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Jaunųjų sydnėjiškių iškyla į The Entrance

Kaip buvo skelbta spaudoje, vasario 17 dienų jaunieji sydnėjiškiai smagiai iškylavo 
užmiestyje (žiūr. nuotr. viršuje). Plačiau apie iškylų skaitykite MP ps!3.

Lietuva nepalieka Irako
Ketvirtadienį, vasario 22 d., tarptauti

nėje žiniasklaidojc, taip pat ir Australijos 
TV buvo paskelbta, kad kartu su Danija iš 
Irako savo karius at įtraukia ir Lietuva. LR 
Premjeras Gediminas Kirkilas, komen
tuodamas ketinimus sumažinti tarptauti
nes pajėgas Irake, paaiškino, jog Lietuva 
nepalieka Irako, keičiasi tik tarptautinės 
misijos pobūdis.

“Labai gerai, kad Pietų Irake patys 
irakiečiai perima savo saugumo problemas 
(...). Mes galime prisidėti prie Irako ka
riuomenės paruošimo misijos. Tai ir svars
tome. Todėl neteisinga sakyti, kad Lietu
va išeina iš Irako, keičiasi misijos pobū
dis, ir mes turime dalyvauti tol, kol misija 
bus užbaigta ir irakiečiai perims savo te
ritorijos kontrolę”, - sakė Premjeras “Žinių 
radijo” laidoje. Pasakjo. Lietuvos kariai 
traukiasi ne iš Irako, o iš Pietų Irako, iš 
kurio traukiasi dalis Didžiosios Britanijos 
pajėgų ir Danijos batalionas, kurio sudė
tyje ir yra lietuviai.

Krašto apsaugos ministras Juozas 
Olekas trečiadienį, vasario 21 d. pareiš
kė, kad Lietuva rimtai svarsto galimybę 
išvesti iš Irako 53 ten tarnaujančius ka
rius. Atsižvelgdama į sąjungininkų planus 
dėl kariuomenės išvedimo iš Irako, Lietu
va gali nebesiųsti naujų karių, kai rug
pjūtį baigsis kontingento LITCON-9 mi
sijos laikas. Irake liks tik nedidelės Irako 
karių mokymo pajėgos. Premjeras G. 
Kirkilas trečiadienį, vasario 21d. pabrėžė, 
kad ir po karių būrio išvedimo iš Irako 
Lietuva “de facto” liks šioje šalyje kitoje 
karinėje misijoje ir laikysis įsipareigojimų 
tarptautinei koalicijai.

Lietuvos kariuomenės būrys IJTCON 
tarnauja netoli Basros miesto dislokuota
me Danijos batalione. Didžiosios Britani
jos daugiatautinėje Pietryčių divizijoje. 
Praėjusią savaitę pusmetinę misiją pradėjo 
būrio devintoji karių pamaina LITCON-9. 
Misija truks iki rugpjūčio pabaigos.

(Pagal Lietuvos spaudą)

Skarns Lietuvos įvykių apžvalga
Aptarė 

Bendrijos 
aktualijas

LR užsienio 
reikalų ministras 
Petras Vaitiekū
nas Lietuvos po
ziciją Europos 
kaimynystės po
litikos klausimu 

pristatė Vilniuje reziduojančių Europos 
Sąjungos (ES) šalių ambasadoriams. 
“Europos kaimynystės politikos šalims 
partnerėms būtina suteikti galimybe da
lyvauti Bendrijos agentūrose ir progra
mose”,-sakė jis.

Pasak P. Vaitiekūno, jei šalių narių su
tarimu Europos kaimynystės politika bus 
patvirtinta birželio mėnesį vyksiančioje ES 
Vadovų Taryboje, rytinėms ES kaimynėms 
bus suteikia galimybė labiau integruotis j 
ES vidaus rinką. Pasakjo, Lietuva pritartų, 
kad Baltarusija būtų įtraukta į Europos 
kaimynystės politiką, jei tik Baltarusija 
konkrečiais veiksmais įrodytų savo pasi
rengimą žengti demokratijos link.

Su ES ambasadoriais taip pat aptarti 
aktualūs ES bendradarbiavimo su Kali
ningrado sritimi klausimai. P. Vaitiekūnas 
išreiškė viltį, kad šį pusmetį ES pirminin
kaujanti Vokietija rems Lietuvos ir Rusijos 
siekį, kad nebūtų įvestas vizų mokestis į 
Lietuvą vykstantiems Kaliningrado srities 
gyventojams ir į Kaliningradą vykstan
tiems Lietuvos piliečiams. Ministras išsa
kė Lietuvos susirūpinimą dėl naftotiekio 
“Družba”. Vis daugėja užuominų, kad tie
kimas šiuo naftotiekiu nebus atnaujintas. 
Šis klausimas jau įtraukiamas į ES ir Ru
sijos darbotvarkę.

Lietuvos piliečiai rinko vietos 
valdžią

Sekmadienį, vasario 25 d.,Lietuvoje 
vyko naujų savivaldybių tarybų rinkimai. 

Rinkėjų sąrašuose įrašyti beveik 2,700,000 
Lietuvos galėjo atlikti savo pilie
tinę pareigą ir atiduoti balsus už partijų 
sąrašus ir išsirinkti savivaldybių tarybų 
narius. Dalis rinkėjų jau yra atlikę savo 
pilietine pareigą, balsuodami iš anksto 
savivaldybėse, specialiuosiuose paštuose ir 
namuose.

Sekmadienį 60-yje savivaldybių dėl 
mandatų vietos valdžioje varžėsi 24 parti jos, 
•los iškėlė 596 kandidatų sąrašus, kuriuo
se yra daugiau kaip 13,000 kandidatų. 
Partijos kandidatų į savivaldybės tarybos 
narius sąrašas dalyvauja skirstant manda
tus tik tuo atveju, jeigu už jį balsavo ne 
mažiau kaip 4%,o už koalicijos kandidatų 
sąrašą - ne mažiau kaip 6% rinkimuose 
dalyvavusių rinkėjų.

Galutinius savivaldybių tarybų rinkimų 
rezultatus Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK) turėtų paskelbti iki kovo 4 dienos. 
Įstatymas numato,kad VRK, išnagrinėjusi 
visus skundus ir nustačiusi visus rinkimų 
rezultatus konkrečioje apygardoje, tvirtina 
galutinius rezultatus ne vėliau kaip per 7 
dienas po rinkimų.

VRK gali pripažinti rinkimų rezultatus 
rinkimų apygardoje negaliojančiais, jeigu 
nustatys, kad šiurkštūs įstatymo pažeidi
mai, padaryti rinkimų apylinkėje arba rin
kimų apygardoje, arba dokumentų suklas
tojimas ar jų praradimas turėjo esminės 
įtakos rinkimų rezultatams. Pakartotiniai 
rinkimai rengiami ne vėliau kaip po 3 
mėnesių po to, kai rinkimai pripažinti 
negaliojančiais.

Balsuodami iš anksto rinkėjai 
nepasižymėjo aktyvumu

Per dvi išankstinio ir balsavimo specia
liuosiuose paštuose dienas vietos valdžią 
renkantys gyventojai nebuvo aktyvūs. 
Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) 
duomenimis, balsavo beveik 1%, t. y. 
0.96% rinkėjų.

Nukelta j 2 psl.

Į Iraką - ne tik savanoriai
Kaip paaiškino 1 Jctuvos kariuomenės 

vadas gcn. maj. Valdas Tutkus, formuojant 
tarptautinių misijų lietuviškus dalinius 
jar kurį taiką nelrcMikomas savanorišku
mo principas. Į saugumo požiūriu vis pa
vojingesnėmis tampančias tarptautines 
misijas Irake ir Afganistane lietuvių ka
rius tenka siųsti vadovybės įsakymu, nes 
neatsiranda pakankamai savanorių. Be to, 
neatmetama galimybė, kad ateityje į su
dėtingas tarptautines operacijas gali tekti 
siųsti šauktinius. Taip, pasak kariuome
nės vado, atsitiko dėl pasikeitusio I .ietu- 
vos statuso. “2004 metais Lietuvai tapus 
NATO nare, pasikeitė ir Lietuvos kariuo
menės statusas - būdama karinio-politi- 
nio aljanso nare. Lietuva lapo atsakinga ne

Iš emigrantų - pernai virš milijardo litų
Didėjant lietuvių emigracijai, intensy

vėja ir pinigų, uždirbtų svečiose šalyse, 
pervedimo srautas į Lietuvą. Bankų duo
menimis, daugiausia pinigų j Lietuvą 
siunčiama iš tų šalių, kuriose vis daugiau 
darbo vietų užima mūsų emigrantai, - tai 
JAV, Didžioji Britanija. Airija, Ispanija, 
rašo „Respublika“.

Lietuvos banko atstovas “Respublikai” 
sakė, kad asmeniniai pervedimai j Lietu
vos bankus iš užsienio 2005 metais siekė 
apie 866 mln. litų, o 2006 metais ši suma 
jau viršijo 1 mlrd. litų.

