškė, sviestas; UAB “Ber
neliai” 40 tradicinių maisto gaminių.

Taip pat lietuviškais tradiciniais gami
niais įvardyti Petronių bendruomenės 
amatininkių, sūriai, sviestas, grietinė; Vi- 
tenės Repšienės margučiai, Teresės Lele- 
šienės “Kaimiškas skilandis, “Suvalkie
tiškas kumpis”, lašiniai, dešros; ūkininkių 
Stefos Strakšienės, Nijolės Šopienės grie
tinė. sviestas, varškė, sūriai; Nijolės 
Šakočienės šakočiai; bitininko Aloyzo 
Barkausko midus, lietinės žvakės; UAB 
“Verbūnų duona” - plikyta duona (B ka
tegorija) ir kiti amatininkų gaminiai.

Atestuoti ir 8 amatų meistrai, kurie, 
sukaupę didžiulę patirtį, nori savo amato 
mokyti kitus. Sertifikuotos trys Tautinio 
paveldo tradicinių amatų mokymo 
programos. □

Kaubrėmis yra 200 metrų ilgio. Jame - trys 
aikštelės, kuriose, kaip manoma, galėjo 
stovėti po atskirą pilies dalį. Istorikų tei
gimu, tai galėjusi būti pirmoji gynybinė 
linija, skirta sulaikyti užpuolikus. Už ke
lių šimtų metrų stovi darvienas beveik 20 
metrų aukščio piliakalnis, ant kurio, kaip 
spėjama, ir buvo Pilėnų pilis.

Pilėnai - legendinė lietuvių pilis. Kro
nikininkas Vygandas Marburgietis rašo 
apie 1336 metais vykusį Pilėnų pilies štur
mą, per kurį lietuviai ypač narsiai gynėsi, 
bet, nematydami vilties atsilaikyti, galiau
siai patys pasirinko mirtį ir susidegino. 
Pilėnų istorija įkvėpė nemažai meninin- 
kiĮ romantikų ir tapo savotišku pasyvaus 
pasipriešinimo simboliu. Pilėnų viela iki 
šiol tiksliai nenustatyta. Ilgą laiką buvo 
manoma, kad Pilėnų būta ant Punios pi
liakalnio. tačiau kai kurie istorikai mano, 

_kad ji buvo Žemaitijoje □
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Birželio 25-28 dienomis vyksta VUI- 
osios Pasaulio lietuviiĮ sporto žaidynės. 
Tarp 2355 dalyvių daugiau nei trečdalis - 
855 atvyksta iš užsienio. Itin skaitlin
gai pasirodo Jungtinės Amerikos Valstijos 
(125), Kanada (104), Australija (79), kai
myninė Lenkija (74), Baltarusija (97), Ru
sija (90). Iš gausiai naujųjų emigrantų 
gyvenamos Jungtinės Karalystės atvyks
ta 58 ir Airijos 31. Bet atvyksta lietuvių 
sportininkų ir iš tokių šalių kaip Jungt
iniai Arabų Emyratai (1), Kuveitas (2), 
Pakistanas (1) bei Kazachstanas (1). De
vyniolikos šalių bei Lietuvos sportininkai 
susirungs dėl poros tūkstančių medalių 
įvairiausiose sporto šakose, pradedant 
antrąja lietuvių religija krepšiniu, bai
giant golfu ar riedučiais.

Apie Žai
dynes Kūno 
kultūros ir 
sporto depar
tamento gene
ralinis direk
torius Algir
das Raslanas 
(žiūr. nuotr. 
dešinėje) sako 
šitaip:

“Šįkart atvažiuoja daugiau žmonių ir 
nėra abejonės, kad bū lent Tūkstantmečio 
proga. Galbūt šiek tiek didesnė sklaida ir 
pagal valstybes - turėsime devyniolikos 
šalių atstovus... Įdomus dalykas tas, kad 
kaivyko IV-osios Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės vos atkūrus Lietuvai nepriklau
somybę, jose daugiausia dalyvavo austra
lai, amerikiečiai ir kanadiečiai. Dabar 
situacija šiek tiek keičiasi, nes nemažai 
žmonių atvažiuoja ir iš Lenkijos, Estijos. 
Baltarusijos, iš Rusijos kai kurių regionų. 
Tai rodo, kad daug aktyvesni darosi kai
myninėse šalyse gyvenantys lietuviai. Ga
lima stebėti ir kartų kaitą. Pavyzdžiui iš 
už Atlanto jau nebeatvažiuoja vyresni 
žmonės, tačiau vis tiek iš tų tradicinių ša
lių turime gausias delegacijas. Iš Ameri

Pasistūmėjo pavardžių rašymo klausimas
Jau keliolika metų tęsiasi ginčas, ar 

dokumentuose (net spaudoje) galima 
naudoti raides, kurių nėra lietuviškame 
alfabete.

Aštriausiai tai liečia raides q, w, x, ku
rių netrūksta kitose lotyniškos kilmės 
rašybose, bet kurios nėra įtrauktos j lie
tuvišką alfabetą ir todėl negali būti var
tojamos lietuviškuose dokumentuose. 
Konkrečiai, jeivarde, pavardėje, vietovar
dyje ir t.t. yra tokių raidžių, šiuos žodžius 
reikia perrašyti lietuviško alfabeto ribo
se. Tačiau tokia oficiali praktika sukelia 
sunkumus institucijoms bei asmenims, 
bendraujantiems tarptautinėje plotmėje, o 
labiausiai vargina lietuvius, kurie dabar 
if> vyksta į kitus kraštus ar sukuria santuo
kas su asmenimis, kurių pavardėse yra 
“nelietuviškų” raidžių.

LR Seimas, pritaręs Seimo nario Gin
taro Songailos pasiūlymui, nutarė Kons
titucinio Teismo paklausti, “ar Lietuvos 
Respublikos piliečio pase įrašius asmens 
vardą ir pavardę valstybine kalba, to pa
ties paso kitų įrašų skyriuje galima nu
rodyti asmens vardą ir pavardę kitokiais, 

Keliaujančiųjų į Lietuvą dėmesiui!
Pirmadieni, liepos 6 dieną, Tėvai jėzuitai, Vilniaus jėzuitų gimnazijos bendruomenė 

ir Baltijos jėzuitų plėtros taryba kviečia visus į renginį:
10:30 v.r. - šv. Mi6ios Sv. Kazimiero bažnyčioje Vilniuje.
Giedos jungtinis „Dainavos” (Čikaga, vad. D. Polikaitis) ir
Vilniaus jėzuitų gimnazijos jaunimo (vad. L. Abaris) choras.
11:30 v.r. - ekskursija po Vilniaus jėzuitų gimnaziją.
12:00, vidudienį - priešpiečiai (Dainų šventės eitynės prasidės 2 v.p.p.).
Esate nuoširdžiai laukiami! i
Tel. pasiteiravimui: (630)243-6234 (Baltijos jėzuitų plėtros raštiriė Lemont, IL, JAV).

kos atskrenda 125 žmonės, iš Kanados - 
104, iš Australijos - 79. Kitaip tariant, sta
biliai išlaikomos kvotos, tik galima pa
stebėti. kad atvyksta vis jaunesni sporti
ninkai. Mums labai džiugu ir ypač šiuo 
požiūriu džiugina Kanada, JAV ir Austra
lija, nes iš ten atvyksta jaunimas, dar čia 
nebuvęs, kurių tėvai išvykę nelabai seniai, 
o dabar jau jų atžalos čia sugrįžta. Anks
čiau buvo vieni sentimentai, dabar jau 
traukia kiti. Tie dabar atvykstantys vaikai 
jau gimę kai Lietuva buvo nepriklausoma, 
jų tėvai jau išvažiavę iš laisvos Lietuvos. 
Tiesiog mūsų akyse pasikeitė dar viena 
generacija.

