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LSS Australijos Rajono stovykla “Žilvinas”, Eumarella Scout Camp, Anglesea, 2007.

Šių metų sausio 2 -10 dienomis vyko Rajoninė Skautų Stovykla “Žilvinas” “Eumarella” stovyklavietėje, Great Ocean Road, Anglesea. Vytauto Vaitkaus nuotraukoje - stovyklautojai.

Užsieniečiai 
Įsitvirtina
Lietuvos 

darbovietėse
Nedarbo lygis 

Lietuvoje gan že
mas - tik 3.7% 
Susidaro įspūdis, 
kad ekonominė 

padėtis stipri Reikia nepamiršti, kad apie 
14% Lietuvos gyventojų emigravo į kitas 
šalis. Jie visi jauni - darbingo amžiaus. 
Dalis jų kvalifikuoti ir veržlūs, norintys pa
gerinti savo gyvenimų.

Vieni iš pirmųjų išvykusių j Vakarų Eu
ropos šalis buvo laivų statybos ir remon
to specialistai. Klaipėdos laivų statybos 
įmonės, netekusios pačių kvalifikuočiau
sių darbuotojų, kreipėsi į Lietuvos Vy
riausybe prašydamos, kad leistų pasi
kviesti specialistus iš Ukrainos ir kitų Ry
tų šalių. Taip bendrovės patyrė didelius 
finansinius nuostolius, nes laiku neįvykdė 
savo darbo sutarčių.

Sąlygos užsieniečiui (ne iš Europos Są
jungos šalių) įsidarbinti Lietuvoje gan 
sudėtingos: leidimą dirbti išduoda Dar
bo birža, o gauti leidimą laikinai gyventi 
Lietuvoje užtrunka iki pusmečio.

Įsidarbinusių užsieniečių skaičius me
tai iš metų vis auga. Statistikos duomeni
mis: 2004 m. buvo išduota 877 darbo lei
dimai užsieniečiams. 2005 m. išduota 1565 
darbo leidimai, o 2006 m. išduota 2982 
darbo leidimai Praeitais metais daugiausia 
leidimų išduota baltarusiams - 1011, uk
rainiečiams - 959, rumunams - 431, 
rusams -124, kiniečiams - 117 ir 1.1.

Nors iš Lietuvos emigravo apie 14% 
visų gyventojų, užsieniečiai atvykėliai tesu

daro tik kiek daugiau nei vieną procentą 
visų Kvykusiųjų.

Pokyčiai Kuršių nerijos 
nacionaliniame parke

Nuo 1994 m., kai buvo priimtas Kuršių 
nerijos nacionalinio parko (KNNP) Ben
drasis planas, į teritoriją pradėjo nelegaliai 
skverbtis stambus privatus kapitalas, sta
tydamas įvairaus pavadinimo gyvenamuo
sius pastatus. Viena didžiausių dėl nelega
lių statybų Kuršių nerijoje bendrovių - tai 
“Sabonio klubas ir partneriai”.

Šiuo metu dėl galimai neteisėtų stati
nių Neringoje, teismuose nagrinėjama 
daugiau nei 50 bylų. Sprendimai - nesi
baigiantys, stringa ne tik eiliniuose teis
muose, bet ir Konstituciniame Teisme, 
kuris spręs, ar galima laikyti galiojančiu 
1994 metais patvirtintą Kuršių nerijos 
nacionalinio parko Bendrąjį planą.

Į KNNP vadovybę 2005-tųjų metų pa
baigoje buvo paskirta nauja vadovė Aureli
ja Stančikienė. Ji iškėlė naują parko va
dovavimo ydą : žvėrių likvidavimą viešo
mis medžioklėmis, kviečiant garbingus 
azartinius medžiotojus. A. Stančikienė nu
rodė, kaip žvėrys yra tvarkomi demokra
tinių šalių parkuose. Medžiotojai, netekę 
savo pramogų, išreiškė nepasitenkinimą A. 
Stančikienės adresu.

Prieš dvi savaites Klaipėdoje lankėsi 
Prczicįcnlas Valdas Adamkus. Vietos žur
nalistai iškėlė ir skandalingą KNNP padėtį, 
ypač dėl nelegalių statybų. Prezidentas 
patvirtino, kad “nė per centimetrą” nesi
traukia nuo savo pozicijos nelegalių staty
bų Kuršių nerijoje atžvilgiu - tokias reikia 
griauti buldozeriu. Prezidentas garantavo, 
kad išdegęs Smiltynės miškas būtinai bus
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Australijos "Vienos proga apdovanoti 
ir lietuviai - žiūrėk psl. 3

ES parama
Kaip praneša DELFI, daugiau negu 

pusė Lietuvos gyventojų teigia jaučiantys 
ES struktūrinių fondų paramos naudą. 
Taip teigiančiųjų dalis per 2006 metus 
išaugo daugiau kaip 10% - nuo 43% iki 
54%. Labiausiai ES paramos naudą paju
to aukštąjį išsilavinimą turintys žmonės, 
specialistai, tarnautojai ir kaimo gyventojai.

Tokie rezultatai paaiškėjo atlikus Lie
tuvos gyventojų apklausą, kurios metu 
buvo siekiama išsiaiškinti jų nuomonę ir 
žinias apie ES struktūrinių fondų paramą. 
Tyrimo metu buvo tiriamas ir gyventojų 
informuotumas apie šios paramos turinį.

„Tyrimas parodė, kad Lietuvos gyven
tojų, jaučiančių ES struktūrinės paramos 
naudą, dalis auga. Galima teigti, jogšalies 
gyventojų lūkesčiai, sieti su Lietuvos na
ryste Europos Sąjungoje ir kartu atsivėru
siomis galimybėmis, vis labiau pildosi“, - 
sakė tyrimą atlikusios bendrovės „TNS

Kas trukdo gyventi geriau?
Apklausų centras „Vilmorus“ atliko 

tyrimą, kurio metu Lietuvos gyventojai 
turėjo atsakyti į klausimą, kas, jų nuomo
ne. labiausiai trukdo jiems gyventi geriau. 
Rezultatai parodė, joggyventojai didžiau
siomis šalies blogybėmis įvardijo korup
ciją ir piktnaudžiavimą valdžia-abi kar
tu jos susilaukė per 70% balsų.

Respondentai turėjo pasirinkti jiems 
tinkamą atsakymą iš pasiūlytų septynių: 
korupcija, protekcijos, biurokratizmas, ne
profesionalumas, piktnaudžiavimas val
džia, amoralumas, socialinė atskirtis.

'lyrimas „Naujosiossąjungos“ iniciatyva 
buvo atliktas sausio 11-14 dienomis, ap

- naudinga
Gallup“ direktorius Mindaugas Degutis.

Daugiau nei pusė tyrimo dalyvių (53%) 
mano, kad didžiausią ES paramos naudą 
ateityje pajus jų vaikai. Mažiausiai naudos 
Lietuvos gyventojai tikisi asmeniškai sau 
(31 %). Paprašius įvardinti sritis, kurioms 
tenka didžiausia ES struktūrinės paramos 
dalis, net pusė respondentų nurodė žemės 
ūkį ir kaimo plėtrą. Penktadalio apklaus
tųjų nuomone, daugiausia paramos sulau
kia pramonė ir verslas.

Tyrimo duomenimis, informacijos apie 
ES struktūrinių fondų paramą pakanka 
arba iš dalies pakanka 29% apklaustųjų, 
lito tarpu šios informacijos trūksta 26% 
apklaustųjų. Informacijos dažniau nepa
kanka studentams ir 18-29 metų responden
tams, turintiesiems vidurinį Išsimokslinimą. 
Gyventojų apklausa atlikta Finansų minis
terijos užsakymu. 2006 m. lapkritį-gruodį 
buvo apklausti 1034 asmenys. LGITIC 

klausta 1008 žmonės iš 20 miestų ir 63 
kaimų. Respondentų atranka buvo pareng
ta taip, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas 
turėtų vienodą tikimybę būti apklaustas.

„Vilmorus“ vadovo Vlado Gaidžio 
teigimu, neseniai 101-oje šalyje buvo atlikta 
apklausa, kurioje įvairių žemynų gyven
tojams buvo pateikti du klausimai: ar pla
čiai korupcija paplitusi valdžios institu
cijose ir ar plačiai ji išsikerojusi verslo 
sektoriuje? „Deja, teko patirti šoką, su
žinojus, kad šioje apklausoje Lietuva at
sidūrė paskutinėje - šimtas pirmojoje - 
vietoje“, - sakė V.Gaidys.
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Vytautas 
Patašius Trumpai is visur

♦ Sausio 22 d. 
Saliamono salų 
min. pirmininkas 
Manasseh Soga- 
vare aštriai kriti
kavo Australijos 
vyriausybę, kaltin
damas ją per lėtu 
Saliamono salų 
policijos funkcijų 
atstatymu, truk

dymu policijos planų vėl apsiginkluoti. 
Australijos ir N. Zelandijos kariai buvo 
nuginklavę Saliamono salų policiją dėl 
įsigalėjusios korupcijos ir žudynių tuo
metinės vyriausybės prašymu.
Min. pirmininkas Sogavare pradėjo siųsti 
rinktinius policininkus apmokymui į Tai- 
vaną. Iš jų jis planuoja sudaryti savo as
meninės apsaugos ginkluotą dalinį. Jis 
kaltina Australiją paveikus Taivano vyriau
sybę išjungti šaunamų ginklų apmokymą 
iš bendro policijos apmokymo kurso.
♦ Sausio 22 d. naujasis Čekijos min. pir
mininkas Mirek Topolanek pareiškė, kad 
Čekija patenkins JAV pageidavimą įrengti 
radaro bazę Čekijos teritorijoje. Ši bazė bus 
ankstyvo įspėjimo sistemos dalis, saugo
jantis nuo galimo tarpkontinentinio balis
tinio puolimo. M. Topolanek nuomone, ši 
bazė sustiprins visos Europos saugumą. Iki 
šiol JAV yra įrengusi dvi “žvaigždžių karo” 
tarpkontinentalinio balistinio puolimo ap
sigynimo bazes. Viena jų yra Kalifornijoje, 
kita Aliaskoje. JAV oficialiu pareiškimu, 
panaši bazė Europoje (Čekijoje ar Lenkijo
je) apsaugotų JAV ir Europą nuo galimo 
puolimo iš Irano ar iš Šiaurės Korėjos.
♦ Sausio 23 d. Australijos min. pirminin
kas John Howard pertvarkė ministrų ka
bineto sudėtį, ruošdamasis šių metų fe- 
deraliniams rinkimams. Vienas iš naujų 
paskyrimų - Kevin Andrews yra naujasis 