Daugelis “Respublikos” kalbintų emig
rantų pripažino, kad pinigus perveda pa

Britams per daug emigrantų
Daugybė Didž. Britanijos savivaldybių 

patiria sunkumų dėl darbuotojų antplū
džio iš naujųjų Europos Sąjungos (ES) 
narių, tokių kaip Lenkija ir Lietuva, teigia 
britų Audito komisija. Nors imigrantai ir 
yra naudingi ekonomikai, o darbdaviai juos 
priima svetingai, kai kurių miestų tarybos 
patyrė problemų dėl išaugusio benamių 
skaičiaus, taip pat padaugėjo gatvėse al
koholį vartojančių žmonių, - cituodami šį 

tik už savo, bet ir už kitų aljanso šalių- 
partnerių saugumą. Tapome didelės ko
lektyvinės gynybos sistemos dalirni’^sa- 
kėjis"Kauno

Be to, derinantis su neseniai NATO 
posėdyje Ispanijoje padarytu nutarimu, 
Lietuvai teks gausiau prisidėti prie Al
janso karinių veiksmų pietų Afganistane, 
nes ten sukilėliai planuoja išplėsti savo 
puolimus pavasario metu. Pasibaigus žie
mai, kai daug kas sustoja dėl labai sunkių 
gamtos sąlygų, ir orui atšylant, sukilė
liams yra lengviau organizuotis ir susi
žinoti. Todėl atitinkamai turi pasiruošti bei 
sustiprėti ir amerikiečių prižiūrimi sąjun
gininkai, ypač jei norima išplėtoti terito
rinius “valymus”. LG1TIC 

sinaudodami bankų paslaugomis, atsidarę 
sąskaitas užsienio šalyse. Tačiau kai kurie 
pasakoja, kad jie susikuria labai pigų 
pervedimo būdą, būtent jie savo užsienio 
sąskaitai išsiima dvi mokėjimo korteles ir 
iš jų vieną palieka artimiesiems Lietuvo
je. Kai įmokama ir išsiimama iš tos pačios 
sąskaitos, nereikia mokėti už pervedimo 
paslaugas.

Žinoma, pinigus galima pervesti ir per 
perlaidų kompanijas “Western Union”, 
“Money Gramm” bei naudojantis pašto 
paslaugomis, tačiau bent Londone įsikūrę 
emigrantai iš Lietuvos jas vertina kaip 
brangias arba nepatogias. LGITIC 

dokumentą rašo britų laikraščiai.
Statistika rodo, kad 2005-2006 m. na

cionalinio draudimo numerius pirmąkart 
gavo 662,000 užsieniečių. Pernai užsienie
čiai sudarė 6 % darbo jėgos. Palyginimui, 
1996-aisiais šis rodiklis buvo 3.5%. Praeitų 
metų pabaigoje Didž. Britanijos vyriausybės 
paskelbtais duomenimis, 63% imigrantų 
iš Rytų Europos sudaro lenkai, 11% - 
lietuviai, o 10% - slovakai. (Pagal ELTA)
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Trumpai iš visur Kauniečiai nori emigruoti

♦ Vasario 20 die
ną Sydney uostas 
iškilmingai su fe
jerverkais pasiti
ko pirmą kartą 
apsilankantį vie
ną iš pasaulio di
džiausių ir ištai
gingiausių ke
leivinių laivų - 
Cunard bendro

vės “Queen Mary II”. Šis 2003 metais 
baigtas statyti 151,400 bruto tonų laivas 
yra dvigubai didesnis už. “Queen Elizabeth 
II”, irgi didžiuli keleivinį laivą, kuris tą 
pačią dieną irgi įplaukė į Sydney uostą.
♦ Vasario 20 dieną IIMAS “Success”, 
Australijos karo laivyno tiekimo laivas, 
Indijos vandenyne sulaikė laivą su pa
bėgėliais, bandantį iš Indonezijos pasiek
ti Australijai priklausančią Christmas sa
lą. Vasario 21 dieną 85 vyrai, daugumoje 
pabėgėliai iš Šri Lankos, iš nesaugaus 
laivo buvo perkelti į australų karo laivą. 
Dar nežinia, ar jiems bus suteiktas 
priglobstis.
♦ Vasario 21 d. D. Britanijos min. pir
mininkas Tony Blair pareiškė, kad britai 
atitrauks dalį savo karių iš Irako. Šiuo me
tu Irakė, Basros srityje, yra 7100 britų ka
rių. Per keletą mėnesių numatoma ati
traukti 1600 karių, o dar kitus 500 karių - 
rugpjūčio mėnesį. D. Britanija tikisi, kad 
galės iš Irako išvesti visus savo karius iki 
2008 metų pabaigos.
Australija turi 550 karių Irake, kurie pa
deda apmokyti Irako karines pajėgas. Šio
mis dienomis į Iraką siunčiami papildo
mai dar 70 karių.
Lenkijos 900 karių Irake tenpasiliks bent 
iki 2007 metų pabaigos, gi Danija yra 
nusprendusi atitrauktivisussavo430karių 
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Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Savivaldybių patalpose balsavo 14,498 
žmonės, o tai sudaro tik 0.53% rinkėjų. 
Šiek tiek mažiau rinkėjų - 0.43% (11,760) 
balsavo specialiuosiuose paštuose.

Aktyviausi tradiciškai buvo didžiųjų 
miestų - Vilniaus, Kauno - gyventojai Teise 
balsuoti savivaldybėje iš anksto pasinaudojo 
1,795 vilniečiai, 905 kauniečiai.

Šiais metais Seimas, atsisakęs balsavimo 
paštu, įteisino dviejų dienų išankstinį bal
savimą. Iš anksto balsavo rinkėjai kurie 
negalėjo nuvykti j savo rinkimų apylinkes 
ir balsuoti sekmadienį, vasario 25 dieną. 
Specialiuosiuose pašto skyriuose balsavo 
tie rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar 
amžiaus yra sveikatos priežiūros, socialinės 
rūpybos ar globos įstaigose arba atlieka 
privalomąją karo tarnybą, arešto ar laisvės 
atėmimo bausmes. Teisę balsuoti namuose 
turi tik 70 meti) perkopę rinkėjai neįgalūs 
asmenys, ligoniai, turintys tai patvirtinan
čią pažymą.

Vilniuje - knygų mugė
“Litexpo” parodų centre vasario 22 

dieną 8-ąjį kartą atidarytos Vilniaus knygų 
mugės pagrindinė tema ir akcentas-vai
kų literatūra ir jauniesiems skaitytojams 
skirti renginiai.

2007-ieji yra paskelbti Vaikų kultūros 
metais, todėl Vilniaus knygų mugės kul
tūrinės programos organizatoriai nuspren
dė šiemet mugėje daugiausia dėmesio 
skirti vaikų literatūrai ir jų renginiams.

Specialią kultūrinę programą, pažy
mint Astrid Lindgren 100 metų jubiliejų, 
parengė Švedijos-šalics, kurioje gimė to
kie vaikų mylimi personažai kaip Karl-
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♦ Vasario 22 - 25 dienomis Sydnėjuje lan
kėsi JAV viceprezidentas Dick Cheney, 
susitikdamas su Australijos vyriausybės 
ir opozicijos nariais, Irake ir Afganistane 
tarnavusisis australų kariais bei žinia- 
sklaidos atstovais. Pasaulio žiniasklaida 
ypač domėjosi Dick Cheney nuomone dėl 
ginkluoto konflikto su Iranu galimybės.
♦ Vasario 22 d. iš Džakartos plaukda
mas j Bangka salą prie Sumatros, apie 80 
km atstume nuo Džakartos užsidegė 
indonezų garlaivis - keltas “Levina I”. 
žmonės buvo liepsnų priversti šokti į jūrą. 
Žuvo 42 žmonės. Laivas sugrąžintas prie 
Džakartos. Vasario 23 d., policijos eks
pertams laive bandant nustatyti gaisro 
priežastis, laivas staiga paskendo. Žuvo du 
policijos valdininkai ir du televizijos re
porteriai.
♦ Vasario 23 d. Saliamono salų min. 
pirmininkas Manasseh Sogavarc pareiškė, 
kad atsižvelgdamas į gyventojų protestus, 
jis pakeitė savo nusistatymą dėl policijos 
apginklavimo. Policija ir toliau bus ap
mokoma užsienyje, bet neįsiveš ginklų, 
apmokymui pasibaigus. Savo asmeninei 
apsaugai jis pasinaudos Papua Naujosios 
Gvinėjos pasiūlymu panaudoti PNG 
karius, dabar dalyvaujančius Australijos 
vadovaujamoje “Regioninės Pagalbos 
Saliamono Saloms Misijoje".
Saliamono salų parlamentas planavo iš
kelti pasitikėjimo klausimą dabartinei 
Vyriausybei, jei ji neatsisakys planų 
apginkluoti policiją.
♦ Vokietijos užsienio reikalų ministras
Frank Walter Steinmeier kritikavo 
Lenkijos ir Čekijos nusistatymą priimti 
savo teritorijose JAV priešraketinių ra
ketų sistemą, kurią ypač griežtai užsipuo
lė Rusija. D. Britanijos vyriausybė irgi 
tariasi su JAV dėl amerikiečių bazės Suffolk 
grafijoje įjungimo išią sistemą. Q 

sonas. Pepė Ilgakojinė ar pašėlusi plėšiko 
duktė Ronja, - ambasada.