Kita vertus, žvelgiant j sporto šakas, 
matome išliekantį krepšinio populia
rumą, šiose varžybose žada dalyvauti 312 
žmonių. Estafetiniame bėgime bei futbo
le irgi bus nemažai dalyvių. Tačiau atsi
randa ir naujų sporto šakų. Golfą jau 
žaisdavo ir iki tol, tačiau per praėjusias 
Žaidynes Lietuva dar negalėjo pasigirti 
tokiais golfo laukais kokius turime dabar. 
Tad šįkart golfas bus žaidžiamas aukš
čiausio lygio aikštyne. Tarp naujų, netra
dicinių sporto šakų paminėtinas greitasis 
čiuožimas, riedučiai, keliautojai, kėgliai, 
hel-pongas (naujas žaidimas ir gan sparčiai 
populiarėjantis), šiaurietiškas vaikščiojimas 
(populiarus Skandinavijoje). Matome, kad 
pamažu keičiasi sporto šakos ir atsiranda 
naujų ir tikrai tikime, kad jos prigis ir 
atsiskleis I „ietuvoje.

Reikia pastebėti, kad šiek tiek apkar
pėme mūsų išlaidas. Seniau atvykstančius 
užsienio lietuvius apgyvendindavome tris 
dienas prieš ir tris dienas po varžybų, da
bar apgyvendinimą suteiksime tik vieną 
dieną prieš ir vieną dieną po varžybų. 
Tiesiog neturime galimybių. Mes atsipra
šome. bet jų nemaitinsime, teks patiems 
sportininkams tuo pasirūpinti. Tačiau to, 
ko reikia varžyboms -sporto bazės, teisė
javimas, organizavimas, visa tai bus aukš
čiausiame lygyje, viskas bus taip kaip 
visuomet”. □ 

ne lietuviškais rašmenimis ir nesugra- 
matinta forma, kai asmuo to pageidauja ir 
kai egzistuoja pirminiai užsienio valsty
bėse išduoti asmens tapatybę patvirtinan
tys dokumentai, kur asmens vardas ir 
(arba) pavardė įrašyti nelietuviškai”.

Nutarime pažymima, kad Lietuvai įs
tojus į Europos Sąjungą, vykstant globa
lizacijai, daugėjant Lietuvos Respublikos 
piliečių, sudarančių santuokas su kitų 
valstybių piliečiais ir imančių jų pavar
des. tampa vis aktualesnis galutinis as
menvardžių rašymo Lietuvos Respublikos 
piliečio pase teisinis sutvarkymas.

“Saugant lietuvių kalbos, kaip valsty
binės kalbos, konstitucinį statusą, kartu 
būtina užtikrinti asmens tapatybę patvir
tinančių įrašų autentiškumą tais atvejais, 
kai toks įrašas pirminiame šaltinyje (ki
tos valstybės išduotame dokumente) bu
vo parašytas kita kalba. Tai gali būti svar
bu tiek keliaujant iš vienos valstybės į 
kitą mokslo, darbo ar asmeniniais reika
lais, tiek disponuojant nekilnojamuoju 
turtu ar turint kitų ūkinių bei teisinių san
tykių tarp valstybių”, - sakoma nutarime.
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Iš Redakcijos pašto
Dear Members,

RE: Lithuanian Club Meeting
As Secretary I was asked by Viktoras 

Šliteris to call the meeting which took 
place on 13 June 2009. Under the 
Constitution I was required to. I had no 
choice if 5% of members wanted a 
meeting.

56% of members voted to give 
themselves power to have a meeting called 
by Mr Šliteris. The rest, led by Venta 
Protas voted against having a meeting. A 
75% vote was needed. Therefore there was 
no meeting. Venta Protas and Jadvyga 
Burokas then resigned as Directors.

Inconsequence! am the only Director/ 
Secretary left from the last Annual General 
Meeting. Any other persons arc not 
Directors according to legal advice I have 
received.

Michael Vainauskas immediately 
approached me as Secretary to call another 
meeting of members to decide whether the 
Board was “legal”. This was sad, as we had 
already voted against having a meeting. 
Michael then sensibly resigned as a 
“Director”. We now have no one legally 
running the Club.

The meeting was a shambles with 
people shouting, others being “gagged”, 
and many older members were confused 
and did not know what to do. Mr Šliteris 
was treated rudely and given no opportunity 
to outline his plans for saving the Club. 
My sole purpose was to let you know how

Dear Editor,
The extraordinary meeting which I 

attended last Saturday, was for me a 
shameful display of a community seriously 
divided and having lost its self-respect. I 
was appalled by the rudeness, the gagging 
and over-talking of our community leaders 
many of whom have spent the majority of 
their lives in Sydney serving the Lithuanian 
Community. Further, the cat-calls for “say 
it Lithuanian” rang out more as a 
belligerent expression of elitism that one 
might hear from the sidewalk of some 
dictatorial state (it was clearly stated by the 
Chair that translations would be provided), 
lam saddened that our community has to 
stoop to slagging and bagging rather than 
simply respecting the right of every member 
to have his or her say.

I came to this meeting to get an 
intelligent and balanced insight into the 
concerns over the Club’s future; in this it 
failed. I’m the first to agree that we should 
look to the young to shoulder and nurture 
the future of our community’s life-time

Gerb. Redaktore,
Sydnėjaus lietuvių bendruomenės tar

pe atsirado žmonių, kuriems Sydnėjaus 
lietuvių choras kažkuo tai nusikalto. Atro
do nori, kad choro neliktų, o tai padaryti 
lengviausia sugriaunant jį iš vidaus.

Buvo paleisti gandai, kad iš choro rei
kia išmesti visus svetimtaučius ir kad mū
sų akompanuotojui per daug mokame.

Žinoma tie gandai pasiekė svetimtau
čių ausis. “Nereikia mus išmesti, mes patys 
išeisim”, galvoja jie. Deja, jiems išėjus,

Dear Editor,
lama sociology professor at Indiana 

University in Indianapolis in the USA, 
working on a research project on Balts 
(from the first, second, or third generation 
of exiles) who returned to the old country 
to live and work. Even some of those who 
gave up and went back to the West tire being 
included. I have conducted over 150 
interviews (mostly among Estonians and 
Latvians), but would like to include more 

bad the finances were. That is the duty of a 
Director.

At the meeting Mr Šliogeris stated 
that the Club had another $327,000.00 in 
investments. He forgot to add that most 
ofthis is “frozen”.

The members were wrongly advised 
that if the building was sold, the money 
would be lost to the government or some 
other organization similar to the 
Lithuanians. That legally would not 
happen until the last Lithuanian members 
were dead!

In fact, if the building was sold, the 
money would go into the bank of 
Lithuanian Club Limited, perhaps to buy a 
Lithuanian House. The money would not 
go to Apylinkės Valdyba or “Kovas”, or any 
other such organization. Because of this 
error some people were thinking “we 
might as well spend all the money, because 
if we sell the building, we lose the money”.

I was crucified by half the Community 
for doing my job. The other half understood. 
I was not given a chance to speak. I am 
resigning as Secretary I Director, because 
one person cannot have a Directors 
meeting. You are the members and have 
the power to call a meeting to appoint 
Directors if you wish. Otherwise, it is 
doubtful that any one will be in charge for 
about three months until the Annual 
GeneralMecting.