Lietuvos įvykių apžvalga

Imigracijos ir Pilietybės ministras. Jis 
pakeičia senatorę Amanda Vanstone, 
buvusią Imigracijos ir Daugiakultūrinių 
reikalų ministrę.
♦ Sausio 23 d. 3 metrų ilgio ryklio pusiau 
prarytas, stebuklingai išsigelbėjo 41 metų 
amžiaus australas Eric Nerhus. Jis nardė 
jūroje tarp povandeninių uolų netoli Cape 
Howe NSW valstijos pietuose, ieškoda
mas valgomų moliuskų (abalone). Jo gal
vą prarijo ryklys, sutriuškindamas veido 
apdangą ir nosį, vėliau įsitraukdamas ir jo 
liemenį. Išlaisvinęs ranką su moliuskų 
kaltu badydamas ryklio galvą ir akį, ap
kandžiotas naras privertė ryklį jį išspjau
ti. Eric Nerhus yra iškovojęs juodąjį diržą 
karate sporte.
♦ Sausio 24 d. JAV ir Irako kariniai 
daliniai, remiami tankų ir sraigtasparnių, 
beveik visą dieną puolė sunitus sukilė
lius, įsitvirtinusius Bagadado miesto cen
tre, ypač daugiaaukščiuose pastatuose Hai
fa gatvėje. Žuvo 30 sukilėlių, 26 suimti. 
Irake vis dar tęsiasi kasdieniniai susisprog- 
dinimai ir šiitų - sunitų tarpusavio žudynės.
♦ Sausio 26 d. D. Britanijos teismas nu
baudė sekmadienio laikraščio “News of the 
World” žinių apie karališką šeimą sky
riaus redaktorių Clive Goodman 4 mėnesių 
kalėjimo bausme. Jis nelegaliai elektroniš
kai šnipinėjo karališkos šeimos ir kitų 
įžymių žmonių savo pagalbininkų mobi
liuose telefonuose paliktas instrukcijas. 
Elektronikos specialistas Glenn Mulcaire, 
įgalinęs C. Goodman šnipinėti mobilių 
telefonų tinklus, nubaustas 6 mėnesių 
kalėjimo bausme.
♦ Gazos ruože tebesitęsia susidūrimai
tarp palestiniečių Hamas ir Fatah 
grupuočių. Sausio 25 - 28 dienomis žuvo 
bent 25 žmonės, apie 70 sužeistų. Pa
naudojami šaunami ginklai, raketos ir 
minosvaidžiai. □

V Uspaskich dalyvaus rinkimuose?
Kaip praneša BNS, nuo Lietuvos tei

sėsaugos Maskvoje besislapstantis buvęs 
Darbo partijos (DP) lyderis Viktor Uspas
kich galės dalyvauti savivaldybių tarybų 
rinkimuose. Darbo partija jį įtraukė pas
kutiniuoju kandidatu partijos rinkimų są
raše Kėdainių apygardoje.

Kėdainių apygardos rinkimų komisija 
sausio 25 d. įregistravo V.Uspaskich’ą 
kandidatu (savivaldos rinkimus, o apie šį 
sprendimą jau pranešta Vyriausiajai rin
kimų komisijai. Komisijos nariams buvo 
kilę abejonių, ar jau 8 mėnesius Lietuvoje 
negyvenantį V.Uspaskich’ą galima regis
truoti kandidatu. Kilo klausimų dėl jo 
pilietybės, gyvenamosios vietos, taip pat ir 
dėl pareiškinių dokumentų autentiškumo.

Atitinkamos institucijos patvirtino, kad 
V.Uspaskich turi Lietuvos pilietybę, o jo 
gyvenamoji vieta registruota šios apygar
dos teritorijoje. Tapęs Darbo partijos kandi
datu savivaldybių tarybų rinkimuose, V.U

Seimo komitetas posėdžiavo trijose valstybėse
Pasibaigus Seimo rudens sesijai komi

tetai turi teisę visą mėnesį nerengti po
sėdžių. Tačiau Teisės ir teisėtvarkos ko
mitetas surengė išvažiuojamąjį posėdį iš
kart trijose užsienio valstybėse.

Sausio 21-25 dienomis Teisės ir teisė
tvarkos komiteto nariai posėdžiavo toli 
nuo Lietuvos. Pirmoji išvažiuojamojo posė
džio dalis vyko Prancūzijoje, antroji - Liuk
semburge, vėliau komitetas persikėlė j Bel
giją, praneša dienraštis “Vakaro žinios”.

Seimo valdyba palaimino 7 parlamen
tarų kelionę į užsienį - komiteto pirminin
ko Juliaus Sabatausko ir 6 narių. Leidimą 
lydėti parlamentaras gavo ir 5 komiteto 
patarėjai, viena sekretorė bei viena vertėja. 
Oficialus kelionės tikslas - susipažinti su 
ES institucijų veikla ir susitikti su Euro
pos Parlamento Teisės komiteto nariais.

Seimo Finansų departamento direk
torė Danutė Petrauskienė “Vakaro žinioms” 
sakė, kad tik grįžus parlamentarams bus 
galima suskaičiuoti, kiek jų kelionė kai

spaskich įgijo neliečiamybę, tačiau, jei su
manytų grįžti į Lietuvą, tai jam nepadės iš
vengti teisėsaugos persekiojimo - norint 
patraukti jį baudžiamojon atsakomybėn, 
užtektų Vyriausiosios rinkimų komisijos 
sutikimo. (Vėliausiomis žiniomis, toks su
tikimasjau duotas. Red.)

47 metų V.Uspaskich’ą, anksčiau dėl 
skandalų netekusį ūkio ministro ir Seimo 
nario postų, Lietuvos teisėsauga įtaria 
apgaulingų duomenų apie jo vadovautos 
partijos pajamas ir jų naudojimą pateiki
mu Valstybinei mokesčių inspekcijai ir 
Vyriausiajai rinkimų komisijai. Pernai rug
pjūčio 25 dieną Vilniaus miesto 2-asis 
apylinkės teismas V.Uspaskich’ui skyrė 
kardomąjį suėmimą. Jis Rusijoje yra pasi
prašęs prieglobsčio, tačiau sprendimas dėl 
prieglobsčio kol kas nepriimtas.

Savivaldybių tarybų rinkimai vyks va
sario 25 dieną, agitacinė kampanija pra
sideda sausio 26 d. □ 

navo biudžetui. Parlamentarams beikance- 
liarijos darbuotojams bus apmokėti ne tik 
lėktuvo bilietai, kainuosiantys ne mažiau 
nei po 1,500 litų kiekvienam. Kiekvienas 
jų gaus ir dienpinigių. Parlamentarų ke
lionės išlaidos bus apmokėtos iš komitetui 
metams skirtų lėšų komandiruotėms. Ta
čiau Seimo valdyba sutiko, kad delegaci
jos oficialią vakarienę Liuksemburge ap
mokėtų Seimo kanceliarija.

Lietuvos spauda pastebi, kad Lietuvos 
aukštiesiems pareigūnams “išvažiuojamie
ji posėdžiai” darosi tradicija. Anksčiau ki
lo nepasitenkinimo, kai buvęs švietimo 
ministras V.Pradnikovas vienam ministeri
jos vadovų posėdžiui pasirinko Londoną. 
Bet prieš pusmetį kita ministerija savam 
posėdžiui išvyko į Briuselį, kad ten susipa
žintų, kaip su problemomis tvarkosi Vaka
rų Europos kraštai. Dabartinės Seimo 
komiteto išvykos net į tris kraštus reikalin
gumas paaiškinama tuomi, kad politikams 
būtina bendrautisu užsienio kolegomis.

Atkelta iš 1 psl.
atsodintas, tačiau dabar reikia 3 metų lai
kotarpio ir valymo darbų. “Prireiks apie 
50 metų, kad miškas atrodytų taip, kaip 
prieš tai. Tai nekainuos milijonų”, - sakė 
jis. Susitikime su žurnalistais, Prezidentas 
pabrėžė labai vertinantis regioninę ir ra
joninę žiniasklaidą, nes ji yra arčiausiai 
Lietuvos žmonių ir geriausiai atspindi jų 
džiaugsmus, problemas ir rūpesčius.

Lietuvos pajūris - globalinio 
atšilimo auka

Kuršių nerijos vakarinis krantas isto
rijoje žinomas kaip vienas gražiausių Eu
ropoje. Vasaros metu čia ilsėdavosi ir te- 
besiilsi žymiausi Europos žmonės. Dau
giausia pučiant vakarų vėjams, krantas 
supiltas iš gryniausio smėlio. Jis amžinai 
judantis - keliaujantis, užpylęs ištisus žve
jų kaimus.

Rytinis Neringos ir žemyno krantas 
susiformavę iš smėlio ir Nemuno atnešto 
dumblo, taip pat nestabilus. Keičiantis kli
matui- sustiprėjus vakarų vėjams, smėlėtas 
žemyno krantas pasidaro visai nestabilus, 
ypač į šiaurę nuo Klaipėdos. To pasėkoje 
praeitais metais,o ypač prieš porą savaičių, 
siaučiant audroms, Kopgalio ir Melnragės 
paplūdiniai buvo išardyti ir smėlis jūros 
nuneštas šiaurėn, Latvijos link. Pakeliui pa
siglemžė Palangos pajūrio krantus, pavers
damas šipuliais numylėtą Palangos tiltą.

Siautęs vakarų vėjas stūmė jūros 
vandens ir smėlio mišinį per plačius Klai
pėdos uosto ir Kuršmarių vartus į uostą ir 
mares. Uoste ir įplaukoje pakilo vandens 
lygis, užtvindydamas miesto gatves, ypač 
arčiau Danės upės.
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Nemuno žiotyse į Kuršių mares, stiprūs 
vakarų vėjai užblokavo ištekantį vandenį iš 
Nemuno ir sukėlė dideli potvynį.
Prezidentas pasisako kadencijos 

pusiaukelėje
Prieš porą savaičių Prezidentas Valdas 

Adamkus pasiekė savo kadencijos pusiau
kelę. Žurnalistai norėjo žinoti, kaip Prezi
dentas vertina savo pustrečių metų darbą. 
Interviu gavo, berods, tik vienas Stasys Gu
davičius iš dienraščio “Kauno diena”

Tarp daugelio Prezidento pasisakymų 
paminėsiu kelis. Prezidentas pareiškė, jog 
vos sugrįžus į šį postą, pirmas ir svarbiau
sias jo tikslas buvo sugrąžinti Lietuvą j 
aktyvų tarptautinį gyvenimą. Prieš tai 
beveik metus buvome savotiškoje tarp
tautinėje izoliacijoje. Net ir mūsų partne
riai nežinojo, kaip su mumis elgtis, kaip 
bendrauti.

Prezidento patirtis padėjo stabilizuoti 
padėtį Ukrainoje. Lietuva suvaidino labai 
svarbų vaidmenį. Toliau Prezidentas dėstė 
apie Lietuvos įnašą mažinant tarptauti
nius energetikos trūkumus ESąjungoje. 
Rusijos prez. V. Putin įtakojo naujas ES 
nares, nutraukdamas joms naftos ir dujų 
tiekimą. Iškilo būtinybė Europos Sąjun
gai energetikos klausimais kalbėti vienu 
balsu: energetinis saugumas tapo bendro 
Europos saugumo dalimi.

Kalbėdamas apie Lietuvos vidaus rei
kalus, Prezidentas džiaugėsi, kad pirmą 
kartą dabartinė mažumos vyriausybė, 
sudaryta iš socialdemokratų ir pritariant 
konservatoriams, sėkmingai dirba Lietuvos 
naudai, o ne didžiųjų partijų ir individų 
interesams.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,ELTA,BNS,LGmCir“Benuudbiai”.