Dar viena mugės naujiena vaikams - 
akcija “Dovanoju tau knygą”. Mugės or
ganizatoriai mažuosius skaitytojus ir jų 
tėvelius kvietė suteikti džiaugsmo tiems, 
kuriems jo labai trūksta. Vaikų salėje buvo 
galima dovanoti knygas beglobiams ir 
socialiai remtiniems vaikams.

Šiemet mugėje lankytojų laukė 270 
dalyvių iš 9 šalių. Kultūrinėje programoje 
yra 239 renginiai iš jų 57 vaikams. Taip pat 
veikia 16 parodų. Iš viso mugėje svečiuosis 
22 autoriai iš 12 šalių, tarp jų 4 rašytojai, 
rašantys vaikams.

Atsisveikinta su rašytoja Jurga 
Ivanauskaite

Antradienį, vasario 20 d. Vilniaus Šv. 
Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) baž
nyčioje minios Jurgos Ivanauskaitės ar
timųjų ir jos kūrybą pamėgusių žmonių 
atsisveikino su talentinga rašytoja ir išly
dėjo ją j Amžinybę.

Šv. Mišias už mirusiąją aukojo kunigas, 
pranciškonų ordino vienuolis Julius Sa
snauskas, kartu su visais meldėsi ir Vilniaus 
arkikatedros klebonas Ričardas Doveika, 
“Avė Marija” giedojo Nacionalinės filhar
monijos solistė Judita Lcilaitė, atsisvei
kinimo žodžius ištarė J. Ivanauskaitės kai
mynas kunigas Tomas Šernas bei litera
tūrologė Viktorija Daujotytė.

Palydėti rašytoją į paskutiniąją kelionę 
panorę vilniečiai netilpo bažnyčioje. Dalis 
žmonių lūkuriavo lauke.

Rašytoja palaidota Antakalnio kapinėse 
Rašytojų kalnelyje.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELLA, BNS, LGITIC ir “Bemanlinai”.

Europos Sąjungos apklausos “EQUAL” 
rezultatai Kauno mieste nustulbino - bent 
vienas iš 3 jaunų tėvų ketina palikti 
miestą ir vykti uždarbiauti į užsienį. Mies
to valdžia teigia, kad viena savivaldybė 
problemos neišspręs ir ragina Vyriausybę 
imtis ryžtingesnių žingsnių.

Priežastys verčiančios žmones palikti 
Lietuvą išlieka tos pačios - mažas atly
ginimas ir noras greitai susikurti materia
linę gerovę. Žmonių emigracijos nestab
do ir neigiami aspektai-20 % šeimų, ku
rios nariai emigravo, susidūrė su santykių 
problemomis, o kas dešimtą šeimą ištiko 
rimta santykių krizė, kuri neretai baigiasi 
skyrybomis. Kauną paliko daugiausia žmo
nių iš Lietuvos didmiesčių - neoficialiais 
duomenimis iki šiol iš Kauno emigravo 
per 60,000 žmonių - tiek, kiek gyvena

Naujas Lietuvos ambasadorius JAV-jose
Prezidentas Valdas Adamkusvasario 19 

d. įteikė skiriamuosius raštus naujajam 
Lietuvos ambasadoriui Jungtinėse Ame
rikos Valstijose Audriui Brūzgai. Prezi
dentas pabrėžė, kad ambasadoriuisuteik- 
ta atsakomybė atstovauti Lietuvai šalyje, 
kuri visada buvo ir yra artima Lietuvos 
partnerė ir rėmėja bei daugelio išeivių iš 
Lietuvos antrojiTėvynė.

Iki šiol Audrius Brūzga dirbo Užsie
nio reikalų ministerijos Amerikos, Afri
kos, Azijos ir Okeanijos departamento 
ambasadoriumi ypatingiems pavedimams. 
Jis pakeis buvusį ambasadorių Vygaudą

Kas kyšininkai ?
Gyventojų nuomone, nesąžiningiausi 

yra policijos pareigūnai (35.7%). Tokius 
apklausos rezultatus pristatė Teisės ins
titutas.

Tyrimas parodė, kad kas dešimtas 
gyvent oįas tie&io^Jaį susidūrė su reika- 
Vavimu duoti kyšį, o kas penktas gyvento
jas pasirengęs jį duoti.

Kasmet iš Lietuvos išvežama ar savo noru 
išvažiuoja 1000-1200 merginų

Kasmet iš Lietuvos išvežama ar savo 
moru išvažiuoja 1000-1200 merginų ir mo
terų. Tarptautinės migracijos organiza
cijos (TMO) duomenimis, kurie gauti 
apklausus 200 nukentėjusių merginų, 
daugiau ka ip pusę jų į prostitucijos ir pre
kybos žmonėmis pinkles (traukė asme
nys, kuriuos jos laikė savo draugais.

Pažinčių skelbimai - puiki galimybė 
nusikaltėliams susikurti pageidaujamą 
veidą ir savo kalbomis bei dėmesiu už
liūliuoti nieko bloga neįtariančias mer
ginas, perspėja Dingusių žmonių centras. 
Pasak jo atstovi), į prekybos žmonėmis 
tinklą papuolama ne tik užsienyje - 2005 
m. Pirmo pusmečio duomenimis, trečdalis 
į Dingusių žmonių šeimų paramos centrą 
besikreipusių nukentėjusių moterų buvo 
parduotos ir priverstos dirbti prostitutė

Pasižymėjo ginklų prekyba Anglijoje
Vasario 16 d. už nelegalių ginklų pre

kybą Londone 34-erių Evaldas Činga nu
teistas kalėti 7 metus. Kaip praneša “Lon
dono Žinios”, prieš tai sausio pradžioje 
britų spauda mirgėjo antraštėmis, skelbian
čiomis, jog nuteisti dar trys lietuviai - „pre
kiautojai mirtimi“. Britanijos nusikaltė
liai iš lietuvių galėjo nusipirkti itin pa
vojingų rusiškų „Baikal“ markės pistole
tų su 20 pilnų apkabų ir garso slopintuvu 
už 1500 - 2000 svarų. Pareigūnų teigimu,

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

Marijampolėje.
Apklausus per 1000 jaunų Kauno šei

mų paaiškėjo, kad emigracija nemažės, o 
tyrimo rezultatai šokiravo. “Didžiausią 
nerimą kelia tai, kad net 30% jaunų šeimų 
galvoja apie išvykimą į užsienį ir jau turi 
realius planus. Tai iš tikrųjų šiurpinanti 
statistika. Taip pat aktualu, kad kas ketvir
tas vaikas paliktas Lietuvoje patiria psi
chologinius sunkumus, o kas 11-tas vaikas 
patiria rimtų psichologinių problemų”, - 
sakė tyrimą atlikęs Vytauto Didžiojo 
universiteto specialistas.

Kaune šiuo metu jau veikia eksperi
mentinis pagalbos centras, kuris teikia 
konsultacijas apie Lietuvos bei užsienio 
darbo rinkas, bei suteikia psichologinę 
pagalbą Lietuvoje be savo šeimų likusiems 
žmonėms. LGITIC

Ušacką, kuris nuo praėjusių metų rugpjū
čio dirba ambasadoriumi Didžiojoje Bri
tanijoje.

Diplomatas A. Brūzga Vilniaus univer
siteto Filologijos fakultete yra baigęs 
anglų kalbos ir literatūros studijas. Vėliau 
studijavo JAV Union College New York’o 
valstijoje. Užsienio reikalų ministerijoje 
jis dirba nuo 1991 metų, nuo 2004 m. 
balandžio turi LR nepaprastojo ir įgalio
tojo ambasadorius rangą. Yra dirbęs 
Valstybinio ir diplomatinio protokolo tar
nyboje, ambasadose Izraelyje, Didžiojoje 
Britanijoje, vadovavo ambasadai Suomijoje.

Opiausia problema įvardyta sveikatos 
apsaugos sistema. Net 53.3% gyventojų 
mano, kad norint sulaukti pagalbos iš 
gydytojų/ medicinos seselių reikia duoti 
kyšį.

Kitų sričių atstovų atžvilgių „tikėjimas 
kyšio reikalingumu“ sudaro apie 20%

svww.lieluviams.com

mis Lietuvoje. Vienas iš kanalų - ir inter- 
netinės pažinčių svetainės.

„gcmiusAudience” 2005 m. lapkričio 
mėn. atlikto tyrimo duomenimis, iš de
šimties labiausiai lankomų Lietuvos tiknk- 
lalapių net keturios pozicijos atitenka 
pažinčių svetainėms. Lietuvoje šiuo metu 
skaičiuojama apie 770,000 interneto 
vartotojų, vyresnių nei 15 metų.