Yours Faithfully,
Garry Pcnhall

Secretary

investment. I expect that these younger 
people would have the maturity and 
wisdom to respect the opinion of their 
elders and to deal with these concerns 
respectfully; even if they don’t quite cut the 
mustard in 2009.

I hope that over the coming months the 
wounds of this despicable display will 
heal and that we might gather in friendship. 
We are a small community and as such wc 
should face the challenge of the future of 
our Club together. The Club, I believe, is a 
vital piece of the fabric that holds the 
Community together and helps to give it an 
identity. I imagine that most would be 
proud to invite friends to “our club” and to 
show them a venue smartly maintained 
and staffed with courteous and friendly 
staff. I implore the community to wise up, 
put the factionalism behind them, openly 
and easily express their concerns at an open 
forum with dignity and permit civilised 
debate to occur.

Joseph Blansjaar
Bcecroft

nelieka nė vieno boso, lieka vienas bari
tonas ir neturime akompanuotojo.

Jeigu nėra choro, nereikia ir chorve
džio. Man labai gaila tų choristų, kurie 
mylėjo lietuviškas dainas bei mėgo penk
tadieniais susitikti irpabendrauti.

Nežinau, gal man pasiseks tuos svetim
taučius priprašyti, kad jie sugrįžtų, o jeigu 
ne, aš Sydnėjaus lietuvių bendruomenei 
nereikalinga.

Su pagarba, Birutė Aleknaitė
Sydnėjaus liet, choro “Daina” vadovė

Lithuanians in the study.
I’m attending a Baltic Studies 

conference in Kaunas now and will spend 
a few days in Vilnius, too. If it is not 
possible to meet for a personal interview 
during my stay in Kaunas, the interview 
can be done via e-mail, Skype, or telephone.

Please contact me at:
ahaas@iupui.edu

Dr. Ain Haas
Indiana University at Indianapolis

Tūkstantmečio pasakojimai vaikams
(Šie kampeliai skiriami tėvams ir mokytojams, kad paskaitytų vaikams)

Vasario 16-oji
Kai prasidėjo Pir

masis pasaulinis ka
ras, Lietuva dar buvo 
okupuota nišų, bet ją 
labai greitai okupavo 
vokiečiai. Rusijoj tuo 

tarpu kilo bolševikų revoliucija, ir lietu
viai pamatė, kad yra proga atgauti laisvę. 
Išrinkta Lietuvos Taryba nutarė paskelb
ti nepriklausomą Lietuvą.

Pirmininkaujant dr. Jonui Basanavi
čiui 1918 m. vasario 16 d. buvo paskelbta 
Lietuvos Nepriklausomybė.

Bet karas dar vyko! Lietuva dar buvo 
okupuota vokiečių. Vokietija sutiko pri
pažinti Lietuvos nepriklausomybę su 
sąlyga, kad Lietuva palaikys artimus ry
šius su Vokietija. Lietuva tą klausimą iš
sprendė savotiškai: pasikvietė savo ka
raliumi Wiirttembcrg’o (Vokietijoje) kuni
gaikštį Urachą. Jis sutiko, pažadėjo savo 
vaikus leisti į lietuviškas mokyklas, o pats 
ėmė mokytis lietuvių kalbos. Atvykęs j 
Lietuvą jis turėjo tapti Mindaugu II.

Tačiau Vokietija karą pralaimėjo, 
Uracho kvietimas buvo atšauktas, Lietu
va išsirinko prezidentą Antaną Smetoną

Nepriklausomybės Aklo signatarai. I)r. Jonas Basanavičius 
(centre) pirmininkavo Lietuvos Tarybai priimant Nepriklauso
mybės Aktą.

Kas mes esame?
Ar leidžiame sau pagalvoti, kas esame, 

kodėl esame, kokia mūsų užduotis ir ar 
patenkinti kuo esame? Pasaulis, besiek
damas didelių atradimų ir pasiekimų, 
užmiršo mažutį, bet ne mažiau reikšmin
gą dalyką - moralę, gamtą. Taip beato- 
dairos galvotrūkčiais besiverždami ir 
apsvaigę nuo pasiekimų, laipsniškai 
vedame save į susinaikinimą. Duoda viltį 
tik tai, kad dabar jau yra apie tai vis pla
čiau ir daugiau kalbama.

Pažvelgus į mūsų bendruomenės pa
skutinius įvykius darosi liūdna. Mes irgi 
prarandame supratimą, kaip puoselėti ir 
branginti mūsų tautos pagrindinius prin
cipus. Praėjęs neseniai Klubo narių su
sirinkimas ir dalyvavusių skaičius parodė, 
kad nesame abeingi. Esame tik pavargę ir 
truputį pasimetę. Karšti ginčai ir emo
cijos, kokio lygio ir pobūdžio jos bebūtų, 
rodo, kad esame dar gyvybingi ir mums 
rūpi. Neabejotinai visi yra vedami gerų 
norų siekiant bendro tikslo, kad ta mūsų 
mažutė oazė, dalelė mūsų šalies turėtų 
stogą, po kuriuo galėtume burtis, švęsti, 
susitikti. Gyvenimas parodė, kad ir ge
riausių norų vedami padarome ir klaidų. 
Svarbų vaidmenį vaidina ir atsiradusios 
situacijos. Didžiausia klaida turbūt yra 
tame, kad mes skaldomės, pasiduodame 
ambicijoms, gal net ir, nelabai drįstu tai 
pasakyti, neapykantai, ar labai arti to.

Visiems mums aišku, kad Klubo si
tuacija yra kritiška ir neabejotinai rei
kalinga imtis priemonių tam klausimui 
išspręsti. Visai nesvarbu, kas imsis tai 
daryti, svarbu, kad visa tai būtų daroma 
netendencingai, įstatymiškai ir padoriai. 
Kada bet kokiame reikale įsibrauna as
meniškumai, gudravimas, nesutarimas - 
gerų rezultatų pasiekti yra kur kas sun

ir pradėjo gyventi savarankiškai.
Bet koks tai buvo gyvenimas! Lietu

voje buvo daugybė užsilikusios alkanos 
vokiečių kariuomenės, kuri užpuldinėjo 
kaimus ir plėšikavo. Buvo ir plėšikaujan
čių rusų bolševikų, o iš Latvijos atėjo su
sijungę vokiečių ir rusų daliniai, vadina
mi bermontininkais.

O kur dar lenkai, kurie, patys vos 
išsivadavę nuo rusų okupacijos, būtinai 
norėjo iš Lietuvos atimti Vilnių. Nuo 
visų reikėjo gintis. Ministrų kabinetui 
1918 m. lapkričio 23 d. paskelbus atsi
šaukimą, pradėjo rinktis savanoriai - be 
ginklų, tik vienas kitas atsinešė šautuvą, 
bet visi pasiruošę ginti Lietuvą. Tą dieną 
dabar švenčiame Kariuomenės Šventę.

Besibastantys svetimi kareiviai už 
lašinius pardavinėjo savo ginklus, o nu
galėjus priešų būrius, jų ginklai tapdavo 
karo grobiu. Per kelerius metus Lietuva 
buvo išvalyta nuo svetimų kareivių.

Vienintelis priešas liko lenkai. Tar
pininkaujant Tautų Sąjungai, po ilgų de
rybų Suvalkuose buvo pasirašyta paliau
bų sutartis su Lenkija, bet vos po dviejų 
dienų, lietuviams visai to nesitikint, lenkai 
užėmė Vilnių ir jo apylinkes.