Vokiečiai grąžino seną bažnytinį raštą
Vokietijos archyvarai savo iniciatyva 

Lietuvai grąžino XV amžiaus bažnytinį 
raštą - jis bus vienas seniausių dokumen
tų Lietuvos archyvuose. Taip pat tai pir
mas istorinis dokumentas, į Lietuvos ar
chyvus sugrįžtantis iš Vokietijos, pranešė 
Lietuvos televizijos “Panorama”.

Grąžinamas dokumentas yra XV a. 
pabaigoje Romos kardinolų patvirtintas 
nuodėmių atleidimo raštas, priklausęs Kau
no Šv. Mikalojaus koplyčiai. Dokumente 
rašoma, kad visi Kauno gyventojai, paau
koję pinigų šiems maldos namams, po mir
ties skaistykloje praleis 100 dienų mažiau.

Smurtas prieš moteris
Seimas, pritardamas Europos Tarybos 

Parlamentinės Asamblėjos iniciatyvai, su
rengė neeilinį simbolinį posėdį dėl smur
to prieš moteris šeimoje. Posėdis (pava
dintas “Europos parlamentarai vienijasi, 
kad įveiktų smurtą prieš moteris šeimo
je”) prasidėjo tuo pačiu metu -13 vai. Lie
tuvos laiku - 46 valstybių, Europos Tary
bos valstybių narių ir stebėtojos statusą tu
rinčių šalių, parlamentuose.

Po diskusijos buvo priimta Seimo na
rės Marijos A. Pavilionienės parengta Sei
mo rezoliucija “Dėl parlamentarų inicia
tyvų siekiant įveikti smurtą prieš moteris 
šeimoje”. Rezoliucijoje parlamentarai ra
ginami padėti Lietuvos visuomenei suvok
ti smurto prieš moterį šeimoje sudėtin
gumą, žalą žmogaus asmenybei, šeimai ir 
visuomenei bei savo veikla aktyviai siekti 
įveikti smurtą prieš moterį šeimoje.

Seimas įsipareigoja parengti tokius 
teisės aktus, kurie aiškiai apibrėžtų fizi

Tik kiek daugiau nei prieš metus spe
cialistai suprato, kad rašte yra minimas 
Kaunas, nes daug metų vietovės vardas buvo 
išskaitomas kaip (nežinoma) vietovė Ka
rina. Raštas Lietuvai atiduodamas dėl to, 
kad pagal Vokietijoje galiojančią taisyklę 
Vokietijos federaliniai archyvai yra atsa
kingi už dokumentų sugrąžinimą.

Anot Lietuvos archyvų departamento 
specialistų, nepriklausomybės laikotarpiu 
iš Europos ir Šiaurės Amerikos susigrąžin
ta maždaug 9000 bylų, tarp jų - prieškario 
Lietuvos ambasadų ir išeivijos organiza
cijų dokumentai. LGITIC 

nio, psichologinio, lytinio ir ekonominio 
smurto prieš moterį šeimoje sąvokas ir 
kurie numatytų atsakomybę už vartojamą 
prievartą prieš moterį šeimoje, realiai 
padėti; įveikti smurtą prieš moterį šeimoje, 
o priėmus kompleksiškas moters apsau
gos nuo smurto šeimoje priemones, kon
troliuoti tų priemonių įgyvendinimą.

Negausiais smurto šeimoje tyrimais 
Lietuvoje nustatyta, kad dvi iš trijų mo
terų patiria fizinį ir lytinį smurtą nuo vy
ro, su kuriuo gyvena. 1996-1997 metais 
apklausus apie 300 moterų paaiškėjo, kad 
63.3% moterų, sulaukusios 16 metų, pa
tyrė fizinį ir lytinį smurtą, 42.2% ištekė
jusių ir partnerystėje gyvenančių moterų 
taip pat patyrė fizinį ir lytinį smurtą. Ap
klausos parodė, kad nuo smurto šeimoje 
moteris labiau nukenčia nei nuo smurto 
už šeimos ribų. Lietuvos tyrimai atskleidė, 
kad 57.4 % moterų nužudomos namuose.

ELTA, LGITIC
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Bendruomenės baruose

Alenai Karazijienei ir Algirdui Šimkui - OAM
Šių metų Australijos Dienos proga Order of 

Australia Medal (OAM) in the General Division 
buvo suteikti melboumiškiams Alenai Karazijienei 
ir Algirdui Šimkui.

Kaip oficialiai paskelbta, ši garbės atžyma 
Alenai Karazijienei suteikta “for service to 
the Lithuanian community of Melbourne through 
cultural and school groups”, o Algirdui Šimkui 
- “for service to the Lithuanian community through 
cultural, school and youth groups”.

Australijos lietuvių tarpe, ypač Melbourne, 
Alena Karazijienė ir Algirdas Šimkus yra žinomi 
kaip ilgamečiai ir daug nusipelnę organizacijų bei 
Australijos Lietuvių Bendruomenės veikėjai.

Nuoširdžiai sveikiname Aleną Karazijienę ir 
Algirdą Šimkų šia garbinga proga ir džiaugiamės 
Australijos pripažinimu, kad ją nuopelnai Lietuvių 
Bendruomenei yra išskirtiniai. Linkime jiems dar 
daug darbingų ir kūrybingų metų!

LB Spaudos Sąjungos Valdyba ir
“Mūsų Pastogės” Redakcija

Melbourne - 
naujas daktaras

Malonu buvo išgirsti, kad trečios 
Australijos lietuvių kartos 28 metų 
jaunuoliui, gerai kalbančiam lietu
viškai, buvo suteiktas daktaro 
laipsnis.

2006 metų gruodžio 16 dieną 
Antanas Špokevičius (žiūr. nuotr. 
dešinėje), Melbourne Universitete 
gavo PhD laipsnį Forest and 
Ecosystem Science srityje. Antanas 
yra Vytauto Neverausko OAM, JP ir 
pulkininko Antano Špokevičiaus 
anūkas. Šiuo metu Antanas Špoke
vičius dirba Melbourne Universiteto 
Ceswick padaliny. Antano žmona 
Rachele taip pat baigė Forest Science 
ir dirba Ballarat’e.

Naująjį daktarą sveikina šeima, 
giminės ir draugai. Linki sėkmės ir 
ateityje. M. Neverauskicnė

Basketball News from Melbourne

Nuoširdžiai sveikiname melbourniškius

klienų Karazijienę ir šiniktį
(ALFondo pirmininką), kuriems Australijos Dienos proga buvo 
suteiktas OAM - Order of Australia Medal.

Alenai Karazijienei - “for service to the Lithuanian 
community of Melbourne through cultural and school groups”;

Algiui Šimkui - “for service to the Lithuanian community 
through cultural, school and youth groups”.

Jūs esate svarbi mūsų Australijos lietuvių veiklos dalis. Mes 
džiaugiamės Jūsų užsitarnautais apdovanojimais.

Linkime sėkmės ir energijos tolimesniuose veiklos baruose.
ALB Krašto Valdyba

ALB Krašto Valdybos informacija
1. 2006 gruodžio 28-29 XXX ALB Krašto Tarybos Suvažiavime 

Geelonge nutarta sekantiems dviems metams 2007-2008 ALB Krašto 
Valdybos būstinę paskirti Melbourne. Ačiū už pasitikėjimą.

Šiuo metu Krašto Valdybos pašto adresas: 2/6 Niki Court, East Bentleigh, VIC 3165. 
el-pašto adresas: bprasmutas@bigpond.com tel.: (03) 9579 3946. Valdybos sudėtis su 
pareigomis ir adresais bus pranešta po pirmo posėdžio vasario 3 d.

2. Sveikiname praėjusių XXIV Australijos Lietuvių Dienų Rengimo Komitetą ir ALB 
Geelongo Apylinkę su pirmininku Stasiu Šutu bei 56-osios Australijos Lietuvių Sporto 
Šventės rengėjus, ALFAS ir Geelongo lietuvių choro “Viltis” valdybas už sėkmingai ir 
linksmai suorganizuotas praėjusias šventes.

3. ALB Krašto Valdyba įpareigota atnaujinti ALB interneto svetainę. Talpinsime 
svarbesnes minėtinas datas ir renginius ir ĮTMID tinklialapį. Kreipiamės j visas apylin
kių ir seniūnijų valdybas su prašymu pateikti savo metinius renginių kalendorius/planus 
iki vasario pabaigos per el-paštą. Tuo pačiu prašome atsiųsti naujausius savo apylinkių 
valdybų sudėčių sąrašus. Tikimės malonaus bendradarbiavimo.

ALB Krašto Valdyba

Palydovinei televizijai užsienio lietu
viams steigti Lietuvos radijas ir televizija 
(LRT) Vyriausybės prašo skirti 1.5 mln. 
litų. „Lietuvos televizija (LTV) yra pa
sirengusi sukurti tokią programą LTV 
pirmojo ir antrojo kanalo pagrindu užsie
nio lietuviams. Tam reikėtų apie pusan
tro milijono litų per metus“, - po susitiki
mo su Premjeru Gediminu Kirkilu žur

TV išeivijai ?
nalistams sakė LRT generalinis direkto
rius Kęstutis Petrauskis. Premjeras pa
žadėjo, kad palydovinės televizijos idėją 
Vyriausybė svarstys.

Pasak K.Petrauskio, papildomų lėšų 
pareikalautų išlaidos technikai Jis tvirtina, 
kad Amerikos lietuviams transliuojamoje 
televizijos programoje atsirastų vietos ir 
naujienoms apie JAV lietuvių gyvenimą.

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

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

Waverley Falcons Basketball Association runs many teams at the representative level 
within Victoria. The level of play is of a very high standard.

Two Lithuanians have achieved outstanding results within the club of recent times:
Pic 1: Ginta Statkus, receiver of The Open Women’s “Player of the Year” trophy 

2006 Season.
Pic 2: 10 year old Remo Sitnankevicius received “Most Valuable Player” for his 

Under 12 team.
We wish them further success in their chosen sports. Photos and article by Simas

“Dainos” choro žinios
Prieš prasidedant repe

ticijoms po Naujų Metų 
(vasario 9 d.), sausio 19 d. 
choristai susitiko Lietuvių 
Klube bendrai vakarienei. 
Tikslas - pasidalinti pra
ėjusios Dainų Šventės 
Geelonge įspūdžiais. Syd- 
nėjaus lietuvių choro “Dai
na” pasirodymą įvertins ki
ti. Galime pasidžiaugti, kad 
choro dirigentė Binitė Alek
naitė ir pianistas Wojciech 
Wisniewski, kuris puikiai 
atstovavo Sydnėjaus lietu
viams, buvo aukštai įver
tinti. Neatsiliko ir mūsų 
choristas Darius Gakas, pa
sirodęs su savo kompozicija kituose ren
giniuose. Nuoširdus mūsų ačiū mažai 
Geelongo lietuvių kolonijai, kuri taip sve
tingai mus priėmė.