Anksčiau parduotoms moterims pade
dančios organizacijos skelbė, kad moterys 
surandamos per spaudos skelbimus, ku
riuose siūlomas tariamai patrauklus dar
bas. Daugelis jų žino tikruosius verbuo
tojų tikslus, tačiau ryžtasi rizikuoti ir ban
do pasinaudoti pasiūlymu kaip pigiu bi
lietu j Vakarus. Tikrovėje joms retai pa
vyksta ištrūkti ir išvengti brutalaus išnau
dojimo. (Pagal Lietuvos spaudą)

Andrius Gurskas, Orestas Bubliauskas ir 
Darius Stankūnas ginklus Lietuvoje įsigy
ti avę už 40- 60 svarų, kuriuos vėliau Angli
joje parduodavo už daugiau nei 2000 sv.

34 metų O.Bubliauskas, gyvenęs Lon
dono rajone, Essex, nuteistas kalėti 11 
metų. 26-crių A.Gurskas nuteistas taip 
pat 11 metų. 34-erių D.Stankūnui iš Shef
field skirta 10 metų laisvės kalėjimo. 
A.Gurskas ir D.Stankūnas anksčiau taip 
pat buvo teisti. LGITIC
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Į Bendruomenės baruose
Jaunųjų sydnėjiškių iškyla į The Entrance

2007 m. vasario 17 dieną mes -jaunoji 
Sydnėjaus lietuvių karta - susiorganiza
vome ekskursiją įThc Entrance - nuosta
bią turistinę vietovę, kurios pavadinimas, 
lietuviškai reiškiantis “Įėjimą”, kilęs iš 
šios vietovės geografinės padėties, nes 
kaip tik ten Tuggerah ežerai įsilieja į Tas- 
man’o jūrą. Tai yra populiari žvejybos ir 
atostogų vieta, stulbinanti gražiais paplū
dimio vaizdais, žinoma kaip pelikanų 
pasirodymų vieta. Ir vaikams, ir jaunimui, 
ir vyresniems - tai puiki vieta pailsėti, pa
sivaikščioti. išsimaudyti ar pažaisti.

Taigi, smagiai sugužėję į The Entrance 
mes greitai išsidėliojome viską, ką susive- 
žėme savo bendram piknikui: kas sumuš
tinių, kas vaisių, kas keptos lietuviškos 
duoneles su česnaku prie “Švyturio” alaus. 
Pajutome tikrą lietuvišką dvasią, tarsi kur 
nors iškyloje I .ietuvoje būtume buvę. Klau
sėmės lietuviškos muzikos, dalinomės 
savo įspūdžiais ir patirtimi apie Australi
ją, pasakojomės apie save, valgėme, gėrė
me, vaikščiojome jūros pakrante, maudė
mės, žiūrėjome pelikanų pasirodymą, klau
sydamiesi įdomaus pasakojimo apie šiuos 
paukščius.

Skaitytojui tikriausiai iškils klausimas 
- o kas gi tas smagus būrys, taip šauniai 
kartu praleidęs savaitgalį? O tai - 15 žmo
nių grupelė, atsivežusi puikią nuotaiką, 
šiltas šypsenas ir norą būti kartu su kitais 
lietuvaičiais. Dauguma jų studentai čia. 
Australijoje, kai kurie - laikini, kai kurie 
jau nuolatiniai gyventojai.

Reikia pasidžiaugti, kad prie šio būrio

prisidėjo ir padėjo puikiai jgyvcnd inti mū
sų pirmąjį projektą ilgamečiai Sydnėjaus 
gyventojai- Ramona ir Ramulis Zakare- 
vičiai. I .abai jiems dėkojame už jų didžiu
lį indėlį organizaciniame šio projekto 
darbe bei vaisingai atvertas namų duris 
mūsų vakaronei po pikniko.

Dalyvių amžiaus taip pat būta įvairaus: 
jauniausiajam mūsų pikniko dalyviui 
Andriui dar tik du metukai, o vyriausiam- 
šiek tiek virš keturiasdešimt. Beje, malo
nu, kad prie mūsų linksmo ir gan gausaus 
būrio prisijungė ir australas Ben, ištikimai 
ir atsidavusiai atliekantis pavyzdingo lie
tuvaitės vyro pareigas! O jo mediko prak
tikos ir žinių prisireikė narsiajam plau
kikui Mindaugui, kuris vasariškai viliojan
čios jūros platumose buvo užpultas ir 
“apkramtytas” mėlynosios pabaisos (blue
bottle). Mindaugo ranka net padvigubėjo, 
ištino, skausmas veržėsi į krūtinę, bet po 
suteiktos pirmosios pagalbos situacija pa
gerėjo ir pasigirdo paguodžiantys bei vil
ties suteikiantys žodžiai: “išgyvensi, Min
daugai, po šio australiško krikšto!"

Pasimaudė, pasisėdėję kartu, atsigai
vinę po beveik 2 valandas trukusios ke
lionės traukiniu ir automobiliais, visi nuvy
kome pas Ramoną ir Ramutį į namus, kur 
mūsų laukė šviežiai pagamintas vasaros 
uogų pyragas ir mus linksmino maestro 
Andrius iš pradžių kartu su Audriumi, o 
paskui ir vienas.

Laikas visiškai neprailgo ir atrodė, kad 
per greitai turime atsisveikinti, nors jau 
buvo tamsu. Jaunimas atgal į Sydnėjų

Nuotraukoje-jaunieji sydnėjiškiai pasijuto tarsi iškylautų kur nors Lietuvoje.

Iškylautojai svetinguose Ramonus ir Ramučio namuose.

pajudėjo apie 9 valan
dą vakaro, kiekvienas 
su savimi pasiimdamas 
po dalelę šio gražaus 
pasibuvimo kartu 
jausmo ir daugybę šil
tų įspūdžių.

Ateityje planuoja
me dar daugybę eks
kursijų, vakarėlių Syd
nėjaus Lietuvių Klube 
ir renginių, skirtų jau
nimui.

Dėkoju visiems 
atvykusioms! Be jūsų ši 
diena nebūtų buvusi 
tokia ypatinga!
Projekto autorė Greta

Iškylos organizatorė Greta (kairėje) kviečia paragauti “Švy
turio” alaus ir Jurgita su lietuviška vėliavėle.

Padėka
Al .B Sydnėjaus Apylinkės Valdybos vardu tariu nuoširdžią padėką VISIEMS, 

prisidėjusioms prie Nepriklausomybės Šventės minėjimo 2007 metais. Ypatingas 
AČIŪ skiriamas Sydnėjaus lietuvių tautinių šokių “Sūkurys” vadovei Kristinai 
Rupšienei, kompozitoriui/dainininkui Dariui Gakui ir Sydnėjaus lietuvių choro 
“Daina” vadovei/dirigentei Birutei Aleknaitei.

Jūsų visų įnašas yra tausomas mūsų širdyse.
Teodoras J. Rotcas,

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkas

John Abromas parėmė “Mūsų Pastogę”

Nepriklausomybės Šventė Auksinėje Pakrantėje

Pirmieji tarp Australijos lietuvių Nepriklausomybės Šventę paminėjo Auksinės Pakrantės 
(Gold Coast) lietuviai, ta proga vasario 14 dieną surengdami pikniką Cascade Gardens.

Special Thanks
On behalf of the Australian Lithuanian Community - Sydney Executive I have 

the pleasure to extend our deepest appreciation to Choir “Daina” accompanist Mr 
Woiciech Wisniewski, Choir “Daina” soloist Mr Garry Penhall, the Secretary - 
Manager of the Lithuanian Club “Dainava” Mr Carlos Becerra and associated 
staff for their friendly and dedicated contribution towards the arrangement and 
conduct of the Lithuanian Independence Day Commemoration meeting 2007.

Your continuous participation in Lithuanian Community events shall be 
treasured in our hearts. Theodore J. Rotcas, President

Praėjusių metų lapkričio 
mėnesį sydnėjiškis John Abro
mas (jr.) dalyvavo meno parodo
je ir už savo kūrinį “Ištroškęs 
medis” (žiūr. nuotr. dešinėje) bu
vo paskelbtas “Open Winner”.

Parodą kasmet organizuoja 
Cabra Vale (Sydnėjaus dalis) dai
lininkų ir fotografų draugija.

Jaunasis John Abromas lie
tuviams, ypač sydnėjiškiams, yra 
pažįstamas savo meno kūriniais 
ir nuolat dalyvauja lietuvių me
no parodose, ypač per Austra
lijos Lietuvių Dienas.

Praėjusią savaitę John Abro
mas kartu su tėvu - ilgamečiu 
“M.R” rėmėju Jonu Abromu 
apsilankė “Mūsų Pastogės” re
dakcijoje ir... padovanojo savo 
apdovanotą paveikslą. Nuošir
džiai dėkojame John ir Jonui už 
tokią vertingą dovaną, kuri ne
trukus papuoš redakcijos sieną.

Kviečiame visus, besilankan
čius Lietuvių Klube “Dainava”, 
užsukti ir į “Mūsų Pastogės” re
dakciją, kur galėsite pamatyti dar 
ir kitą, anksčiau John Abromo 
padovanotąpaveikslą.

“M.P.” inf.

Nuotraukoje-Paul Jackson (kairėje) įteikia apdova
nojimą John Abromui (dešinėje). Vidury - Tom
McDonough._________________
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I Lietuva iš arti
Kaip malonu...