Tautų Sąjunga pripažino Vilnių len
kams ir nustatė sieną 
tarp Lietuvos ir Len
kijos. Lietuva tos sie
nos nepripažino, va
dino ją “demarkacijos 
linija” ir nutraukė vi
sus diplomatinius san
tykius su Lenkija. Jei 
kas norėjo važiuoti į 
Vilnių arba Lenkiją, 
turėjo važiuoti į Latvi- 

ją, o iš ten į Lenkiją. 
Laiškai irgi ėjo tuo ke
bu. Aliutė

kiau. Neužsifiksuokime ant tai, kada yra 
sprendžiami taip svarbūs klausimai.

Neabejoju, kad kiekvienas iš mūsų yra 
patyręs įvairaus pobūdžio nuoskaudų net 
ir iš labai artimų žmonių. Klystame visi be 
išimties, svarbu nepasilikti klaidose ir jas 
taisyti.

Įstrigo mūsų choro dirigentės Birutės 
Aleknaitės pasiūlymas susimąstyti, pa
žvelgti į save... Gal ne tais žodžiais, bet ta 
prasme. Tai labai svarbu. Neturi reikšmės 
ar Klubo reikalais imsis “ man” simpa
tingi žmonės, ar ne. Svarbu, kad tie zmor- 
nės jaustųsi pajėgūs ir vedami tik gerų 
tikslų, nesavanaudiškai imtųsi reikalo.

Visi mūsų sentimentai kartais gal ir 
atrodo senamadiški, bet atkreipkime dė
mesį j mūsų puikų ir autoritetingi jau
nimą, į žodžius, pilnus gražių sentimen
tų, išreikštų susirinkimo metu Marinos 
Cox Taylor. Jausmas ir sentimentai yra 
neišskiriama dalis mūsų organizmo ir 
ignoruoti tai negalima. Įstrigo ir daktarės 
Genovaitės Kazokienės žodžiai, pasakyti 
šalia esančiam kiniečiui Latvių Namuo
se praėjusį sekmadienį: “TAI MANO 
ŽMONĖS“

Gyvenkime taip, kad savo tautos var
do nesumenkintume, kad su pasididžia
vimu galėtume vadintis lietuviais, bet tur
būt ne mažiau svarbu yra vadintis ir 
ŽMOGUMI.

Dar jaunimui norėčiau pasakyti, ypa
tingai naujiems lietuviams: neskubėkite 
su išvadomis, įsiklausykite ir pajuskite 
šios šalies pulsą, burkitės kartu ir kurkite 
sau ateitį rimtai ir pagarbiai, nes kokią 
susikursite, tokią ir turėsite, ir tokį įvaizdį 
paliksite. Pagarbiai

Nijolė Bučinskienė
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Iš Rusijos su užkandžio maišeliu - 
lietuviška odisėja

Nijolė 
Jankutė

Na, kas čia 
per užvardini- 
mas, nustebs 
skaitytojas ir ... 
pradės skaityti. 
Taip ir aš nuste
bau ir su įdomumu perskaičiau David 
Smiedt knygą - viešnagę Lietuvoje, vardu 
“From Russia with Lunch - Lithuanian 
Odyssey”. Tai Pietų Afrikos Respublikoje 
gimusio irvėliau Australijoje apsigyvenusio 
žydo įspūdžiai lankant dabartinę, nepri
klausomą I.ietuvą, kurioje 1907 m. gimė 
senelis Maurice Dibowitz, o visa plati 
giminė gyveno Biržų apylinkėje. Sulaukęs 
18 m. Maurice emigravo į Pietų Afriką. 
Kodėl patraukė jis į tokią neįsivaizduoja
mą tolybę, nei šeimai, nei giminėms ne
buvo aišku. Galbūt, jauno vyruko troški
mas pamatyti nežinomus kraštus, gal bru
tali Rusijos caro kontrolė, palietusi visas jo 
valdomas tautas, nežinia. Bet, kaip šios 
knygos autorius David rašo, gal senelio 
prisiminimai buvo per skaudūs, nes pradė
jęs dainuot “My Yddishe Mama”, jis tuoj 
susigraudindavęs...

Į P. Afriką iš carinės Rusijos valdomos 
Lietuvos pabėgdavo ne tik žydai. Į tą 
pasaulio galą patraukdavo Sibiro ir caro

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje

Alena 
Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.S.

Neišvengiama 
rusų kalba

Po oficialaus Dainų šventės atidary
mo renginiai pasipylė kaip iš gausybės 
rago. Sekančią dieną jų buvo net trys. Na
cionaliniame Muziejuje buvo istorinių 
dokumenti) ir dovanų valdovams paroda, 
atvežta iš Rusijos. Paroda labai įdomi. 
Rusas, atvežęs tą parodą, pasakė ilgą kal
bą - rusiškai. Kad rusas kalba rusiškai, vi
sai natūralu. Kad lietuviai nepasirūpino 
vertėjo, tarytum visi darsupranta didžio
jo brolio kalbą - nedovanotina. Juk žiū
rovų tarpe buvo daug kas iš užsienio, 
mano amžiaus, ir net jaunesni, kurie nišų 
kalbą, jeigu ir buvo išmokę, tai seniai 
pamiršo.

Po kelių dienų buvo filmo “Vienui 
vieni” (apie partizaną Daumantą-Lukšą) 
premjera - uždaras spektaklis, tik su pa
kvietimais. Aš turėjau pakvietimą, ir Gra
žina labai ragino būtinai ateiti. Buvau 
peršalusi, jaučiausi baisiai ir nutariau pa
likti sprendimą likimui - svečiuose bu
vo klasės draugės ir nuo “mergaičių” iš
važiavimo priklausys spėsiu ar nespėsiu. 
Vis dėlto, mergaitės išvažiavo gana anks
ti ir, palydėjusi jas į troleibusą, sekančiu 
troleibusu išvažiavau į kiną. Filmas apie 
partizanų kovas labai šiurpus, bet daug 
ko nesupratau, nes visi “rusai” kalbėjo 
rusiškai, o vertimų ekrane nebuvo. Po fil
mo visi svečiai vestibiulyje dalinosi įs
pūdžiais. Vaitkienė, režisoriaus žmona, 
manęs paklausė, koks mano įspūdis. 
“Negaliu pasakyti - aš rusiškai nemoku ir 
pusės nesupratau”. Svečių tarpe mačiau 
daug tokių kaip aš, kurie rusiškai irgi 
nesuprato. Vaitkienė ėmė lyg teisintis, 
kad ateityje bus įdėti “titrai”. Pasakiau, 
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kariuomenės vengdami, arba geresnio 
gyvenimo ilgėdamiesi jaunuoliai, kaip pvz. 
mano močiutės brolis. įpykęs ant našlio 
tėvo, vedusio jauną žmoną ir jai užrašiusio 
visą ūkį, iškeliavo kuo toliausiai!

Grįžtant prie D. Smiedt senelio Mau
rice Dibowitz, sužinom, kad jo šeimos var
das ir pavardė buvo Moze Dibobis. P Af
rikoje jis gerai įsikūręs, prasigyvenęs ir 
nieko apie jaunystę Rusijos valdomoje 
Lietuvoje nepasakojęs. Tačiau anūkas Da
vid savo kilme visada labai domėjęsis, to
dėl ir šioje knygoje su meile ir humoru 
aprašo visą šeimą, močiutę, jau gimusią 
Capetown mieste, žodžiu, tikrą “afrikaaner", 
kurios tėvai taip pat buvę emigrantai - 
Lietuvos žydai. Senelių dukra Renecia, 
autoriaus mama, ištekėjo už “afrikaaner” 
Smiedt, gana ištaigingai gyveno to meto P 
Afrikos baltųjų “apartheid” režime, aptar
naujami negrų tarnų.