Vakarienės metu buvo proga pagerbti ir 
oficialiai atsisveikinti su “Dainos” choris- 
tėmis(ais) - Izabele Daniškevičiene, Ce
cilija Protiene, David Fraser ir Brone 
Ropiene, kuri yra pakėlus sparnus j Lietu
vą. Jie visada suranda laiko pabūti su

Iš kairės: Bronė Ropienė, David Fraser, Birutė Aleknaitė, 
Izabelė Daniškevičicnė ir Cecilija Protienė.
Nuotrauka Onutės Kapočicnės.

mumis, prisidėti auka ar darbu. Šiltu 
žodžiu jiems padėkojo dirigentė Birutė 
Aleknaitė ir Valdybos pirmininkė Jadvyga 
Burokienė. Negalima pamiršti, kad Jadvy
ga rado laiko pravesti šį pobūvį paguldžiu- 
si į ligoninę savo vyrą. Sveikatos tau, mie
las Vytautai. Laukiame sugrįžtant pas 
tenorus.

Choro “Daina” kor.
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Lietuviai pasaulyje___________
Lietuviška praduotuvė ir Švedijoje

Stengiasi gelbėti orangutangus

Karlshamn mieste ( Pietų Švedija) jau 
kelintas mėnuo galima įsigyti lietuviškos 
duonos, saldumynų, mėsos gaminių, sūrio, 
o nuo dabar ir šaldytų koldūnų bei cepe
linų. Pasak parduotuvės (žiūr. nuotr. apa
čioje) savininko Vyto Cypo, investicijos ne
buvo labai didelės: reikėjo nupirkti šaldy
mo vitrinas, o kavinei - stalus ir kėdes, su
kurti interjerą. Žinoma, naujos parduotu
vės atidarymui reikėjo užsakyti žymiai 
daugiau produktų. Parduotuvė ir kavinu
kė vadinasi „Lagom for alia“, lietuviškai 
tai reikštų - „Užteks visiems sočiai“. Nau
jose patalpose pusę ploto užima kavinė.

„Prekiaujame „Rokiškio sūrių“ sūriais 
ir varškės gaminiais, „Klaipėdos duonos“ 
duona, batonais, džiūvėsiais, kepta duona 
su česnaku, „Klaipėdos mėsinės“ ir „Gri- 
medos“ šalto bei karšto rūkymo mėsos 
gaminiais, „Gubernijos“ gira, „Vilniaus 
Pergalės“ saldainiais ir šokoladais, „Taga- 
čio“ sausainiais, „Marijampolės pieno kon
servų“ kondensuotu pienu, kava, kakava, 
„Kėdainių konservų“ konservuotomis 
daržovėmis ir grybais. Taip pat prekiauja
me įvairiomis kruopomis, makaronais, 
produktais diabetikams. Šią savaitę pir
mą kartą gausime įmonės „Liūtukas &Ko“ 
šaldytus cepelinus, koldūnus, lietinius, 
virtinukus. Šiuos produktus žadame pa
teikti mūsų kavinėje. Kavinei tortus ir miš
raines gauname kiekvieną savaitę iš Klai
pėdos „Akropolio“. Kavinėje taip pat 
darome sumuštinius (Švedijoj tai labai 
populiaru), verdame dešreles ir taip pat 
galim pašildyti bet kurį produktą, jei pir
kėjai pageidauja, pavyzdžiui šildome ki
binus, kurie labai patinka švedams.” - 
pasakojo VCypas.

Lietuviai gabeno narkotikus Norvegijoje
Bendros Lietuvos ir Norvegijos parei

gūnų operacijos metu atskleistas narkoti
kų tiekimo ir platinimo kanalas iš Lietu
vos į Skandinaviją. Jos metu sulaikyta 
daugiau kaip 70 įtariamųjų, didelis kiekis 
narkotinių medžiagų ir grynųjų pinigų, - 
praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Per daugiau kaip metus trukusią ope
raciją, Norvegijos policijos ir muitinės 
pareigūnams dirbant kartu bei nuolat 
keičiantis informacija su Lietuvos parei
gūnais bei Europolo Lietuvos nacionaliniu 
biuru buvo demaskuota amfetamino pla
tintojų gauja šioje Skandinavijos šalyje. 
Norvegijos policijos ir muitinės pareigū
nai per kelis specialius reidus rado ir 
konfiskavo 18 kilogramų amfetamino, taip 
pat dešimtis tūkstančių eurų grynaisiais.

Vykdant šį tyrimą pirmas įtariamasis 
buvo sulaikytas vasaros pabaigoje Nor
vegijoje. Dabar Norvegijos pareigūnai jau 
yra sulaikę 13 Lietuvos piliečių ir daugiau 
kaip pusšimtį norvegų, kurie organizuo-
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Prekės į Karlshamn atkeliauja keltu iš 
Klaipėdos. Jos gaunamos beveik kasdien, 
pavyzdžiui antradieniais - duona, trečia
dieniais - tortai, ketvirtadieniais - mėsos 
gaminiai. Apie 80% pirkėjų - švedai ir tik 
maža dalis lietuviai ar kiti imigrantai iš 
Rytų Europos valstybių. Savininkai sako, 
kad vietinius gyventojus į parduotuvę vi
lioja maisto kokybė: „Labai seni švedai 
dar prisimena kaip jų močiutės kepdavo 
tokią duoną, kokia dabar mes prekiau
jame, jie irgi jaučia nostalgiją geram 
maistui. Nes Švedijoje, kaip ir kitose šalyse, 
greitai populiarėja greitas maistas.“

Kainos „Lagom for alia“ panašios kaip 
ir švediškose parduotuvėse. Tik dėl trans
porto išlaidų kai kas kainuoja brangiau. 
Mūsų tautiečiai savo verslo ėmėsi dar vi
sai neseniai, tačiau jau svarsto plėtros pla
nus. Jau vedamos derybos su Karlshamno 
uosto direkcija dėl kavinės atidarymo 
uosto patalpose, nes iš čia kiekvieną die
ną išplaukia keltai į Klaipėdą ir Latvijos 
Ventspilį. Kadangi uoste nėra jokios mai
tinimo įstaigos, lietuvių šeima kartu su 
savo verslo partneriais ketina atidaryti 
jaukią kavinukę.

VCypas sako, kad tokio verslo su žmo
na ėmėsi tiesiog iš noro dirbti ne kitiems, 
o sau. Be to, viliojo ir mintis kasdien turėti 
lietuviško maisto sau ir savo svečiams. Be
je, lietuvių jų gyvename Švedijos regione 
nėra labai daug, o Bendruomenė iš esmės 
veikia tik Stockholme. Visgi VCypas sa
kosi galvojąs apie Pietryčių Švedijos lie
tuvių subūrimą - kavinėje būtų galima 
rengti lietuviškas vakarones.

Deimantė Dokšaitė, 
www.lictuviams.com

davo, kontrabanda gabeno bei realizuodavo 
į šią šalį atgabentus didelius amfetamino 
krovinius. Dar keli asmenys, įtariami nusi
kalstama veika, buvo sulaikyti Švedijoje.

Pasak Norvegijos pareigūnų, į jų šalį 
patekęs kilogramas amfetamino vieti
niams platintojams parduodamas už maž
daug 10,000 eurų. Šie priklausomai nuo 
aplinkybių ir parduodamų kiekių kvaiša- 
lus parduoda mažiausiai dukart brangiau. 
Teigiama, kad šio narkotiko pasiūla smar
kiai sumažino jo kainą - prieš kelerius 
metus Norvegijoje realizuotas kilogramas 
amfetamino atnešdavo trigubą ar net ke
turis kartus didesnį pelną, t. y. būdavo par
duodamas už 30,000 - 40,000 eurų.

Pagrindiniai šio tinklo organizatoriai 
buvo lietuviai. Kaip Lietuvos radijui teigė 
Europolo Lietuvos atstovas, nors šis nar
kotikų tinklas išardytas, tai nereiškia, kad 
ateityje negali būti sumegztas naujas. Kul
kas nepasakyta, ar amfetaminas buvo 
gamintas Lietuvoje. www.Iietuviams

Dienraščio ‘The Globe 
and Mail” (Toronto, Ka
nada) lapkričio 4 d. laido
je žumaĖstas Gary Mason 
rašo apie žymiąją prima- 
tologę dr. Birutę Galdi
kas. Ji dėsto Simon Fraser 
Universitete Britų Ko
lumbijos provincijoje ir 
pusę metų dirba savo 
įsteigtame Tanjung Pitting 
draustinyje, kur globoja
mas pasaulyje didžiausias 
skaičius laukinių orangu
tangų. Jų ten yra 6,000.

Dr. Birutė Galdikas 
jau 35 metus tyrinėja oran
gutangus jų gyvenamoje 
aplinkoje, paskatinta pa
leontologo Louis Leakey. 
Ji buvo viena iš trijų, jo pa
rinktų mokinių, kurios pasišventė tokiam 
darbui. Kitos buvo Jane Goodall, šim
panzių žinovė, ir Diane Fossey, kuri mirė 
tyrinėdama gorilas.

Kaip rašo G. Mason, dr. B. Galdikas 
1971 m., būdama 25 metų amžiaus, nu
vyko į Borneo salą ir pradėjo darbą pri
mityviomis sąlygomis netoli Javos jūros. 
Dabar jos įsteigtas draustinis tapo vals
tybiniu parku. 1980 m. buvo arti 200,000 
orangutangų Indonezijos Borneo ir Su
matros salose. Tik ten šios beždžionės ir 
gyvena. Dabar jų gal tebėra vos 30,000.

Jų išnykimo priežastis yra džiunglių 
(tropical rain-forest) naikinimas, dau
giausia dėl nelegalaus medžių iškirtimo ir 
palmių plantacijų, palmių aliejui gauti. 
Šis aliejus plačiai vartojamas įvairiuose 
gaminiuose, pvz. margarinas, lūpdažiai ir 
pan. Per pastaruosius 10-15 metų, iškirs
ta maždaug 80% džiunglių, nepaliekant 
vietos orangutangams, kurie minta vaisiais 
ir praleidžia 95% laiko medžių viršūnėse.

Šiuo metu didelį pavojų kelia nepa
prastai dažnas skaičius gaisrų - jų net 
120,000, daugiausia durpynuose, kuriuo

DRAUGYSTES TILTAS HUTTENFELDE 2007
Šiais metais jau tradicija tapusi savait

galinė lituanistinė stovykla vaikams, 
tėveliams ir mokytojams, DRAUGYSTES 
TILTAS atkeliauja į Vokietiją. Jivyks2007 
m. liepos 6-8 d. Uūttenfelde, Vasario 16- 
osios Gimnazijoje. Dalyvauti kviečiami 
Europos šeštadieninių mokyklėlių moks
leiviai, jų tėveliai, mokytojai, Bendruo
menių primininkai. Generalinis šio ren
ginio rėmėjas -Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamentas prie LR vyriausybės.

Būsimo renginio Ilūttcnfclde metu, 
organizatoriai numato parengti vaikams 
įdomius užsiėmimus: sportinius turnyrus 
su lietuviška atributika, piešimo, šokių, 
dainų ratelius, simbolinę pamokėlę Va
sario 16-osios Gimnazijoje. Numatomas 
projektas „Lietuva internete”, kompiute
riniai lietuviški žaidimai, koncertas, links
ma tautinė vakaronė, pobūvis prie laužo 
su piemenėlių valgiais ir dainomis. Tė
veliai, nemokantys lietuviškai, galės daly-
vauti lietuvių kalbos kursuose. Bendruo
menių vadovai turės puikią progą aptarti 
savo einamus reikalus bei kurti naujas 
iniciatyvas.

Vasario 16-osios Gimnazija Ilūttenfelde.