Isolda Poželaitė - Davis AM
Jau antras 2007 

metų mėnuo arti
nasi, o dar nepara
šiau nė vienos 
“Kaip malonu...” 
skiltelės. Aptin
gau? Gal truputį. 
Betgi didžiausias 
kaltininkas yra 
kompiuteris, kuris 
sugalvojo išbandy
ti mano kantrybę. Tai veikia... tai nebevei
kia žalčiukas.. .Tad vėlinuosi pranešti tris 
geras žinutes iš Lietuvos moksleivių ir 
mokytojų pasiekimų.

Anglų kalba jau pradeda įsipilietinti 
mokytose ir gimnazijose ne tik Vilniuje ir 
Kaune, bet ir didesniuose provincijos mies
tuose. Man buvo nemaža naujiena, kad 
prisiminimais mielame Šiaulių mieste, 
Diždvario gimnazijoje (buv. berods Šiaulių 
mergaičių gimnazijoje) jau yra specialios 
Bakalauro klasės. Kiek supratau, ten ne tik 
sustiprintai mokoma anglų kalba (turi dau
giau pamokų savaitės bėgyje), bet ir kai ku
rie dalykai jau mokomi anglų kalba. Anglų, 
kaip ir kitų užsienio kalbų žinojimas, yra 
mūsų mažai tautai labai reikalingas. Aiš
kinti kodėl, turbūt nereikia.

Kitą malonią žinutę gavau apie “Soc
rates” projektą, kurį sumaniai praveda Ju
liaus Janonio gimnazija Šiauliuose. Gim
nazija turi stiprių anglisčių - veiklią ŠĖTA 
asociaciją (Šiauliai English Teachers 
Association) ir ilgametę bei energingą jos 
pirmininkę Augutę Vaičiulienę. Dėka ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos ir svečių, 
draugų ir šeimos finansinės paramos vie
ton dovanų, surinktų vieno garbaus gimta- 

siųsta į Juliaus Janonio gimnaziją Šiau
liuose. Intencija -įgyvendinti “ Socrates” 
projektą Lietuvos provincijoje. Šiuo pa
vyzdžiu ir praskintu keliu ir kitos provin
cijos gimnazijos galės pasinaudoti. O mums 
reikia daugiau dėmesio atkreipti į mokslo 
stovį net tik Vilniuje ir Kaune, bet ir už jų 
ribų. Nė veltui seniau, ypatingai pradžios 
mokyklos mokytojos, buvo vadinamos

“Mažeikių nafta”: kaip ten yra ir buvo?
Nors “Mažeikių nafta” yra turbūt didžiausias Lietuvos ekonominis turtas, kartu ji buvo 

tarsi ant valstybės sprando pririštas girnų akmuo. Įmonė yra pajėgi perdirbti didžiulius kiekius 
naftos, kuri sovietmečiu ateidavo iš Rusijos. Tačiau jei iš ten nafta nebeatkeliauja, įmonė sto
vi ir sukelia nuostolius. Kaip tik todėl dėl jos valdymo vyko daug derybų. Akcijų paketo valdyto
jais buvo ir rusai, ir amerikiečiai - ir vis kas nors sugebėdavo trukdyti. Dabar įmonę perėmus 
lenkų firmai, reikalas atrodo esąs sutvarkytas. Šią labai komplikuotą “Mažeikių naftos” 
istoriją suprantamais sakiniais perduoda “Veido” bendradarbis Audrius Bačiulis. Red.

Audrius Bačiulis
Pereitų metų gruodžio 15-oji gali tapti 

istorine data ne tik naujojoje Lietuvos ir 
Lenkijos, bet ir visos Vidurio bei Rytų Eu
ropos istorijoje. Tą dieną, Lenkijos ben
drovei “PKN Orlen” įsigijus Lietuvos ben
drovę “Mažeikių nafta”, buvo sukurtas di
džiausias naftos koncernas visoje Vidurio 
bei Rytų Europoje, valdantis septynias 
naftos perdirbimo gamyklas bei degalinių 
tinklus keturiose valstybėse - Lenkijoje, 
Vokietijoje, Čekijoje ir Lietuvoje.

Šis koncernas pajėgus per metus nu
pirkti ir perdirbti beveik 32 mln. tonų naf
tos -septintąją dalį viso Rusijos naftos eks
porto. Tai jėga, su kuria dabar, nori to ar 
ne, turės skaitytis ir Kremlius, dėjęs visas 
pastangas, kad Lenkijos bendrovė taip ir 
liktų be “Mažeikių naftos”. Savo ruožtu 
tick “PKN Orlen”, tiek Lenkijos vyriausy
bė itinstcngėsilaimėtikonkursądėl “Ma
žeikių naftos” akcijų pirkimo.

Toks principinis mūšis dėį regis, vienos
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“kaimo liktarnos” O dabar jau suėjo ketve- 
ri metai ir puikūs ryšiai užsimezgė tarp 
užsienio ir Lietuvos provincijos mokytojų 
bei moksleivių. Žvilgtelėję į nuotrauką, 
matome anglų kalbos pamoką pravedusią 
lietuvę anglų kalbos mokytoją A.V. iš 
Šiaulių ir Maltos G.Despott Boys’ Junior 
Lyceum 2-tros klasės moksleivių klasę. O 
dabar keletas “Socrates” dalyvių minčių:

Kurt Casser ir Keith Muscat, du moks
leiviai iš licėjaus, kurie lankėsi Šiauliuose 
rašo: “We really enjoyed our short stay. 
Thank you very much!”

Ojų direktorius, Joseph Hunt, pridėjo 
prierašą: “I must say that this visit has been 
a wonderful experience which I shall 
cherish in future. The European Union 
might have its negative aspects, but bringing 
together nations and cultures is definitely 
one of its strongest features.”

O vokietukai moksleiviai iš Berlyno 
atsiuntė laiškutį: “ Halio hebes Litauen!

Alle deutsche Schūler sind sehr 
glūcklichan diesem Austausch teilnehmen 
zu dūrfen!

Die Gastfreundschaft ist uberwaltigend! 
Es ist ein fascinierendes Land und wir 
kommengerne wiederilhr seid jederzeit in 
Deutschland willkommen!

O jų mokytojas lydėjęs moksleivius iš 
German Gymnasium Berlin rašo: “ I am 
very happy to be reminded once more that 
Europe consists of many interesting 
countries and various cultural forms. But I 
believe t hat we all have the same historical, 
religious and cultural background. I wish 
the “Socrates” project success to bring 
together nations and their people.”

“Ar nereikia tai puoselėti nuo pat vai
kystės ir jaunystės dienų?” Klausiu savęs.

Ralf Hofmann atvykęs į Juliaus Jano
nio gimnaziją pagal kitą projektą, kuris 
nieko bendro neturi su anglų kalbos mo
kymu, parašė laišką, cituojame; “re was an 
honour for me to stay here for half a year. 
We shared a tot of great moments that I 
will cany home to Germany with me. The 
only bad thing I experienced in Lithuania 
was saying goodbye. You have amazing 
pupils here. Take care of them. I’m no 
teacher but if I were asked which job is one 
that is most important in society, I would 
say TEACHER! Enjoy your work!” 

naftos perdirbimo įmonės ir produktų 
eksporto bei importo terminalo Būtingėje 
vyko neatsitiktinai. Mat nugalėtojas gavo 
ne tik “Mažeikių naftą”-jis gavo ir Vidurio 
bei Rytų Europos naftos rinkos kontrole, 
o kartu su ja ir didžiulę politinę įtaką re
gione. Būtent todėl “Mažeikių naftos” 
pardavimas, iš pažiūros turėjęs būti gry
niausias versto sandoris, tapo sudėtingų 
geopolitinių grumtynių lauku.

Pirmiausia buvo “Williams”
Kova dėl “Mažeikių naftos” kontrolės 

prasidėjo ne šiandien ir ne vakar, o dau
giau nei prieš dešimtmetį. 1995-ųjų rude
nį tuometinis LDDP premjeras Adolfas 
Šleževičius Seimo posėdyje, skirtame pa
dėčiai Lietuvos naftos ūkyje aptarti, {par
lamentaro Juliaus Veselkos raginimus par
duoti “Mažeikių naftos” gamyklą Rusijos 
naftos kompanijoms nors ir už vieną do
lerį, atsakė: “Gerbiamas Juliau, Mažeikių 
mes “Lukoilui” neatiduosime”.

Po metų buvo sukurtas Lietuvos naftos 
koncernas, į kurį, be Mažeikių naftoš” 
gamyklos, įėjo Biržų naftotiekis ir tuomet

s--

Nuotraukoje - anglų kalbos pamoką pravedusi lietuvė anglų kalbos mokytoja A.V. iš 
Šiaulių ir Maltos G.Despott Boys’ Junior Lyceum su 2-tros klasės moksleiviais.

C.G. Guy, Pradžios mokyklos direkto
rius iš Davemara/ Šiaurės Airijoje taip 
atsiliepė apie savo vizitą Šiauliuose: 
“Thank you to everyone involved, in this 
wonderfulschool, foryourwarmlh and your 
welcome. The spirit I have met in all the 
schools in your town is something all 
educators should take great pride in! Your 
children can only benefit from your 
kindness and efforts.Wishing everyone 
health and happiness!”