Autorius ir jo šeima apsigyveno Aus
tralijoje 1987 m. Čia David vedė krikščio
nę merginą ir pasijuto gana nutolęs nuo 
savo žydiškumo. “Valgau kiaulieną ir 
piktinuosi Izraelio valdžios žiaurumais 
kitataučiams”, - rašo David, “bet mėgstu ir 
vertinu žydišką humorą”. Tačiau P. Afriką 
jis vadina “mylimuoju kraštu”. Nors tenjo 
gimtinė, bet kelio atgal nebėra. Ar jis jau
čiasi australu? Nors jau 20 metų jis čia, bet 
labiau jaučiasi pirmos kartos emigrantu, 

kad tada ir reikėjo daryti premjerą. Pa
siutimas tų lietuvių, kurie vis dar galvo
ja, kad visas pasaulis supranta “didžiojo 
brolio” kalbą.

Gal ir būčiau mandagiau atsakius, jei 
ne kylantis karštis ir galvos skausmas.

Jauni nusikaltėliai
Mano draugė Stefa Gedgaudienė at

važiavo manęs paimti į kai kurias Vilnijos 
mokyklas. Pasirodo, tikslas buvo verbuoti 
moksleivius važiuoti į skautų stovyklą. 
Stefa vis nori perorganizuoti Lietuvos 
skautus į atskiras organizacijas-broliją ir 
seseriją-ir kalbina jaunimą važiuoti įjos 
rengiamą stovyklą. Kai kurie vaikai sakė, 
kad važiuos, kiti sakė, kad tėvai neturi iš 
ko sumokėti (bet visi turėjo mobiliuosius 
telefonus, kurie gana brangiai kainuoja). 
Nuvažiavom į vieną specialią mokyklą, 
kur buvo siunčiami nusikaltę vaikai. Jie 
ten gyveno bendrabutyje, mokėsi nor
malioje mokykloje, bet su padidintu 
amatų krūviu. Vaikai ten gyveno pusiau 
laisvi, po pamokų lengvai gaudavo leidi
mą nuvažiuoti į miestelį, savo gyvenimu 
buvo patenkinti ir iš mokyklos nebėgo. 
Priešingai - jie ten jautėsi saugūs, aprūpin
ti ir kai kurie, atbuvę savo skirtą laiką, 
prašėsi paliekami, kol baigs visą mokyklą.

Kaimo turizmas
Apie 2003 metus kaimo turizmas jau 

buvo pradėjęs plėstis. Nuvažiavę į Beržorą 
pas Striaukus, pamatėme, kad ten jau bu
vo labai daug kas naujo pastatyta - 
kambariai turistams, pirtis, didelė skal
bykla ir labai gražiai sutvarkyta aplinka. 
Mums su Algiu paskyrė po kambarį; Al
giui virš pirties, o man turistų namuose. 
Mano kambary buvo tik būtiniausi bal
dai - lovos, staliukas, kėdės, spinta ir 
vonia su patogumais prie kambario. Kiti 
kambariai buvo panašūs, ir buvo didelis 
bendras kambarys ir virtuvė.

Striaukai jau buvo susidarę gerą 
reputaciją, vasarotojai atvažiuodavo ne 
tik iš Lietuvos, bet ir iš Vokietijos.

Kaimo turizmui būtina sąlyga buvo 
vanduo - jūra, upė, upelis, ežeras. Mel- 
.bourniškė Dana Baltutienė, atgavusi tėvų 

kurio šaknys Lietuvoje.
Nežinomoji Lietuva

“Norėjau pajust dabartinę Lietuvą, 
ragaut jos maistą ir pasidžiaugt kvailybė
mis, kurios užklumpa sovietų valdžioje 
buvusias tautas dabar be atodairos grie
biančias pirmojo pasaulio gėrybes”, sako 
David. Na, ir džiaugiasi ir linksminasi jis, 
kaip išmano. Jau pro lėktuvo langą Lietu
vos gamtovaizdis jį sužavi: viskas žalia, 
žalia, tai ne Australijos sausos dykumos! 
Bet lėktuvo patarnautoja jį “pritrenkia” ne 
tik nudėvėta uniforma, bet ir besaikiu iš- 
sidažymu!

Apsistojęs kažkokiame Vilniaus vieš
buty, kuriame nėra vonios, bet paslaugus 
durininkas gali svečiui pristatyti uždarbiau
jančią gatvės merginą, David iškeliauja 
apžiūrėt miesto ir vos nepakliūva po tro
leibusu, kurį vairuoja labai pikta vairuo
toja (jos plaukai sušiaušti į tokį kuodą, ku
rio nctkulka neperkirstųl). Gedimino pros
pekte jam sekasi geriau. Čia jį sužavi Dra
mos teatro fasado juodos mūzos, o dar la
biau praeivės lietuvaitės, nes jų veidų dar 
nesužalojo “atjauninimo epidemija”. Tačiau 
vyrukai atrodo pikti: jų akys kietos ir lai
ko tavo žvilgsnį, kol išsigandęs akis nu
leidi,-rašo David.

Toliau David žavisi Vilniaus bažnyčio
mis,ypač, tartum Napoleonas, Šv. Onos, 
ir susitinka su Rūta, tikra vilniete. Ne tik 
jos anglų kalba ir dailiu veideliu grožisi Da
vid, bet dar labiau gausiomis architek
tūros, istorijos, etnografijos žiniomis, ku
rias Rūta beria kaip žirnius keturiomis 

žemę, irgi norėjo įkurti kaimo turizmo 
vietovę. Iš savo kiemo molio plytų pasi
statė namą, pradėjo ūkininkauti, tačiau 
turistų, deja, nepriviliojo. Bet ten, kur 
buvo vanduo, net ir tokiame užsnūdusia- 
me kaime kaip Pašekščiai, jau mačiau 
sodybą įrengtą turistams, o pati irgi esu 
vasarojus Šventosios žvejo namuose su 
visais patogumais turistams.

Raketų bazė
Beržore vasarojo vokiečių šeima. Jiems 

buvo atsitikusi nelaimė - tik atvažiavus j 
Beržorą, buvo pavogtas jų automobilis, ir 
jie nebegalėjo ekskursuoti. Tad sekantį 
rytą mes su Algiu ir Striaukų marčia 
Rasa pasikvietėm tuos vokiečius ir iš
sirengėm į “Militarizmo muziejų” - buvu
sią sovietinę raketų bazę.

Tai buvo trijų aukštų požeminis pa
statas, kurio kampuose buvo pusšimčio 
metro gilumo šachtos branduolinėms 
raketoms. Pasakoja, kad pastačius šią ba
zę, aplink ją išmirė bebrai, ir karpiai 
tvenkiniuose pasidarė nebe tokie, o ge
riamam vandeny buvo aptikta radioak
tyvaus stroncijaus.

Dabar kariškiai su savo raketomis 
buvo išsikraustę jau daugiau kaip 10 me
tų. Pradžioje bazę saugoti buvo palikti 
keli kareiviai, bet apsukrūs vietiniai gy
ventojai greitai su jais rado bendrą kal- 
bą-sumokėję naminės buteliais, jie galė
jo iš bazės neštis baldus, tepalus, dega
lus, mašinų dalis, net televizorius ir radi
jo aparatus.