Dr. Birulė Galdikas su savo globotiniu.

se ugnį gesinti brangu, nes reikia gręžti 
skyles ir įvesti vamzdžius, kartais 20 m. 
gilumoje. Dr. Birutės Galdikas žiniomis, 
Borneo salą dengia rūkas, kuris neleidžia 
satelitams matyti, kiek tie gaisrai yra 
pasklidę. Kai kur matomumas neviršija 
50 pėdų. Jos teigimu, palmių plantacijų 
savininkams yra žymiai pigiau žemę pa
ruošti padegant džiungles, negu samdant 
medžių kirtėjus. 1997 m. nustatyta, 80% 
gaisrų buvo įžiebti plantacijų savininkų.

Indonezijos valdžiai yra daromas spau
dimas parduoti žemę palmių auginto
jams. Tos pačios firmos finansiškai remia 
valdančią partiją, tad spaudimas didėja. 
Orangutangams gresia ypatingas išnyki
mo pavojus, nes gimstamumas yra žemas. 
Patelė gimdo tik keturis kartus per savo 
gyvenimą.

Dr. Birutė Galdikas turi daugiau kaip 
200 padėjėjų. Draustinyje yra globojami 
daugiau kaip 300 orangutangų - našlai
čių. Jos teigimu, jeigu nebus stabdomas 
džiunglių naikinimas, per ateinančius 10 
metų orangutangai gali visai išnykti.

(T.Ž)

Lapkričio 10-11 d. Hflttenfelde Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenės sukviesta
me šeštadieninių mokyklėlių vadovų su
sitikime buvo įkurtas DRAUGYSTĖS 
TILTO 2007 ruošos komitetas. Jo vadove 
yra išrinkta Salomėja Bottcher iš Ham
burgo. Komiteto administratore - PLB 
Valdybos narė Dalia I lenke.

Užsienio lituanistinių mokyklų stovyk
la DRAUGYSTĖS TILTAS rengiama jau 
trečius metus. Jos įkvėpėjais ir pradinin
kais buvo Švedijos Lietuvių Bendruomenė 
ir Švedijos lituanistinė „Saulės“ mokykla. 
2006 m. šeimininko teises perėmusi Ai
rijos Lietuvių Bendniomenė ir Dublino li
tuanistinė mokykla „ 4 vėjai“ organizavo 
stovyklą Dubline, kuri taip pat sulaukė 
stulbinančio pasisekimo. Jo metu vienbal
siai nuspręsta sekančio DRAUGYSTĖS 
TILTO 2007 organizaciją patikėti Vokie
tijos Lietuvių Bend ruomenei ir čia veikian
čioms lituanistinėms mokyklėlėms.

Stovyklos tikslas yra susiburti ir kartu 
aptarti užsienyje gyvenančių lietuvių vaikų 
švietimo aktualijas, sustiprinti lietuvių 
kalbos, istorijos, kultūros ir tradicijų

reikšmę vaikų tarpe, o taip pat 
užmegzti šiltus santykius tarp 
Europos šalių lietuvių ben
druomenių ir lituanistinių mo
kyklų.

Daugiau informacijos apie 
DRAUGYSTĖS TILTĄ galima 
rasti internete:
mvw.draugystestiltas.info.se/

Bernadeta Goštautaitė,
VLB Valdyba
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Menas ir kultūra

Viktoras 
Baltutis

Brisdami per 
vis labiau tirštė

jantį šių dienų gyvenimą, klausiame, ar 
šiandien lengviau ir geriau gyvent, negu 
seniau? Žvelgiame su nostalgija į praeitį, 
įvaikystės ir jaunystės dienas. Kokie gražūs 
ir nerūpestingi buvo ankstyvaus gyvenimo 
metai!

Šiandien visa pakito, apsivertė, net mū
sų jaunimas daugiau ir plačiau žino visas 
gyvenimo plonybes, negu subrendęs, šilto 
ir šalto matęs senjoras. Dabarties gyveni
mas pilnas įvairiausių paradoksų, kurių 
mūsų vaikystėje ir jaunystėje nei su žibu
riu nebūtum radęs. Kambario kampe stovi 
keturkampė dėžė, prieš kurią vakare, ir ne 
vakare, visa šeima, nors šiandien šeimos 
samprata dingusi, visi ištikimai įsmeigę 
akis į dėžę prasėdi keletą valandų. Vieni 
užmiega, kiti snaudžia ir kažką burba pa
nosėje, treti net valgo ar skaito, net akių 
nepakeldami į dėžę, kuri visą laiką mirga 
marga. Vos tik dėžei išsijungus valgantis 
sustoja kramtęs, snaudžiantis atmerkia 
akis ir visi nustebę klausia: kas atsitiko? 
Kitame kambaryje vėl kelios dėžės, viena 
su langeliu, kita uždaryta, o ant stalo kaž
kokia klaviatūra. Vaikas, vos pajėgiąs 
užsirioglinti ant kėdės, muša pirštais kla
višus ir visokiausi monai šokinėja dėžės 
ekrane. Kaip jis susigaudo, ir kaip jisai vis
ką žino?

Neseniai vienas musulmonų mufti pa
sakė, kad nuoga mėsa, padėta gatvėje 
privilioja kates, taip ir moterys savo ap

Iš Redakcijos pašto_______
Ko nepasiekė Suslovas...

Sovietų ideologo Suslovo siekis Lietu
vą turėti „deržavos“ sudėtyje, tačiau be lie
tuvių, regis, septynioliktais iš tos deržavos 
išsivadavimo metais įgijo tąsos baigtį.

Praėjusių metų lapkritį Konstitucinis 
Teismas (KT) išaiškino, kad būtina mažin
ti grupę asmenų, galinčių pretenduoti į 
dvigubą pilietybę, nes dabar tokia pilie
tybė yra plačiai paplitęs reiškinys, o turėtų 
būti itin reta išimtis. KT pripažino, kad 
Konstitucijai prieštarauja lietuvių kilmės 
asmenims Pilietybės įstatyme padaryta 
išimtis turėti dvigubą pilietybę. Priešta
raujančia Konstitucijai pripažinta ir 
įstatymo nuostata, kad iš asmens, norinčio 
susigrąžinti Lietuvos pilietybę, nereika
laujama atsisakyti turimos kitos valstybės 
pilietybės.

Šis KT nutarimas praktiškai užkirto ke
lią užsienyje gyvenantiems tautiečiams ar 
jų vaikams gauti žalią (Lietuvos Respubli
kos) pasą neatsisakius kitos šalies pilie

Konkursas
„Pilietiškumas. Tautiškumas. Emigracija

Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mentas prie LR Vyriausybės (TMID) ir 
Akademinio jaunimo organizacija „Gco- 
polis“ kviečia dalyvauti straipsnių kon
kurse „Pilietiškumas. Tiutiškumas. Emig
racija”.

Projektas skirtas Lietuvos vyresnių (9- 
12) klasių moksleiviams ir mokytojams 
bei užsienio lietuviams. Juo siekiama ska
tinti diskusijas pilietiškumo, tautiškumo ir 
emigracijos klausimais, tikimasi sužinoti 
ko jaunoji karta ir mokytojai tikisi iš vals
tybės, kokią įsivaizduoja šalies ateitį ir savo 
vaidmenį joje, kokius siūlo aktualių švie-

Gyvenimo dulkėse...
Feljetonas, skaitytas Dainos ir Literatūros Popietėje per 

Australuos Lietuvių Dienas Gcclonge, 2006 gruodžio 29 d.

sirengimu prašosi išprievartautos meilės. 
O koks skandalas, net pats vyriausias 
valdžios žmogus prabilo. Tai vis dabarti
nio gyvenimo “linksmybės”.

Negana to, darbar visi labai išgąsdinti 
terorizmo. Bandant keliauti lėktuvu, net 
batus tenka nusiauti, vandens buteliukas, 
kurį visi nešiojasi, retkarčiais siurbtelėda
mi ir tas įtariamas, nebus įleidžiamas į 
lėktuvą. Sakoma, kad netolimoje ateityje 
visi keleiviai turės nusirengti ir lėktuve 
sėdės nuogi, tik šitaip bus galima išvengti 
teroristinės baimės.

Nekalbėsiu apie rūbus, nes, mano žmo
nos nuomone, apie madas absoliučiai 
nieko neišmanau. Merginos ir moterys, ir 
jau paauglės dabar moka rengtis ir' kartais 
net nežinai, ar jos vyksta į balių, ar ruo
šiasi miegoti, nesuprasi to rūbo, platūs bei 
ilgi praskiepai priekyje ir užpakalyje. Ma
no bičiulio gyvenimo partnerė persidūrė 
liežuvį blizgančia sagtimi, sakėsi neno
rinti atsilikti nuo skubančios mados, o jis, 
kvailelis, tikėjosi ir džiaugėsi, kad sagtelis 
prilaikys jos liežuvį ir ji mažiau kalbės!

Šiandien visi bando numesti svorį. 
Apie tai labai daug kalbama ir rašoma. 
Viena putni poniutė savo gydytojo pa
klausė patarimo, gydytojas jai pasakė: 
“Nustok ėdusi, pradėk valgyti”. Ponia la
bai užpyko, gydytoją pavadino storžieviu 
ir pasjįdaugiaunebesilanko.

Dabar labai populiaru nevalgyti mė
sos, tai yra, bet kokios mėsos. Tokie, kurie 
nevalgo mėsos vadinasi vegetarais. Kodėl 
vegetarais? Vadinčiau juos žolėdžiais ar
ba daržovininkais. Jie mėsos nevalgo, bet 
stebėkite juos Naujųjtj Metų baliuje, jie 

tybės. Pagal galiojusį Pi-lietybės įstatymą 
lietuvių kilmės asmenys, jų vaikai ii' vai
kaičiai galėjo gauti Lietuvos pilietybę ir 
išsaugoti valstybės, kurioje gyvena, pasą.

Pirmas po nepriklausomybės atkūrimo 
lietuvių iš Lietuvos išvaikymo etapas jau 
įvykdytas, apie pusę milijono tautiečių 
atsidūrė užsieniuose (priežastys visiems 
žinomos). Buvo likę juos pasmerkti am
žinai tremčiai. Ir tai pagal galutinį ir ne
skundžiamą KT išaiškinimą jau įvyko.

Ar dar dainuos tautiečiai užsieniuose 
„Leiskit j Tėvynę, leiskit pas savus“, ar 
begalėsime juos kviesti „Grįžkit į Tėvynę, 
grįžkit pas savus“?..

Jei į šiuos klausimus neįgalės atsakyti 
tautos išrinktieji atstovai ir valstybės va
dovai, atsakymą turės duoti tautiečiai 
Lietuvoje ir užsieniuose (referendumu keis
ti Konstituciją). Vilkimės, kad valdžioms 
užteks galių, jei nepritrūks geros valios.

Algimantas Zolubas, JAV 

timo klausimų sprendimus. Iš užsienio lie
tuvių tikimasi gauti jų patirtį atspindinčių 
rekomendacijų, požiūrio kaip reikėtų spręs
ti nūdienos problemas.

Rašinių temas organizatoriai kviečia 
susigalvoti patiems, tačiau rekomenduoja, 
kad rašiniuose būtų atsakyta j klausimus, 
kuriuos rasite pridedamuose konkurso 
nuostatuose.