O trečioji maloni žinia yra atsiliepi
mai iš LAKMA (Lietuvos anglų kalbos 
mokytojų asociacijos) Tarptautinės konfe
rencijos surengtos Juliaus Janonio gimna
zijoje 2006.10.21. Šiauliuose. Programoje 
prelegentai-dėstytojai iš Anglijos ir Lie
tuvos. Cituoju keletą ištraukų:

LAKMA prezidentė Izolda Genienė: 
“Teachers of English in Lithuania should 
be happy to have strong teams of EFL 
teachcrs(English Foreign Language?) who 
are members of LAKMA and ŠETA 
(Šiauliai English Teachers’ Association) 
and are irradiating language knowledge all 
diver lhe counliy anil Ixiynml. *

Atstovių atgarsiai iš Vilniaus Peda
goginio universiteto:

“Thank you for the most enjoyable and 
thought provoking event - a real teacher 
focused, professional gathering. The whole 
atmosphere has beenso encouraging both 
intellectually and emotionally; it is sure to 
stay on and further our curiosity.”

"Thank you for the most cordial 

dar statomas Būtingės naftos terminalas. 
Pastarasis, daug kritikuotas, kainavęs Lie
tuvai milžiniškus pinigus ir iš esmės po po
ros metų privedęs “Mažeikių naftą” prie 
bankroto ribos, šiandieną tapo svarbiu kon
cerno strateginiu privalumu, užtikrinda
mas nenutrūkstamą naftos tiekimą Rusijai 
pradėjus j Mažeikius einančio vamzdyno 
“politinį remontą”. Tiesa, prieš dešimt
metį, esant palyginti mažoms pasaulinėms 
naftos kainoms, naftos importas per Bū
tingę buvo nuostolingas. Bet laikai keičiasi.

Kokia kova vyksta dėl Mažeikių, visuo
menė iš esmės pamatė tik 1999-aisiais, kai 
prasidėjo liūdnai pagarsėjusi “Mažeikių 
naftos” pardavimo JAV koncernui 
“Williams” istorija. Sprendimą parduoti 
gamyklos akcijas tuomet konservatoriaus 
Gedimino Vagnoriaus vadovaujama Vy
riausybė priėmė tiek dėl ekonominių, tiek 
dėl politinių priežasčių. Viena vertus, 
“Mažeikių nafta” nebeturėjo pinigų pasko
loms, paimtoms Būtingės terminalo sta
tybai, dengti. Už jas turėjo mokėti įmonės 
savininkė-Lietuvos Vyriausybė. Iš esmės 
tai reiškė įmonės bankrotą. Kita vertus, 
Lietuvai, tuo metu intensyviai besirengu
siai stoti į NATO, buvo nepriimtina par
duoti (o iš esmės - atiduoti) didžiausią ša
lies įmonę Rusijos kapitalui.

Kas buvo toliau - visi gerai atsimename. 
Noras parduoti “Mažeikių naftą” amerikie
čiams tapo didžiulio politinio skandalo 
priežastimi, per metus Lietuvoje pasikeitė 
trys Vyriausybės, Rusijai pradėjus naftos 

reception and best possible organisation of 
the conference. Whatever the difficulties 
were, you managed to overcome them with 
hard work and success, and so the conference 
and your team-work have left a long-lasting 
impression of how nice people might be to 
others, colleagues, friends, guests...”

Dėstytoja iš Daugpilio universiteto 
Latvijoje: “ Thank you for reviving the 
feeling of comradeship, enthusiasm and 
hopes for the future”

Iš Yelgavos/Latvijoje 9 pedagogų kukli 
padėka: “Thank you!”

Iš dviejų vietovių Suomijoje humoris
tinė padėka. Matyt, dviejų dar labai jaunų 
mokytojų, jei neapsirinku? “ We’re enjoyed 
every second of our stay. We’we made many 
new friends - Ari is still wife hunting, and I 
will go on dancing, talking! Thank you very 
much foryour hospitality.”

Penkių mokytojų padėka iš Kauno Jo
no Jablonskio gimnazijos: “Thankyou over 
so much for the conference. Excellent 
organisation, interesting and useful 
prcsentations.We’Il take home the best 
memories of the time spen t together.” 1 -

O su mokytojos iš Anglijos padėka 
baigsiu gerų žinių žiupsnclį:“Thank you so 
much for your gracious hospitality this 
weekend. The conference was a wonderful 
way to bring teachers together. Please call 
me when you have another conference. I’d 
love to come.”

Tokios džiugios naujienos iš švietimo 
akiračių Lietuvoje! □

tiekimo į Mažeikius blokadą, “Mažeikių 
naftos” skolos viršijo milijardą litų.

Paskui-“Jukos”
Vis dėlto “Williams” 1999-ųjų lapkritį 

tapo įmonės savininku, ir nors nesugebėjo 
užtikrinti pelningo “Mažeikių naftos” dar
bo, atliko įmonės modernizaciją, leidusią 
2002-aisiais pelningai parduoti turėtą 27% 
įmonės akcijų paketą Rusijos naftos kom
panijai “Jukos”. Ši, tuo metu moderniausia 
ir vakarietiškiausia Rusijos naftos kompa
nija, žvalgytuves Lietuvoje pradėjo dar2000 
m. vasarą, susitikimuose su šalies vadovais 
pabrėždama, kad ją domina verslas, o ne 
politika. Tuo “Jukos” iš esmės skyrėsi nuo 
kitos pretendentės į “Mažeikių naftą” - 
didžiausios Rusijos naftos kompanijos 
“LUKoil”, kurios vadovai nepraleisdavo 
progos pademonstruoti savo išskirtinai 
gerų santykių su Kremliaus šeimininkais.

“Jukos” valdomai “Mažeikių naftai” 
2002-ųjų rugsėjis-2003-iųjų spalis buvo 
savotiškas aukso amžius. Nenutrūkstamas 
naftos tiekimas tiek į gamyklą, tiek eks
portui per Būtingės terminalą davė lig šiol 
bene didžiausius bendrovės pelnus, atrodė, 
kad visi “Mažeikių naftos” sunkumai - jau 
praeityje. Tačiau 2003-iųjų vasarą prasidėjo 
iš Kremliaus valdomas “Jukos” puolimas. 
Ši kompanija, vis labiau tapdama tarp
tautine, o ne grynai Rusijos naftos bendrove, 
turinti išskirtinai gerus santykius su ameri
kiečiais, grasino atimti iš Kremliaus 
energetinių išteklių valdymo monopolį.

Tęsinys kitame MP numeryje
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“Šaukiu aš tautą...”
Bernardas Brazdžionis - 100-osioms gimimo metinėms

Jau galite nusipirkti artimiausiame
DAN MURPHY’S STORE

“gintaro”
50 Wletuč JuGitiejus

Pasitiksim su taure vyno.
Seks koncertas ir balius.

Gros kapela
Lietuvių Namuose, North

Melbourne, kovo 17 <1., 2007. 
Koncerto pradžia 6.00 vai.

Bilietai - $40.
$25, vaikams iki 13 metų, 

įskaitant vakarienę.
Užsisakyti pas Doną Gavlard 

tek: (03) 5941 1402.
Užsimokėti prašoma iki kovo 4 <1.

Padėka
Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Dai

nava” Valdyba dėkoja p. Jadvygai 
Burokienei už pastangas orga
nizuojant Užgavėnių blynų popietę.

Šios paties poeto parašytos eilutės 
geriausiai nusako kūrybinio B. Brazdžionio 
palikimo esme ir jo paties kaip asmens 
politinę - visuomeninę poziciją. Gimęs 
prieš šimtmetį (1907 m. vasario 2 d.) ty
liame Lietuvos kaime Steibckėliuose 
(Pasvalio raj.), busimasis poetas augo ir 
brendo Lietuvos valstybingumo atgavimo 
išvakarėse ir vėliau tapo bene žymiausiu 
jau atkurtos Lietuvos valstybės dainiumi - 
pranašu. Kaip asmenybė ir kūrėjas, jis pe
rėmė katalikiškosios kultūros filosofiją, ją 
taikydamas ir savo gyvenime, ir kūryboje.

Nemažos įtakos jam turėjo vokiečių 
romantikai, domėjosi XX šimtmečio mo
derniaisiais autoriais, tačiau išsaugojo lie
tuviškosios eilėdaros tradicijas ir liko joms 
ištikimas iki pat gyvenimo pabaigos.