Po kiek laiko sargybos buvo nuimtos 
ir angos į požeminę bazę užvirintos, ta
čiau kolūkiečiai dangčius atplėšė ir bazė
je nepaliko nei išvietės kriauklių, nei gla
zūruotų plytelių - namų ūkyje viskas ga
lėjo praversti.

Dabar muziejus jau turėjo savo vado
vus, kurie vedžiojo ekskursijas ir aiškino, 
kas ten yra. Nusileidę j požemį ir išlan
džioję jo labirintus, pro labai siaurą angą 
įsiruopštėm į raketų valdymo patalpą. 
Valdymo aparatas atrodė kaip milšiniš- 
kas dubuo, kurio kraštai buvo sužymėti 
dienovidžio laipsniais. Pagal įsakymą iš 
Maskvos raketą galima buvo paleisti į bet 
kurią Europos vietą. 

kalbomis! Rotajam informacijos šaltinis, 
ypač Lietuvos ir Vilniaus istorijos. Tos ži
nios jam padeda rašant šį travelogą. Dide
lį įspūdį autoriui padaro Rūtos pasakoji
mas apie Sausio 13-ąją, paskutinį komunis
tinės Rusijos siautėjimą ir jo aukas prie TV 
bokšto.

Vilniaus linksmybės
Norėdamas pamiršt tragiškus epizodus 

iš sovietinės Lietuvos istorijos, David ke
liauja “naktinėti” kartu su netikėtai res
torane susipažintais australais ekskur
santais. Jie visi, vis girtesni ir triukšmin- 
gesni, lanko vilniškes “strip-tease” užeigas, 
kol vargšui David tų “linksmybių” pasidaro 
perdaug.Tačiau, jo nuomone, “naktinės” 
lietuvaitės per gražios uždarbiauti tose 
landynėse. Anot jo, daugelis jų galėtų būti 
puikūs madų salonų modeliai!

Kitą dieną, išsipagiriojęs David žings
niuoja Vilniaus gatvėmis, gatvelėmis viską 
pažiūrėdamas ir aprašydamas be jokių 
sentimentų, kaip įžvalgiam svetimtaučiui 
dera. Taigi, ir apie šiukšlynus, laužynus ir 
apie šaunų Gedimino prospektą, gintaro 
parduotuves, tuoj pridėdamas padavimą 
apie Jūratę ir Kastytį ir kaip atskirti tikrą 
gintarą nuo netikro! Ragauja cepelinus ir 
blynus su varške, o Pylimo gatvėj pamato 
“rock” muzikanto Frank Zappa biustą ir 
stebisi (kaip ne vienas iš mūsų!), kodėl? 
Nes Zappa toks pat lietuvis kaip ir tequila! 
Amen! Lankydamas barus, David stebisi 
lietuvių girtavimu: vien alaus 82 litrai žmo
gui per metus!

'lįsinys kitame MP nr.

Balio “nuotykis”
Pašekščiuosc pastebėjau, kad Jonė 

savo vyrui Baliui neleidžia pačiam vie
nam eiti į mišką - visuomet ir ji eina su 
juo. Po poros savaičių man paaiškėjo, ko
dėl Jonė taip stropiai globojo Balį. Buvau 
Vilniuje pas Rimutę, kai Gabrys mums 
pranešė, kad vakar vakare Balys išėjo į 
mišką ir dingo. Balys, kuris kiekvieną miš
ko takelį žinojo, kaip savo kišenę! Ne tik 
visa šeima, bet ir visas kaimas išėjo jo ieš
koti, bet pradėjus temti dar nebuvo su
radę. Gerai, kad Jonė turi mobilųjį tele
foną. Paskambino į Molėtų policiją, kad 
padėtų ieškoti. Policija atsakė, kad jie 
dingusio žmogaus pradeda ieškoti tik po 
dviejų dienų! Jonė paskambino Gabriui į 
Vilnių. Gabrys paskambino policijos 
viršininkui Grigaravičiui, ir Grigaravičius 
įsakė Molėtų policijai ieškoti Balio.

Kitą rytą švintant policija prisistatė ir 
visi vėl ėmė ieškoti. Beveik nustojus vil
ties, Balio sūnus Jurgis prisiminė mažą 
užpelkėjusį ežeriuką ir patarė tenai 
pažiūrėti. Ir atrado!

Pasirodo, Balys, nutaręs, kad būtent 
ten yra kelias namo, beklaidžiodamas 
nuėjo ligi to ežeriuko ir įklimpo į pelkę. 
Pradėjo grimsti, nebegalėjo ištraukti ko
jų. Laimei, ten gulėjo nulūžęs beržas, Ba
lys ant jo atsisėdo, ir kojos toliau nebe- 
grimzdo. Taip jis ir prasėdėjo visą naktį, 
kol gerokai įsidienojus, jį atrado ieško
tojai. Pelkė taip tvirtai sugriebusi laikė jo 
kojas, kad reikėjo kelių vyrų, kad sukibę 
ištrauktų Balį. Policija tuojau atrapor
tavo Grigaravičiui, Grigaravičius paskam
bino Gabriui, o Gabrys mums. Lengviau 
atsikvėpusios bandėm skambinti Jonei, 
bet labai ilgai negalėjom jos pasiekti. 
Pagaliau prisiskambinom, ir aš paklau
siau Jonės, ką pasakė ligoninė. “Mes jo 
nevežėm į ligoninę”, pasakė Jonė, “jis vi
sai gerai jaučiasi, dabar guli lovoje ir 
džiaugiasi, kad šilta ir sausa”.

Po kelių savaičių su Rimute nuvažia
vom į Pašckščius. Jonė atrodė sublogusį, 
susirūpinusi, bet Balys atrodė labai gerai, 
buvo linksmas, juokėsi iš savo nuotykio ir 
gyrėsi, kad pakliuvo į laikraštį.

Tbsinys kitame MP nr.
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The Canberra Lithuanian Community congratulates

(3ur6ara Šilinis
on being honoured as a recipient of the Medal of the Order of 

Australia. The citation for the award is “For service to the Lithuanian 
community of Canberra”. Barbara’s significant and long-term 
contribution is well-known within our community, and we are very 
pleased to see her work recognised at a national level through 
inclusion in the 2009 Queen’s Birthday Honours List.

Canberra Lithuanian Community Association Inc

Padėka
Jungtinis Baltų Komitetas dėkoja visiems, prisidėjusiems prie ypač 

sėkmingai praėjusio Birželio išvežimų minėjimo Sydnėjaus Latvių Namuose.
Nuoširdi padėka Gintai Viliūnaitei už labai įdomią ir prasmingą paskaitą, 

Sydnėjaus lietuvių chorui “Daina” ir jos dirigentei Birutei Aleknaitei už kaip 
visuomet puikiai išpildytą programą, Tarai Williams už įspūdingai atliktą so
listės partiją, Wojciech Wisniewski už ištikimą akompanavimą chorui “Daina”, 
taip pat bendrom tautinėms giesmėms bei latvių muzikantėms.

Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie minėjimo ruošos, ypač Irenai Kalėdie- 
nei už šeimynišką talką. Ačiū visiems už gausų dalyvavimą.

Sveikiname mielą, veiklią ir darbščią 
Sydnėjaus lietuvių bendruomenės narę

Mlartyną tiZeisgienę,
apdovanotą Australijos Ordino Medaliu - OAM.

Nuoširdžiai džiaugiamės ilgametės veiklos bei jos darbo 
pripažinimu ir įvertinimu. Linkime jai tolimesnės sėkmės ir dar 
daug kūrybingų bei prasmingų darbų.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Padėka
Nuoširdus ačiū dr. Elvirai Šurnienei už $100 auką ir linkėjimus laikraščiui.