Konsultuotis dėl temų galima elek
troniniu paštu geopolis@info.lt arba 
mobiliuoju telefonu +370 675 16603.

Straipsniai turi būti atsiųsti iki 2007 m 
vasario 1 d. ei. paštu: geopolis@info.lt 

šypsosi nuo ausies iki ausies, 
su pasigardžiavimu bučiuoja 
putnius, mėsingus žandus.

Taigi sunku susigaudyti 
tokioje painiavoje.

Visas gyvenimas, kažkas 
tai nerealaus, suveltas, susuk
tas ir susiraizgęs naujovėse, ap- 
glušintas stebi kaip technika 
milžino žingsniais šuoliuoja, o 
pasivyti neįmanoma, nes žings
niai sulėtėjo ir mintys tokios 
lėtos ir sunkios, kad nebežinai 
ar sapnas ar tikrovė? Kartais 
net norėtum, kad tai būtų tik 
sapnas. Gnybteli, rodos, sau, 
norėdamas įsitikinti ar nesap
nuoji, bet žmona ar partnerė, 
žiūrint su kuria gyveni, tiek 
metų guli šalia, duria alkūne: 
“Ko čia gnaibaisi, lyg jauna
vedys?” Taip sugadinta visa 
auštanti diena, kurią dabar 
labiau vertini ir džiaugiesi, nes 
žinai, kad jų nebe šimtinės li
ko. Bet tai minorinės gaidos, kurių reikia 
kuo mažiau.

Vyro ir žmonos sąvokos išblėso, liko 
tik partneriai. Jungtuvės bažnyčioje la
bai retas dalykas, dabar madoje kur nors 
gamtoje ar zoologijos sode prie liūto 
narvo, nors vestuvių dieną nesijauti kaip 
jaunas liūtas - ne kunigas, o koks tai cele
brantas sujungia kartais net vienos lyties 
gyvenimus. Sakoma, kad tokių žmonių 
gyvenimas daug pastovesnis ir įdomes
nis. Keičiasi rūbais, viršutiniais ir apati
niais, be to, nėra jokios lytinės diskrimi
nacijos.

Apie mūsų lietuviško gyvenimo prob
lemas nėra ko kalbėti. Jis putojęs, kaip 
šviežias alus, pamažu blėsta ir jokių vaistų 
nėra. Bandome kalbinti jaunimą, kuris 
perimtų bendruomenės vadeles, bet jiems 
šiandien mūsų sukurti klubai ir visokiau
sios organizacijos nė motais, kaip, popu
liariai išsireiškiamą Lietuvoje. Kažkada 
su didžiausia pompa ir pasimėgavimu, 
negailėdami lėšų, leidome jaunimą į Jau
nimo Kongresus, kur jie turėjo surasti 
naujus kelius ir vieškelius, vedančius į mū
sų lietuviškos bendruomenės amžiną žy
dėjimą. Jaunimas, susibūręs iš viso pla
taus pasaulio kalbėjosi, diskutavo, šoko, 
dainavo ir dar, ką paprastai daro, nutarė, 
kad senių godos jiems nepriimtinos, jie be 
vizijos ir neturi net menkiausio supratimo 
apie ateitį; visas jų gyvenimas tik dejonės ir 
praėjusių dienų graudenimai. Reikia vi
zijos, ateities vizijos, be kurios mes žuvę, 
skandavo ir skelbė mūsų lietuviškas jau
nimas, mūsų ateitis. Šiandien jau tas jau
nimas prisisotinęs vizijomis, stovi šalia 
mūsų, gyvenimo kelyje ir dulkėse, nesu
radęs jokių stebuklų, paskendęs skolose, 
laukia senelių palikimo, kad galėtų dar 
kartą pagyventi irpasigrožėti jau praei
ties vizijomis. Seneliai lyg tyčia nepasi
duoda, tyja tabletes ilgesniam gyvenimui, 

arba paštu:Akadeniinio jaunimo organi
zacija „Geopolis”
Straipsnių konkursui „Pilietiškumas.
Tautiškumas. Emigracija”
p.d. 3546, Vilnius-1
LT-01015, Lietuva (Lithuania)

Geriausi darbai bus išspausdinti at
skiru leidiniu “Geopolitikos akiračiai“. 
Straipsniai, kuriuose siūlomi konkretūs 
problemų sprendimo būdai, bus įteikti 
politikams ir atitinkamų politikos sričių 
ministrams. Konkurso rezultatai bus 
paskelbti 2007 m. vasario 20 d. 
www.geopolis.lietuvoje.info ir www.tmid.lt 
tinklalapiuose.

Praėjusiais metais TMID kartu su 
„Geopoliu” įgyvendino bendrą projektą, po 
kurio buvo išleistas moksleivių rašinių 
rinkinys “Neklausk, ką tau gali duoti Lie-

Juozas Almis Jūragis

METAMS PRASIDĖJUS

Liepsnoja saulė dienų altoriuj, 
O naktį žvaigždės godžios ... 
Pradžioje metų sveikinti noriu 
Širdy augintais žodžiais. — —

Laimingos dienos - buvimo raktai...
Linkėjimas toks mano, 
Kad mums laimingi} dienų pakaktų, 
Gėrybių tvano.

Maloniai šildo eiga šių metų 
Kaip senas vengrų vynas ... 
Erdvėje šviečia nauja kometa 
Naujai gyvent vadina. — —

Jūragynė, 2007 sausio 15

vyksta j visokiausias keliones, kad pasi
džiaugtų rudens saulės varsų pilnomis die
nomis, leidžia jaunimo laukiamo palikimo 
lėšas, pagaliau supratę, kad gyvenama tik 
kartą ir tik sau, o ne kitiems.

Lankiausi Lietuvoje, kur ieškojau savo 
vaikystės pėdsakų, bet gaila jų ten nebe
radau. Visi gražiai priėmė ir vaišino, gi
minių atsirado pulkai, visur vežė ir rodė 
atgimstantį gyvenimą. Sakėsi jie grįžo Eu
ropon ir dar kažkurion sąjungon, nebe
bijo ruso ir žvelgia ateitin su viltimi, kuri 
tviska lyg vaivorykštė po išganingo lie
taus. Aš vis ieškojau vakarykščios dienos, 
kurioje nuskendo mano vaikystė, bet visa 
aplinka melioratorių sulyginta. Nei ženk
lo prabėgusių dienų, žydinčių pievų ir ga
nyklų. Lietuviško gaivaus gėrimo suju
dintas, pradėjau kalbėti apie senas geras 
dienas, kai nebuvo televizijos nei dėžių, prie 
kurių prilipęs ne tik jaunimasrbet ir ne pir
mą dešimtį stumiąs prinokęs tautietis. 
Besiaiškinant apie dabartį ir praeitį, jie 
man tiesiai šviesiai išdrožė, kad prie ruso 
buvo geriau. Lyg perkūnas trenkė giedrą 
dieną. Lietuviškos naminės veikiamas, 
nebeiškenčiau, įkaito ir paraudo žandai, 
drebėjo rankos, pagreitėjo pulsas ir lyg 
turguje, ant statinės pasilipęs politikie
rius, išpyliau visą susitvenkusį slogutį: 
“Jei prie ruso buvo geriau, tai kurių vel
nių rinkotės aikštėse su plakatais ir triukš
mavote? Juk išeivijos lietuviai ar Ameri
kos armijos jūsų neišvadavo, patys iškėlę 
vėliavas išėjote iš geresnio gyvenimo prie 
ruso”. Visi nutilo, o sekančią dieną toli
mas giminaitis mane nuvežė į Vilniaus 
aerouostą.

Sėdėdamas lėktuve, prieš tai peršvies
tas, iškratytas ir peržiūrėtas, beveik nuo
gas, dėl teroristų baimės, stebėjau sausros 
išdegintus laukus ir susimąsčiau:-Ar tik
rai dabar lengviau ir geriau gyventi, negu 
seniau? □

tuva. Klausk, ką tu gali duoti Lietuvai!”.
Daugiau informacijos teiraukitės:
Giedriaus Sniuko
TMID Užsienio lietuvių skyriaus 
Migracijos politikos ir informacijos 
poskyrio vedėjo
Tek: +370 5 212 2249, 
mob.: +370 612 16193 
e-mail:
giedrius.sniukas@tmid.lt, www.tmid.lt
tinklalapis: www.tmid.lt
Justės Tolvaišaitės
Straipsnių konkurso
„Pilietiškumas. Tautiškumas.
Emigracija“ koordinatorės
Tek: +370 675 16 603 e-mail:

geopolis@info.lt; j.tolvaisaite@yahop.com 
tinklalapis: www.geopolis.lieluvoje.info
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Antanas 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

Tęsinys iš MP nr. 1 - 2
Tenisas

Moterų varžybas laimėjo geelongiškė R. 
Šutas,vyrų -J. Rutkauskas (Melbourne) ir 
mišrų dvejetų - J. Rutkauskas ir R. Šutas.

Biliardas
Vyrų čempionu tapo J. Jablonskis 

(Sydney), dvejetų - D. Atkinson ir J. Įtei
kus (Sydney).

Atstovų susirinkimas
Kaip ir kiekvienais metais, taip ir 

Geelonge vyko visų Australijos lietuvių 
sporto klubų atstovų metinis susirinki-

Biliardo laimėtojai iš kairės: Don Atkin
son ir Jerry Belkus.

mas, kurį atidarė ir metinį pranešimą pa
darė ALFAS pirmininkas Rimas Mickus. 
Buvo aptarti metų bėgyje įvykę sporti
niai renginiai, iškeltos negerovės dėl Ka
nados sportininkų pakvietimo nepra
nešus rengėjams ir nepasitarus su kitais 
klubais. Ateityje tokių klaidų neturi būti 
daroma. Nutarta, kad metiniai atstovi) 
susirinkimo protokolai turi būti paruo
šiami nelaukiant kitų metų pabaigos, 
kaip įvyko praėjusiais metais.

Apsvarsčius visus reikalus, į naują 
ALFAS Valdybą buvo išrinkti atstovai iš 
Sydnėjaus: Jerry Belkus, Edis Karpavi
čius ir Anna Šepokienė.

Kiekvienais metais renkamas vienas 
naujas ALFAS Garbės narys. Pasiūlyti 
kandidatai buvo šie: Š. Žiedas iš Melbour
ne, A. Bogušauskienė iš Adelaidės ir G. 
Sauka iš Sydnėjaus. Išrinktas buvo 
Gediminas Sauka (“Official”)-Sydnėjaus 
“Kovo” pirmininkas, žinomas mūsų spor
tininkas ir sporto darbuotojas. Sveikinam 
Gediminą Sauką!

Sekanti, t.y. 2007-ųjų metų Sporto 
Šventė Įvyks Adelaidėje, o 2008 metais 
Sporto Šventė kartu su Lietuvių Dieno
mis vyks Sidnėjuje.

Šventės uždarymas
Po paskutinių merginų ir vyrų krepši

nio rinktinių rungtynių su australais įvy
ko oficialus 56-osios Sporto Šventės už
darymus.