Nuo ankstyvosios romantinės poezijos, 
kiek deklaratyvios ir kalbančios simbo
liais bei alegorijomis (Baltas baltas kaip 
vyšnios viršūnė, fydro veido kaip žydras dan
gus...), B. Brazdžionis prabyla kitu stiliu
mi: agituojančiu, smerkiančiu, kaltinančiu 
ir užjaučiančiu. Lyrizmą keičia pranašau
tojo balsas ir mintys, verčiančios įsiklausyti, 
patikėti, paklusti poeto žodžio įtaigai. Kaip 
ir daugelio kitų prieškario poetų, jo gyve
nimą perskėlė 1944-ieji - antroji sovieti
nė okupacija. Pirmoje pusėje liko universi
tetas. poezijos leidiniai, pirmieji apdovano
jimai, talento pripažinimas. Kitoje pusėje 
- įprastas DP (Displaced Persons) kelias: 
gyvenimas Vokietijoje, vėliau Amerikoje. 
Ttn dirbo linotipininku, redagavo Lietuvių 
Enciklopediją, “Lietuvių Dienas”, turėjo 
daug kitų visuomeninių įsipareigojimų. 1 r 
rašė poeziją - skausmingus posmus dėl 
pavergtos Tėvynės, jos žmonių likimo, 
neaiškios jos ir savo paties ateities. Išei
vijoje ji busvo leidžiama knygomis. Pa- 

’ vergtoje Lietuvoje sklido slepiamais nuo
rašais, iš lūpų į lūpas, keldama dvasią, kad 
ir kažkam kitam taip pat skauda dėl 
paniekintų, tremiamų, kaltinamų iržudo-

l’oetas Bernardas Brazdžionis.

mų Lietuvos žmonių, dėl griaunamų so
dybų ir niekinamos kalbos.

Kaip Maironis ar Kudirka Lietuvos 
valstybingumo atgavimo išvakarėse žadi
no ir kėlė dvasią bei viltį, taip ir B. Brazdžio
nio eilės antrosios sovietinės okupacijos 
metais tapo moraliniu kelrodžiu. Ir dar 
vienas jo kūrybos bruožas - tvirtas tikė
jimas. viltis. Net ir tamsiausiais metais B. 
Brazdžionis nenustojo tikėti, kad jis ir mes 
visi sulauksime Tėvynės atgimimo. Su
laukė ir poetas, ir mes. Pirmiaisiai grįžo į 
numylėtą tėvynę jo poezija, skambėjusi 
Atgimimo mitinguose, šventėse, literatūros 
vakaruose. Grįžo knygomis ir pagarba 
poetui, apdovanojimais, titulais, garbės 
vardais. O paskui sugrįžo ir pats poetas- 
iš pradžių kaip svečias, o paskui - visai 
amžinybei - Kaune, Petrašiūnų kapinėse.

Mums liko arti šimto jo poezijos knygų, 
tarp jų - labai populiari knygelė vaikams 
“Meškiukas Rudnosiukas”. dniiuyhė 
straipsnių, pasisakymų ir tikėjimas, kad 
poezija, literatūra gali ir turi tarnauti gė
riui, laisvei, nešti šviesą.

S. Katkauskaitė (“T.Ž.”)

PLEASE COME ALONG TO SEE THE NEW LNOBT FILM

“DEZDEMONA”
When's the last 
time you went to
www.ALJS.org ?
The young'uns
have been busyl

ALJS

AR JAU SUMOKĖJAI 
“MŪSŲ PASTOGĖS" 

PRENUMERATĄ?

Starring Eglė Špokaitė as “Dezdemona”.
The CullLithuanian Ballet Company & Orchestra 

with music composed by one of Lithuania’s most prom
inent composers - Anatolijus Šenderovas

This exciting ballet production of “Dezdemona”, 
which premiered in Vilnius at the LNOBT on 22 May 
2005. is being shown by Friends of Lithuanian Ballet 
for the first time on Film, at the new “Dainava” Club in 
Bankstown. All Welcome!

WHERE: “DAINAVA” LITHUANIAN CLUB 
16-20 Meredith Street, Bankstown, 
NSW (Function Room)

CONTACT Ph: 4333 6241 Ramona Ratas
WHEN: SUNDAY, 18 MARCH, 2007
2.15 p.m. - 4.00 pan. Entry by donation

Centrelink Sydnėjaus Lietuvių Klube 
organizuoja nemokamus seminarus

Visikviečiami dalyvauti Centrelink organizuojamuose nemokamuose semi
naruose, kurių metu bus ir lengvi užkandžiai (taip pat nemokami). Žemiau 
pateikiame seminarų laiką ir pavadinimus:

Proceeds will assist the work of FLB in Australia Presented by Friends of 
Lithuanian Ballet. With thanks to: “DAINAVA” Lithuanian Club, Bankstown.

Ixiok forward to seeing you there!!

Vasario 22 d. 6.30 vai. p.p. 
Kovo 29 d. 6.30 vai. p.p. 
Balandžio 19 d. 6.30 vai. p.p. 
Balandžio 26 d. 6.30 vai. p.p. 
Gegužės 17 d. 6.30 vai. p.p. 
Gegužės31d. 6.30val.p.p. 
Birželio 14 d. 6.30val.p.p.

Understanding Salary Sacrifice 
Creating Wealth - getting started 
Age Pension and Your Choices 
UnderslandingSuperannualiou 
Working past Pension Age 
Investing in Shares 
Understanding Income Stream

Norinčius dalyvauti seminaruose prašome iš anksto užsiregistruoti tel.: 
136 357. (Telefonas yra bendras, todėl paskambinus reikia prisistatyti, pasakyti 
kad norite dalyvauti seminare ir pranešti dalyvaujančių skaičių.)

Rekolekcijos Sydnėjuje
Australijon atvyksta pamokslininkas kun.Astijus Kungys OFM, Šv.Pranciškaus 

Asyžiečio parapijos Vilniuje klebonas. REKOLEKCIJŲ PROGRAMA:
Kovo 10 d. (šeštadienis) - Pradžia 2 vai p.p. Išpažintys Parapijos salėje, nes

bažnyčioje vyks vestuvės.
3 vai. p.p. šv. Mišios ir pamokslai.

Kovo 11 d. (sekmadienis)- Pamaldos 11.30 vai. Šv. Mišios ir pamokslai.
2.00 vai. p.p. pietūs su svečiu iš Lietuvos kum A. Kungiu 
Lietuvių Klube “Dainava”.

Pageidaujantys dalyvauti pietuose prašomi registruotis pas Danutę Ankicnę 
tel.: 9871 2524 arba pas Antaną Kramilių tek: 9727 3131, mob.: 0404 243 193. 
Susimokėti už. pietus-$20-prašomekovo 4 d. Kaziuko mugės metu.

Parapijos Komitetas

Mūsų Pastogė Nr.8, 2007.02.28, psl.5
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Sportas________________
“Žuvėdros” pergalė Paryžiuje

“Geelong Women’s Tour” - Edita Pučinskaitė

Prancūzijos sostinėje Paryžiuje 
vykusiame tarptautiniame sportinių 
šokių turnyre „Grand Prix de Paris“ 
puikiai pasirodė klaipėdiečiai.

Daugkartinė pasaulio ir Europos 
čempionė „Žuvėdros“ komanda, 
vadovaujama trenerių Skaistutės ir 
Romaldo Idzelevičių bei Dainos 
Bertulienės, užėmė pirmąją vietą 
ansamblių varžybose. Lietuvos šo
kėjai įveikė Vokietijos ir Olandijos 
komandas.

Taip pat Paryžiuje rungtyniavo 
jaunimo amžiaus pora Šarūnas Šiau- 
čiulis ir Karolina Balckutė. Nors jie 
šoka tik nuo rudens (Karolina at
vyko į Klaipėdą iš Radviliškio), tačiau 
to laiko užteko, kad gerai jaustų 
vienas kitą.

Gausių žiūrovų ovacijų sulaukę 
lietuviai tarp 24 porų užėmė aukštą 
antrąjąvietą. (“Klaipėda”)

Tomas Vaitkus lenktynėse 
Portugalijoje - trečias
Lietuvos dviratininkas Tomas Vaitkus 

(žiūr. nuotr. dešinėje), atstovaujantis JAV 
komandai “Discovery Channel”, 33-iųjų 
dviračių lenktynių “Volta ao Algarve” 
pirmajame etape (191.3 km) vasario 21 
dieną užėmė trečiąją vietą. Pirmoji vieta 
atiteko belgui Gert Steegmans (“Quick 
Step”) - 4 vai. 44 min. 16 sek. Penkių eta
pų lenktynės, kuriose startavo 192 dvira
tininkai, baigėsivasario 25 dieną. □

Lietuvos dviratininkė Edita Pučins
kaitė sezoną pradės keturiij etapų lenk
tynėmis “Geelong Women’s Tour” Austra
lijoje. 31-erių metų Edita Pučinskaitė ši 
sezoną atstovaus Vokietijos komandai 
“Nuernberger”.

“Geelong Women’s Tour” lenktynės 
vyks vasario 27 - kovo 1 dienomis.

Kovo 3 dieną Edita Pučinskaitė daly
vaus pirmajame pasaulio taurės etape, 
vyksiančiame taip pat Australijoje.

“Stengsiuosi padėti savo komandos 
draugėms, nes šiuo metu pergalių nepla
nuoju. Galimybę pasireikšti turėsiu įsibė
gėjus sezonui”, - sakė E. Pučinskaitė, kuri 
pernai ir užpernai atstovavo Italijos ko
mandai “Nobili Rubinetteric”.