“Mūsų Pastogės” Administracija

Kviečia Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
2009 m. gruodžio pabaigoje - 2010 m. sausio pradžioje Pietų Amerikoje vyks XIII 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas. Ruošos Komitetui vadovauja Marisa Leonavičienė. 
Kongresas prasidės Argentinoje ir gruodžio 22 - 27 dienomis vyks Buenos Aires, 
gruodžio 27 - sausio 3 dienomis tęsis Montevideo, Urugvajuje, baigsis sausio 3-7 
dienomis Sao Paolo, Brazilijoje.

Registracijos anketos priimamos iki 2009 m. birželio 30 dienos. Užsiregistravus 
prašome pervesti 30% sumos per 10 dienų. Likusią sumą prašome sumokėti iki gruo
džio I dienos. Pavėlavusiems, t.y. nuo 2009 m. liepos 1 d.dalyvavimas brangs 20%.

Kiekvienas Kūčių vakaro dalyvis (nepriklausomai nuo to, kokias funkcijas atlieka 
Kongrese) kviečiamas atsivežti savo kraštą atspindinčią smulkią kalėdinę dovanėlę.

Dalyvavimo Kongrese kaina vienam asmeniui:
visame Kongrese - 2000 USD arba kiekvienoje šalyje:

• Kultūrinėje dalyje Argentinoje - 800 USD;
• Studijų Dienose Urugvajuje - 800 USD;
• Stovykloje Brazilijoje - 400 USD.

Į kainą įeina (dalyvaujant visame Kongrese): maitinimas (3-4 kartus per dieną), apgy
vendinimas viešbučiuose, transportas iš vienos šalies į kitą (laivu Argentina - Urugvajus, 
lėktuvu Urugvajus - Brazilija), transportas pagal Kongreso programą, ekskursijos ir kt.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame p. Danutei Simankcvičienei už $100 auką “Mūsų 

Pastogei” ir gražius linkėjimus:
“VALIO! Visą 60 metų turtingai žiniomis ir pasipuošusiai grafiko Henriko 

Šalkausko antrašte mus lankančiai bičiulei - “Mūsų Pastogei” - VALIO! ”
“Mūsų Pastogės” Administracija

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

#**X| '<\ Australijos 
/ Lietuvių 
''3? Fondui

aukojo:
a.a. V. Neverausko atminimui:
$50 - J. Balčiūnas ($4350)
a.a. Stasės Sagatienės atmi
nimui:
$50 - Z. Pranckūnienė ($810)
a.a. Emilijos Silieizes gimtadienio
proga:
$30 - M. Sodaitienė ($740)
a.a. Petro Bimbos atminimui:
$50 - E. Margan-Marganavičius ($615)

Z. Pošaitis ($480)
M.L. Mackevičienė

$20 - V. ir A. Baltrukoniai ($355)
J. ir J. Zaikauskai ($895)
D. Lynikienė ($810)
Z. Pranckūnienė ($830)
L Jokubauskienė ($120)
M. Miliauskienė
V. Pumputis ($315)
P. Švambarys ($96)
P. Jokūbaitis ($185)
S. ir 1. Tamošaičiai ($70)

Aukos “Mūsų Pastogei”
E. Lomsargienė SA $25.00 I. Dambrauskienė NSW $35.00
A. Arlauskas NSW $ 15.00 S. Tamošaitis VIC $ 15.00
A.ir E. Šliogeriai QLD $35.00 R.čėsna VIC $50.00
O. Abramavičienė NSW $ 10.00 Br. Staugaiticnė VIC $ 20.00
A Lozoraitienė NSW $ 15.00 S. Kairys ACT $35.00
S. Sagatys QLD $35.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
A. Savickas SA $20.00 “Mūsų Pastgės” administracija

E. Šurnienė ($215)
J. Leknius ($75)
Anon.
M. Igaunienė ($180)
V. Petraitienė ($30)
M. ir L. Kozlovskiai ($90)
D. ir M. Didžiai ($430)
R. ir R. Skeiviai ($70)
V. Pošiūnas ($110)

$15- G. Jokūbaiticnė
$10 - V Bladzcvičiehė ($250)

A. Vyšniauskienė (190)
V. Rutkauskienė ($45)
O. Binkienė
A. Klimas ($160)
R. Kenny ($30)
R. Klcinberg
R. Švambarys $20)
Z. Prašmutaitė ($470)
B. Prašmutaitė ($3315)
A. ir J. Šimkai ($1295)
B. Staugaiticnė ($800)

a.a. Arnio Muceniekoatminimui:
$20 - M. Igaunienė ($200)

A. Urbanavičienė ($90)
A. irJ. Šimkai ($1315)
A. ir V. Baltrukoniai ($375) 

$10- B. Prašmutaitė ($3325) 
Valdytos vardu dėkoju už. aukas.

Audrius Balbata,
ALF iždininkas

Ambersail” sugedo netoli Danijosii

Birželio mėn. 12 d. visai 
netoli Danijos krantų lūžo 
„Tūkstantmečio odisėjos“ 
jachtos „Ambersail“ gikas (ho
rizontalus stiebas, skirtas iš
tempti ir palaikyti pagrindi
nes bures). Iki Kopenhagos 
likusias 35 jūrmyles „Tūks
tantmečio odisėjos“ jachtai 
teks plaukti su varikliu, pra
nešė organizatoriai.

„Tai vienas rimčiausių iš
bandymų, tekęs buriuotojams 
Odisėjos aplink pasaulį metu. 
Atlanto, Indijos ir Ramųjį van
denynus perplaukusią „Tūks
tantmečio odisėjos“ jachtą nesvetingai pa
sitiko Baltijos jūra. Taidar kartą patvirtina 
seną buriuotojų išmintį, kad sudėtingų ir 
pavojingų oro sąlygų galima tikėtis bet 
kuriame vandenyne ir visose jūrose,“ - tei
gia „Tūkstantmečio odisėjos“ buriavimo 
programos vadovas Simonas Steponavičius.

Kaip praneša paskutiniojo Odisėjos 
etapo įgula, kuriai vadovauja kapitonas 
Paulius Kovas, šiandien nuo labai anks
taus ryto pūtė stiprus vėjas, leidęs jachtai 
skrieti 15-19 mazgų greičiu. Apie aštuntą 
valandą vėjas nurimo, lijo.

„Dar po trijų valandų mus vėl pasigavo 
vėjas, tačiau jis nebebuvo stiprus, siekė 16 
mazgų, o jachta plaukė 8 -10 mazgų grei
čiu pavėjiniu kursu. Su vėju sustiprėjusios 
bangos pradėjo daužyti laivo priekį. Po 
keleto tokių smūgių išgirdome garsų 
pokštelėjimą ir vyrų balsus ant denio: 
“Gikas! Gikas! Lūžo gikas!” Jis lūžo ir 
pavojingai išsinėręs pakibo ant denio, jo

Atitaisymas
Aukos brolių Vileišių paminklui. Aukotojų sąraše per apsirikimą įrašyta V. Navako 

pavardė vieton p. J. Malijauskienės, aukojusios $200. Atsiprašome ir dėkojame.
Mclbourno Entuziastės

LIETUVA — tai jausmas, kad esame kartu.
Švęskime visi Lietuvos 1000-metį.

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

Kopenhagoje buriuotojai su lietuviais vaikais.

galas įsirėmė į elektroninius prietaisus,“ - 
praneša XI etapo įgulos narys Mindaugas 
Rainys.