Ir vėl, skambant lietuviškiems mar
šams j salę įžygiavo savo vėliavomis ne
šini visi šventėje dalyvavę lietuvių sporto 
klubai ir svečiai iš Kanados. Taip pat bu
vo įneštos visos trys vėliavos: Australijos,

Biliardo varžybų nugalėtojai. Iš kairės: Don Atkinson, Jason Jablonskis ir Jerry Belkus.

Buvęs ALFAS pirmininkas R. Mickus įteikia dova
ną Kanados Hamiltono “Kovo” vadovui R. Micčiui.

Lietuvos ir Sporto švenčių. ALFAS 
garbės nariai buvo pagerbti ir sė
dėjo šalia gausiomis dovanomis 
apkrauto stalo.

Gcelongo sporto klubo “Vytis” 
pirmininkas A. Wiasak nuoširdžiai 
padėkojo visiems dalyviams uz 
dalyvavimą Sporto Šventėje, tai] 
pat visiems pagalbininkams ir visa 
Gcelongo lietuvių bendruomene 
už visą puikiai atliktą darbą be 
pagalbą sportininkams. Jis prane 
šė sudarytų rinktinių sąrašą ir kar 
tu su didžiąja pagalbininke I.. Kos 
zela įteikė laimėtojams dovanas. Po 
dovanų įteikimo padėkos žodį ta 
rė ALB Gcelongo Apylinkės Valdy
bos pirmininkas ir Šventės šeimininkas Toronto (Kanada) “Kovo” sportininkams
Stasys Šutas. Jis ypač dėkojo svečiams irvadovams. Tęsinys kitame MP nr.

Žvilgsniai į Lietuvą po penkerių metų
Nijolė 

Jankutė

Tęsinys išMP nr. 
45, 2006

Observatori
jos mediniai 
stulpai sudarę 
sudėtingą įrangą 
dangaus kūnams stebėti. Saulės ir mėnu
lio kalendorinės sistemos nustatydavo 
pagoniškas šventes, kaip pvz. ugnies gar
binimo. Visi įrengimai ir Palangos šven
tykla buvę sugriauti 1414 m. Jogailai įsa
kius. Dabar ši akmens amžiaus astrono
mijos obsevatorija yra atkurta Būtingėje. 
Žemaičių alkoje. Ši informacija baigia
ma įdomiu gilios senovės “astronominiu” 
brėžiniu, rodančiu LJgnies liniją, einančią 
į Šiaurės žvaigždę; taip pat Laimos juostą, 
rodančią Praamžiaus sostą ir kertančią 
Rasos šventę.

Birutės kalne, žinoma, stovi ir Birutės 
skulptūra (skulpt. Tulienė), simboliškai 
žyminti kunigaikštienės Birutės palai
dojimo vietą. O netoliese, į didelį medį 
išaugęs, 1934 m. prez. Antano Smetonos 
pasodintas ąžuolas. Taip pat čia yra ir in
formacija apie 1933 m. įvykusią Lietuvos 
skautų Tautinę stovyklą, kurioje dalyvavo 
ir Pasaulio Skautų sąjūdžio įkūrėjas Lor
das Baden-Powell. Dideliame akmenyje 
įrėžti prez. A. Smetonos ir Baden-Powell 
inicialai.
“URVINIS ŽMOGUS” IR KITOS 
PALANGOS ĮDOMYBĖS

Tas urvinis žmogus, tai amerikiečio Bob 
Becker komedija - monologas, Broadway 
teatruose pastatytas 1996 m. Lietuviškame 
vertime jis turėjęs didžiulį pasisekimą Vil
niuje ir dabar vaidinamas Palangoje.

Basanavičiaus prospekte, “Laukinių 
vakarų saliūno” salėje vos telpa palan
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giškiai, mokėdami po 30 Lt už bilietą. 
Verta, nes Dainius Kazlauskas - puikus 
aktorius, labai tinkamas vaizduot šios 
komedijos herojus - vyrą ir moterį įvairio
se kasdienybės situacijose. Porą valandų 
“saliūnas” aidėjo tikrai laukiniu juoku ir 
triukšmingais plojimais. Paskutinės sce
nos ir replikos, tinkančios tik ginekologo 
kabinetui, buvo ypač vaizdžiai ir grubiai 
perteiktos. Viskas šių dienų minios pa
klausai!

JŪRATĖS IR IEVOS
Nors orai pravėso, bet kaip ir visi va

sarotojai, mano pusseserė nepraleidžia nei 
dienos be pūkštelėjimo į ŠALTĄ, pilką 
Baltiją. Keliauju ir aš kartu į mote n; pa
plūdimį, pilnutėlį pavydėtinai lieknų jū- 
račių ir pagyvenusių, jau šiek tiek šlium- 
pu-pumpu ievų. Kadangi į jūrates 
nebetinku, o Baltija - kaip ledas, tai sė
džiu kopos užuovėjoj rankšluostin susi
supus, stebėdama tą moteriškumo paradą.

Atskiras paplūdimys moterims būtų 
visai neįmanomas pvz. prie Michigano 
ežero Indiana kopose. Amerika, vis dėlto, 
nežiūrint įvairiausių “išsilaisvinimų”, dar 
gerokai puritoniška. Gi trumpų vasari] 
šiaurės kraštų žmonės bando sugaut

Palangos Gintaro muziejuje.

kiekvieną blyškios saulės spindulį 
kiekviena kūno dalim, ypač šią, 
netikėtai karštą vasarą.

PASIMATYMAI PRIE 
RĄŽĖS

Nuo triukšmingų Palangos va
sarotojų galima pasitraukt vaikš
čiojant upelės Rąžės (žemaitiškai 
Ronžės) pakrante. Ji čia tvarkingai 
įsprausta į krantines su turėklais, ty- 
soja nejudėdama, užakusi medaus 
geltonumo lūgnėmis. Po jas turškia
si antys ir mirgėdami šaudo laum
žirgiai. Artėdama į jūrą, Rąžė pra
deda judėti: matosi bangelės, reiš
kia upelė dar gyva! Pakrantė je - kva
pus pušynas. Malonu pasėdėt ant 
samanų ir paskaityt dar neskaitytą 
knygą, pvz. Vytauto Landsbergio 
“Bangos, duokit kelią”, 'lai auto
riaus jaunystės prisiminimai. Ste
bėtina, kaip ši poetiška muziko as
menybė galėjo dramatiškai pakilt į 
Lietuvai lemtingų metų žygius ir 
įsiamžint šalies istorijoj. Kažkur 
skaičiau šį posakį: “One must think 
like a hero, to behave like a merely

Kunigaikštienės Birutės .simbolinis kapas.

decent human being”, kuris labai tinka 
Vytauto Landsbergio asmeniui. O čia no
riu pasidalint su jumis Vytauto jaunų die
nų eilėraščiu “Zapyškis”:

Prie Nemuno, kur pievos žalios,
P‘li,

Raudoną bažnytėlę kažkada 
Pastatė Lietuvos karalius.
Ta maža bažnyčia,
ISlikusi netyčia

tyli...
Dabar paminklas, mūro ženklas,
Kad buvo čia spalvotas langas, 
O ikkeliavo senas Dievas
Į dangų, žalumą, į pievas...
Paskaičius šį eilėraštį, aplankiau Pa

langos bažnytėlę (Zapyškis buvo gerokai 
per toli). Ji daili, jauki, gotiškas saldumy
nas: norisi ne tik žiūrėti, bet ir paragaut!

Bažnyčia pastatyta grafų Tiškevičių ir 
vasarotojų aukomis 1907 m. Dabar ji 
valstybės saugomas architektūrinis pa
minklas. Pačią pirmąją Palangos koplyčią 
pastatydino Ona Jogailaitė 1554 m.

Vilos, viešbučiai, gintarai ir 
dešrainiai

Prieš išvykstant, dar pavaikščiojau 
didžiąja Vytauto gatve. Ji puikiai sutvar
kyta, plati, švari, apstatyta puošniais vieš
bučiais su “puošniom” kainom: “Liukrc- 
na” - 240 Lt parai, “Tauras” - 280 Lt, “Po 
Kaštonais” tiek pat ir t.t. Kitoje gatvėje 
Sabonio viešbutis - restoranas, jau beveik 
kaip dvaras, vardu “Pelikanas”. Priešaky 
metalinė paukščio skulptūra, nė trupu
tėlio nepanaši į pelikaną. Gal skulptorius 
nebuvo to paukščio matęs?

Tfcsinys kitame MP nr.
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In memoriam AfrA Algimantas Kazimieras Dunda

Sudieu dr. Jonui Valaičiui
Dr. Jonas Valaitis - vienas iš veik

liausių lietuvių gydytojų - visuomeninin
kų Čikagoje. Dar Kaune, iš viso būrio 
gimnazistų, o vėliau ir studentų, jis iš
siskyrė ypatingais gabumais ir jaunimui 
neįprastu darbštumu.

Medicinos studijas Jonas Valaitis pra
dėjo Kaune, bet baigė jau Vokietijoje, 
Tuebingcno Universitete. Šiame universi
tetiniame miestelyje pokario laikotarpyje 
buvo susibūrę apie 200 lietuvių studen
tų. Čia Valaitis, kupinas energijos ir 
jaunatviško idealizmo, reiškėsi taip pat ir 
politinėje - visuomeninėje srityje. Jis bu
vo vienas iš akademinės organizacijos 
“Šviesa” steigėjų.

Išvykęs į Čikagą - Amerikos lietuvių 
sostinę, vėl perlaikęs medicinos egzami
nus, vertėsi gydytojo praktika ir nuo 1960 
metų dirbo profesorium Illinois Uni
versiteto klinikose.

Nežiūrint atsakingų profesinių parei
gusis buvo aktyvus ir visuomeninėje veik
loje. “Šviesos” organizacijai persitvarkius 
į “Santaros - Šviesos” federaciją, nuo 1961 
mtų jis buvo jos pirmininku, tuo pačiu 
metu pirmininkaudamas ir Illinois lietu
vių gydytojų draugijai.

Jonas Valaitis vedė chemikę Jonę 
Paltarokaitę, susilaukė dviejų dukterų, 
kurios ne tik kalba ir rašo lietuviškai, bet 
ir dalyvauja lietuviškoje veikloje. Deja, jo

Dr. Jonas Valaitis.

žmona mirė prieš keletą metų...
Gyvenime mes prisimenam Joną Va

laitį kaip nuoširdžią, kuklią asmenybę, 
kuri su pagarba žiūrėjo į kiekvieną žmo
gų ir stengėsi kiekvienam padėti. Jo netek
tis - mūsų visų netektis, nes mes prarado
me dar vieną gabų, energingą Lietuvos sūnų.

Gilią užuojautą reiškiu dukroms ir 
visiems jo draugams.

Genovaitė Kazokienė

“Mūsų Pastogė” is a 
proud supporter of 

Crime Stoppers.
“Mūsų Pastogė” remia 

Crime Stoppers.

Algimantas Kazimieras Dunda gimė 
Lietuvoje 1930 m. sausio 2 dieną. Artėjant 
antrai sovietų okupacijai, su tėvais ir 
broliukais pasitraukė į Vakarus, o karui 
pasibaigus atsidūrė DP stovyklose anglų 
zonoje: Doerverden, Seedorf, Stade ir 
Dedelstorf. Ten jis lankė gimnaziją.