Pagal numatytą Odisėjos maršrutą 
birželio 13 dieną 15 vai. jachtos „Amber
sail“ prisiriša Kopenhagos Larsens Plads 
krantinėje. Odisėjos kranto komanda už
mezgė tyšį su Kopenhagos jachtų remonto 
dirbtuvėmis, kad jau šį savaitgalį gikas 
būtų sutvarkytas ir jachta galėtų laiku 
išplaukti bei lesti kelionę. Birželio 16 d. 
numatoma švartuotis Gdanske ir susitikti 
su Lenkijos lietuviais.

Nuo Odisėjos pradžios jachta „Amber
sail“ jau nuplaukė daugiau nei41,000jūr
mylių ir aplankė 19 lietuvių bendruomenitĮ 
visame pasaulyje. Po 9 mėnesių kelionės 
aplink pasaulį liepos 5 d. „Tūkstantmečio 
odisėjos“ jachta „Ambersail“ LTU 1000 
grįš į Klaipėdą, aplankiusi 26 lietuvių ben
druomenes 20-yjc šalių ir pakvietusi jas 
kartu švęsti Lietuvos vardo tūkstantmetį.
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Travel to Vilnius & Other Cities Worldwide
Estours Travel offers you the best airfares to Lithuania, hotel 

accommodation, coach tours, cruises, lowcost worhlvide travel with 
discounted travel insurance and secure travel documents delivery. 

We arc only as far as your telephone, fax or computer.
Dial 1800 888 386 for your call to Estours Travel

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd., Corrimal East NSW 2518

Tel: ( 02) 4284 1688 & 1800 888 386 Fax.: (02) 4284 7823
E-mail: Vilnius@cstours-travel.com.au

Website: www.estours-travcl.com.au
Licence 2TA002609 ABN 45 003 084 857

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija ruošia

popietę apie mediciną,
kuri įvyks sekmadienį, birželio 28 dieną, 2.30 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių 

Klube, Baukslown.
Paskaitą tema “Antro tipo diabetas” skaitys dr. Daiva Kuzinkovienė. 
Maloniai kviečiame visus gausiai dalyvauti.

SLMSG Draugijos Valdyba

Valstybės Dienos minėjimas įvyks sekmadienį, 
liepos 5 dieną, 2 vai. p.p., Sydnėjaus Lietuvių Klube, 
Bankstowne.

Paskali ą skaitys Vytautas Patašius.
Atsiliepiant į “Tūkstantmečio odisėjos” kvietimą 

“Apjuosti pasaulį Tautiška giesme”, Lietuvos vardo 
paminėjimo Tūkstantmečio proga bus giedamas 
Tautos himnas.

Valstybės Diena Sydnėjuje

Maloniai kviečiame visus gausiai dalyvauti - kas 
turite, apsivilkite tautinius rūbus. Atsineškite mažas 

vėliavėles. Bus filmuojama. ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

Klubo darbo valandos:
Nuo antradienio iki penkiadienio Klubas dirba nuo 12 vai. dienos 
Sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.
Šeštadieniais - privatūs renginiai.
Šermenys pagal reikalą gali būti rengiami bet kurią dieną.

Klubo restoranas “The Little OniOJl” dirba:

antradieniais — penktadieniais:
pietūs 12 vai. dienos - 2.30 vai. p.p.
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 830 vai. p.p.

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

Skambinkite: ALVYDAI mob. te!.: 0422 655 902

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta penktadieniais, 

7 vai. p.p. Galite laimėli piniginius prizus. Prizas — $2,000.

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

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

Šiais melais minint Lietuvos Tūkstantmetį, Sydnėjaus Lietuvių Klubas 
kviečia Klubo narius bei jų šeimas padovanoti augalų su puodu. 
Kai lankysitės Klube, galėsite pažiūrėti, kaip Jūsų augalas auga ir bujoja. Tas 
puodas su augalu turės Jūsų šeimos įrašą ir metus, kada Jūs jį padovanojot 
Klubui. Kaina būtų $200. Norintys padaryti tokią dovaną, prašomi kreiptis į 
Klubo Administraciją.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

ui/ u/u wwi/imh yyy mhi/ih 

wfyappy with fees, cfyarges, interest?
, ,, . . talk to Talka
Talka charges po fees we care for our clieryts
Talka interest rates are low
Talka fronje loans are affordable

our bonje loan interest rate is 5.45% 
out iijvesUŲeijt loan interest rate is 5.45%

Melbocrr^ 03 932B 3466
AdftWtfe OS 0362 7377
Sydney 02 9782 0082

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATĄ?

Kviečia į VDU vasaros stovyklą
% Vytauto Didžiojo Universitetas (VDU) rugpjūčio 3-7

< dienomis organizuoja vasaros stovyklą „Susipažink, atrask, 
2 j sužinok, žaisk ir kurk!”. Moksleivių lauks susitikimai su
S. 5 įvairių sričių specialistais, diskusijos, lietuviškų filmų

**"*Zi€ peržiūros, ekskursijos ir daug įvairių pramogų. Tai puiki pro-
oZ')lz ga pažinti universiteto gyvenimą, daugiau sužinoti apie

ekonomikos, humanitarinius, socialinius, menų mokslus bei 
studijų programas, surasti naujų draugų ir geriau pažinti save.

Kviečiame nepraleisti galimybės ne tik linksmai, bet ir kūrybingai praleisti pirmąją 
rugpjūčio savaitę akademinėje aplinkoje ir susipažinti su naujais žmonėmis bei 
disciplinomis. Registracija j vasaros stovyklą vyksta iki 2009 m. liepos 1 dienos. Dalyvių 
skaičius ribotas! Dalyvio mokcstis-360 Ll /110 Eur (į kainą įskaičiuotas apgyvendinimas 
ir maitinimas).

Dėmesio(!): užsiregistravus tos pačios klasės ar mokyklos 10 moksleivių grupei, gru
pės vadovui (klasės auklėtojas ar mokytojas) dalyvio mokestis ir transporto išlaidos 
nebus skaičiuojamos (kompensuojama iki 500 Lt).

Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės į vasaros stovyklos koordinatorių 
Tadų Stalygą, tek: + 37037327981,faks. +37037327989, ei. p. t.stalyga@trt.vdu.lt.

NAUJOJOJE ZELANDIJOJE
Lietuvos komanda kovos Pasaulio Jaunių Krepšinio 

Čempionate, liepos 2-12 dienomis, Aucklande
Šiame turnyre dalyvaus talentingiausi jauniai krepšininkai (iki 19 metų) iš 16 valstybių: 

Angolos, Argentinos, Australijos. Egipto, Graikijos, Irano. Ispanijos, JAV, Kanados, 
Kazachstano, Kroatijos, Lietuvos, Naujosios Zelandijos, Prancūzijos, Puerto Riko, Sirijos.

Šis FIBA (Tarptautinio Krepšinio Federacijos) Čempionatas yra rengiamas ne tik 
pirmą kartą Naujojoje Zelandijoje, bet ir pirmą kartą Pietų Pusnį tūlyje, čempionato tvar
karaščio informaciją galite rasti interneto svetainėje: www.ncwzealand2009.fiba.com

Minvydas Palubinskas

3^ AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
J&į________ Pirmininkė Rita Mačiulaiticnė tol: 0425 704 890

QI0 mffloownc Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška 
Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018. 
e-mail: juskagiri@y7mail.com

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.

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

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su Redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams S65.

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

Apmokamų skelbimų kaina: S6.60 (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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