Būdamas 18 metų, su grupe gimnazijos 
draugų 1948 metais emigravo į Australiją. 
Nenorėdami būti išskirstyti, visa grupė 
atsirado Leigh Creek rudosios anglies 
kasyklose. Pietų Australijos dykumoje. 
Algimanto meniški gabumai jau pasireiškė 
iliustruojant Leigh Creek’e leidžiamą 
“Australijos Lietuvį”.

Kai šeimai atsirado galimybė emigruo
ti Australijon, 1949 m. liepos mėnesį Al
gio tėvai Ona ir Stasys, broliai Donatas ir 
Ramūnas atvyko tiesiog j Adelaidę. Kad 
galėtų įstoti į universitetą, Algis išlaikė 
abitūros egzaminus ir pasirinko inžineri
jos fakultetą. Darbą gavo General Motors 
Holden 1955 metais.

Susipažinęs su Vilija Petruškevičiūte, 
susituokė 1956 m. balandžio mėnesį. Įsi
kūrė prie jūros, Christies Beach, toli
mesniame Adelaidės pricmestyje. Šeima 
susilaukė keturių vaikų. Sūnus Algiman
tas ir dabar ten gyvena. Paulius vedė Kae 
ir gyvena NSW. Dukra Janina su Marty 
augina vaikus Zigmą, Brendon ir Tomą. 
Sūnus Petras su Julie turi Natasha ir Bruno 
ir gyvena Sydnėjuje.

Sėkmingai įsidarbinęs General Motors 
Holden automobilių gamykloje ir ten pa
sižymėjęs gabumais gavo stipendiją to
liau studijuoti Detroit’e (JAV) inžinerijos 
srityje. Ilgus metus išdirbęs Holdene, bai
gė darbą 1987 metais.

Apsigyvenęs Christies Beach ir susi
domėjęs buriavimo laivų statyba, pasista

Liūdna žinia
“Mūsiį Pastogės” Redakcija gavo liūdną žinią, kad sausio 24 dieną Sydnėjuje mirė 

Juozas Dambrauskas, buvęs aktyvus sportininkas ir sporto vadovas. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 31 dieną. Šv. Mišios už Velionį - 10.30 vai. ryto 
Lidcombc bažnyčioje, po jų - laidotuvės Rookwoodo kapinių lietuvių sekcijoje.

Paskutinis atsisveikinimas su Velioniu - sausio 30 dieną, antradienį, nuo 3 vai. p.p. 
iki 4 vai. p.p. White Ladies Funerals, 35 Kichencr Parade, Bankstown,

Mirties Angelui išsivedus mylimą vyrą

A'u’A Juozą Dambrauską,
nuoširdžiai užjaučiame liūdinčią žmoną Jadvygą - mielą buvusią “Mūsų 

Pastogės” bendradarbę, Velionio vaikus, anūkus, jų šeimas, gimines bei draugus 
Australijoje, Lietuvoje ir Amerikoje.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba ir
“Mūsų Pastogės” Redakcija

tė 16 pėdų burinį laivą (trailer sailer) ir 
buvo vienas iš pirmųjų steigėjų Christies 
Beach Trailer Boat Člub. Paskelbtas am
žinuoju to klubo nariu. Buriavimas ir žve
jyba buvo jo mėgiamiausi užsiėmimai. 
Algis įdiegė tuos pomėgius ir savo vai
kams bei anūkams. Draugams buvo žinomas 
kaip Big Al arba Pops.

Dėl malonaus būdo buvo gerbiamas ir 
mylimas giminių ir turėjo daug draugų, 
ypač jaunystėje. Algis labai pergyveno, kai 
1997 m. mirė žmona Vilija, sulaukusi vos 
61 metų.

Vėliau sušlubavo ir jo sveikata, todėl 
pastaruoju metu daugiausia buvo duk
ters priežiūroje. Dvi savaites prieš šv. 
Kalėdas buvo nugabentas į Flinders 
Medical Centrą, kur sutiko savo paskutinį 
gimtadienį. Algis mirė šių metų sausio 8 
dieną.

Amžinybėn Algis Dunda palydėtas 
plačios giminės ir gausybės draugų 2007 
m. sausio 12 dieną.

Kristina Dundicnė

SATURDAY LANGUAGE SCHOOL
Hi there!

Would you like to learn Lithuanian for free? Then here’s your chance !
Students from year 7 -12 are welcome to come learn on Saturday mornings 
Lithuanian for free.
WHO can come: high school students.
WHY: to learn Lithuanian
WHEN: every Saturday, 8:30 -10:30 for years 7-10 and 8:30 -11:45 for years 11 
-12.
WHERE: Strathfield Girls High School, Albert Road, Strathfield.
BUT YOU HAVE TO HURRY UP!
For more information: contact Saturday School of Community Languages on
Ph: 9886 7505

Welcome to Sydney’s Lithuanian Club
Welcome, Sveiki! DAINAVA - Lithuanian Club is a brand new boutique club located 

in the heart of Bankstown. The club has been home to the Sydney Lithuanian Community 
and their friends since it first opened in 1973. Now, in 2006 it has moved location, has a 
brand new look, and is open seven days a week for all members and their guests.

A'v’A Juozui Dambrauskui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Jadvygą - Draugijos narę ir visą plačią 

Juozo giminę.
Sydnčjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija

Aukos “Musų Pastogei”
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A. Vaitiekūnas VIC $ 15.00 Mrs. S. Meiliūnas VIC $ 70.00
Mrs.E. Judickas NSW $ 35.00 L. Budreika SA $ 7.50
J. Kirša VIC $ 35.00 Mrs. V. Barkus NSW $ 15.00
Mrs.E. Sasnaitis VIC $ 65.00 K. Butkus NSW $ 50.00
A. Grikepelis VIC $ 100.00 Mrs D. Skorulienė NSW $ 35.00
J. Žalkauskas VIC $ 15.00 Mrs Z. Vičiulienė NSW $ 15.00
I.Taunys SA $ 35.00 A. Liubinas VIC $ 5.00
D. Simankevičius VIC $ 35.00 Mrs J. Palaitis NSW $ 15.00
L. Bungarda VIC $ 20.00 R Armonas NSW $ 35.00
L. Budzinauskas ACT $ 15.00 V. Račiūnas NSW $ 15.00
A. R Šurna VIC $ 15.00 V Martišius ACT $ 35.00
Mrš. D. Gordon SA $ 35.00 S. Stukys NSW $ 30.00
J. Babarskas WA $ 15.00 Nuopširdus ačiū visiems aukotojams.
A. Kalpokas VIC $ 5.00 “Mūsų Pastogės” administracija
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Ltttanian CMperatlw fiteiit Society “Talka” Ltd

TERM DEPOSIT RATES

12 Month -6.2% p/a

6 Month-5.7% p/a

3Month-5.2% pfa

SPECIAL LIMITED 
OFFER;

6.4%*
9 Month, new funds, fixed deposit 

Iffinlmm amount 510,000 ■ castas apply!

Melbourne 9128 3466
Adelaide 3362 7377

Sydney 9782 0082
Email: taltafescess.iwt.au
VOIP: tolka.credit

PM addess PO B® W Ncffi

Sveiki,
Norite išmokti lietuvių kalbos ne

mokėdami pinigų?
Naudokitės proga!
Kviečiame 7 - 12 klasių moksleivius. 

Taigi, ilgai negalvokite ir ateikite mokytis į 
mūsų lietuvių mokyklą.

KAS? 7-12 klasių moksleiviai.
KODĖL? Išmokti lietuvių kalbos.
KADA? Kiekvieną šeštadienį
Nuo 8.30vai. iki 10.30vai. (7-10kl.)
Nuo 8.30 vai. iki 11.45 vai. (11-12 kl.)
KUR? Strathfield Girls High School, 

Albert Road, Strathtield

SKUBĖKIT
Norite daugiau informacijos?
Skambinkite: Saturday School of
Community Languages
Telefonu: 9886 7505.
Iki pasimatymo 2007 metais!
Kviečia lietuvių kalbos moksleivės

Saturday School of
Community Languages

Nepriklausomybės Šventė Sydnėjuje
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba kviečia į Nepriklausomybės Šventės 

minėjimą, kuris įvyks, sekmadienį, vasario 18 dieną, 2 vai. po pietų Sydnėjaus 
Lietuvių Klube “Dainava”.

Bus renkamas bendruomenės nario mokestis ir aukos.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Nepriklausomybės minėjimas Hobarte
Hobarte Nepriklausomybės Šventė įvyks penktadienį, vasario 16 dienų. Pra

dėsime 11 vai. vėliavos pakėlimu prie Draugystės sienos (Wall of Friendship) 
188 Collins st. Hobart.

Kitą dieną, šeštadienį, vasario 17 dieną, 3 vai. Vokiečių Klube, 30 Bowden 
St. Glenorchy, įvyks minėjimas. Po minėjimo - suneštinės vaišės.

Visus tautiečius, gyvenančius ar besilankančius Tasmanijojc, nuoširdžiai 
kviečiame atvykti. ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

OA INA VA
LITHUANIAN CLUB

16 - 20 Meredith Street, Bankstown
Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: slc@lilhuanianclub.org.au

www.litliuanianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto. 
Restorano - kavinės “Europa” šeimininkai Algis ir Garry lauks 
Jūsų antradieniais - sekmadieniais nuo 12 vai. iki 230 p.p. ir nuo 530 vai. 
p.p. iki 9 vai. vakaro.
Pirmadieniais “Europa” nedirba

Weight Watchers
kviečia moteris ir vyrus, norinčius numesti svorį, į užsiėmimus, kurie pra
sidės trečiadienį, vasario 7 dieną.
Užsiėmimai “Dainavoje” vyks:

trečiadieniais - 1130 vai. ryto -1.30 vai. p.p.
ketvirtadieniais - 5.30 vai. p.p. - 7.30 vai. p.p.

Kaina - $17.95 savaitei.
Pagal pageidavimą, galite atvykti į užsiėmimus vieną ar kelis kartus į mėnesį. 
Suinteresuotus prašome skambinti Margarettc Myers tel.: 9618 2402 
arba tel.: 131997.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Pranešimas “Dainos” choristams
Choro “Daina” pirmoji repeticija po atostogų įvyks penktadienį, vasario 2 

dieną, 7.30 vai. vakaro Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”.
Choro “Daina” Valdyba

TALKA-SYDNEY
I6-2O Meredith St., Bankstown

(naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube)
Darbo valandos: Šeštadieniais, nuo II vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Elė Kains, Ph: (02) 9782 0082.
P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

Sporto klubui “Perkūnas” - 50
Sporto klubo “Perkūnas” 50 metų gyvavimo sukaktis bus paminėta šešta

dienį, kovo 17 dieną, 630 vai. p. p. Glenorchy RSL Klube, kur ta proga pietausime. 
Kaina asmeniui - $30.

Norinčius dalyvauti, prašome pranešti klubo pirmininkui M. Kožikui tek: 
(03) 6272 5076. Sporto klubas “Perkūnas”

“Musų Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami 
ne vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.

(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Mondays 10 a.m.

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

Jurisdiction:.......South Australia, Western Australia and Northern Territory..........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@chariot.net.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

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

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

Tinklalapis: www.uscrs.bigpond.com/mpastogc 
Redaktorė Dalia Donicla

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, 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 melams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

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

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