Londone - lietuvių krepšinio turnyras
Kartu su Lietuvos ambasadoriumi Vy

gandu Ušacku iš JAV į Didžiąją Britaniją 
„atsikraustė“ ir tradicinis lietuvių krepši
nio turnyras. Kovo pradžioje Londone 
organizuojamas turnyras „Ambasadoriaus 
taurė 2007”, kuriame ketina dalyvauti 
daugiau nei 20 išeivijoje gyvenančių lie
tuvių komandų.

Kovo 4 dieną jie susigrums dėl Lietu
vos vėliavos spalvomis ir krepšinio ka
muolio atvaizdu papuoštos taurės. Po tur
nyro V. Ušackas ir jo žmona Loreta jo da
lyviams bei rėmėjams rengia priėmimą 
Kovo 11-osios proga.

„Tęsiu tradiciją-Vašingtone ketverius 
metus vyko ambasadoriaus taurės turny
ras, dabar jis persikėlė į Londoną“, - DELF1 
sakė V Ušackas.

Kaip pasakojo diplomatas, turnyre da
lyvauti užsiregistravo 24 komandos - 22

Nuotraukoje - dviratininkė Edita Pučins
kaitė.

Didžiojoje Britanijoje gyvenančių lietuvių 
ir dvi - gyvenančių kitose šalyse.

Sprendžiant iš kai kurių užsiregistra- 
vusiųkomandų pavadinimų, net irnepro- 
fesionalai krepšininkai nestokoja kovinės 
dvasios: dėl taurės varžysis „Griaustinis“, 
„Patriotai“, „Piratai“, „Sėbrai“. Tilo tarpu 
kiti idėjų pasisėmė iš Lietuvos krepšinio 
komandų: „Somerseto rytas“, „Statyba“. 
Turnyre laukiama lietuvių iš įvairių Didž. 
Britanijos miestų.

Anot V. Ušacko, šj kartą turnyre da
lyvaus vadinamieji naujieji emigrantai, 
išvykę gyventi ir dirbti ar mokytis į Didžią
ją Britaniją jau po nepriklausomybės at
kūrimo. Tuo taipu JAV dėl taurės varžyda
vosi ir senųjų išeivių palikuonys.

Turnyrą rengia Lietuvos ambasada Lon
done, Didž. Britanijos Lietuvių Sąjunga ir 
Didž. Britanijos Liet. Jaunimo Sąjunga.

Žvilgsniai į Lietuvą po penkerių metų 
kaip padarė šeduviai su Šeduvos* malūnu.-------- Nijolė-" 

Jankutė

Tęsinys iš MP nr. 
45, 2006

Kupiškio 
bažnyčios sieno
se nebėra ištru- 
pintų skylių, ku
rias išmušė I-ojo Pasaulinio karo šaud
menys. Trys gotiški altoriai gerai pažįsta
mi iš tolimos vaikystės, ypač kairysis su 
Marijos paveikslu. Prie jo vykdavo gegu
žinės pamaldos. Sėdėdama vėsioj šven
tovės erdvėj, prisimenu ir eiseną aplink ją 
Velykų metu vėliavoms plazdant, varpams 
skambant. Jų gaudimas semdavo visą 
miestelį ir apylinkes tartum aukštyn - pla
tyn kylanti banga. Mano tėvas pažindavo 
varpų balsus, ar tai “kalba” didysis šv. 
Onos, arvidutinis “Angelo Sargo”, ar ma
žasis - “Šv. Jono”. Dabar galvoju, ar šįmet 
Kupiškį lankydama girdėjau juos praby
lant? Gal ne visi kartu skambėjo? Neno
riu tikėt, kad nebeskambinama. Tai būtų 
didelis šventiškos nuotaikos, rimties ir 
grožio praradimas, kas jau prarasta mo
derniose bažnyčiose, panašiose į sporto ar 
posėdžių sales.

***
Dar viena mano vaikystės atsiminimų 

stotis - Bočiulio malūnas. Prieš penke
rius metus jis dar turėjo vieną sparną, da
bar nei to nelikę. Stovi jis namų suspaus
tas, nebereikalingas, apleistas milžinas. 
Žvelgia malūnas išdaužytų langelių akimį 
savo miestą, o miestas irgi nebe tas, kaip 
tada, kai vėją gaudė galingi sparnai, suk
dami dundančias girnas... Tebestebina ma
ne malūno akmeninis liemuo, graudina 
surūdijusi kepurė, kurioje styro nulaužtų 
sparnų likučiai... Prieš keliolika metų ku
piškėnai norėję malūne įrengt restoraną,

Mūsų Pastogė Nr. 8, 2007.02.28, psl. 6 

Bet pritrūkę lėšų. Malūne, luošas milžine, 
kaip man tavęs gaila, tu mano vaikystės 
žaidimų drauge!

* * *
Jau laikas išvykt, o tartum dar tiek 

nematyta, neapžiūrėta, nesutikta, nepasi
kalbėta... Kaip gerai, kad mano plačioji 
giminė susirinko ir mane pasitikdama, ir 
išlydėdama, ne oro uoste ar stoty, bet mo
tinos ir tėvo tėviškėse. Seniai besijaučiau 
taip linksma, sava tarp savųjų, dainuojan
čių, laužus kūrenančių, senoviškus žai
dimus žaidžiančių. Nuostabu, kad virvę 
traukt, žodį įspėt, vinis užsimerkus įkalt ir 
“karo kirvį” užkąst nesibodėjo gimna
zistiškas - studentiškas giminės jaunimas, 
ir kad keletą dienų niekas nepasigedo nei 
televizijos nei interneto!

Išlydėjo jie mane - iki pasimatymo! 
Niekad nesakyk niekad! Nesakysiu, nes ir 
klasės draugas poetas Rudokas rašė:

Ėjimas per gyvenimą lyg filmas -

Autorė svečiuose pas Lėvens padavimo 
milžiną Kupiškio laukuose.

Dalis našlaičių su svečiais prie Rumbonių bažnyčios.

Jauna buvau, žila po valandos, 
Ir viskas pranašingai išsipildo, 
Ko tikrumoj nebūna niekados!

P.S. Netoli Alytaus yra Rumbonių 
kaimas. Tai ne kokia nors istorinė ar tu
ristinė vietovė. Rumbonys - gerųjų darbų 
kampelis, nes jame gražiai ir sėkmingai 
tvarkomas našlaitynas. Teko lankytis, 
susipažinti, pasišnekėti su našlaičių “ma
ma - gerąją Rumbonių dvasia”, sesele 
Danute. Rumbonių našlaičiai nebe maži 
vaikai: daugelis jų jau moksleiviai - gimna
zistai, padeda seselei šio mažo ūkelio 
darbuose. Kaip seselė Danutė pasakojo, ne 

A “v A dr. Alfonsui Viliunui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Jadvygą, dukras Vidą, Gintą ir Dalią 

bei visus artimuosius
Algis, Vida, Paulius, Rimas ir Milda Kabailai

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

vienas jų čia užaugę, jau vienur kitur 
įsidarbinę, ar sudarę šeimas, patys šelpia 
kuo gali šią savo “tėviškę”. Bet šalpa nuo
lat reikalinga, ypač kada reikia mokyklą 
baigusiems jsidarbint. Man lankantis, 
dauguma rumboniškių buvo išvykę į Vil
nių dalyvaut vieno iš našlaityno auginti
nių, tapusio kunigu, primicijose. Nors daug 
ko trūksta, bet našlaitynas šiaip taip ver
čiasi “mamos Danutės”, kitų geradarių 
pastangomis ir pačių auklėtinių darbu.

Norintys mmboniškius paremti, galit 
rašyt: Sės. Danutė Saboniūtė, Rumbonys, 
62187, Alytaus rajonas. Lietuva LT. N. J.

PABAIGA
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In memoriam
Atsisveikiname su 
dr. Alfonsu Viliūnu

Prisimenant 
a-a. Edvardą Laurinonį 

1918.10.04 - 2007.01.06

Ilgesnį laiką sunkiai sirgęs, sausio 31 d. 
vakare mirė dr. Alfonsas Viliūnas, plačiai 
žinomas ir gerbiamas žmogus.

1999 m. išleistos knygos “Tautos garbė 
atostogų neturi” aplanke pažymima, kad 
jis “sudėtingo ir įdomaus likimo lietuvis”. 
Iš karto paminėsiu, kad dr. Alfonsas Vi
liūnas toje knygoje rašė apie save, apie 
mokslo siekimo eigą, apie savo nuveiktus 
darbus medicinos ir kultūriniuose baruose.

Jis gimė gausioje dvylikos vaikų šei
moje paskutinis 1919 m. kovo 29 dieną 
Skaisgiryje, tuometinėje Šiaulių apskrity
je. Gimnaziją baigė 1937 m. Šiauliuose.

Aštuoniolikmetis. Išteklių nėra. Kaip 
mokytis toliau? Pasitaikė pedagoginiai 
kursai. Juose pasimoko tris mėnesius ir 
gauna mokytojo vietą Miknaičiuosc prie 
Tytuvėnų. Vis prašo vietos arčiau Kauno, 
norėtų dirbti ir studijuoti. Perkelia jį į Vil
kyčius Babtų valsč. Iš ten-įKauną. Įsira
šo į Teisės fakultetą. Po pamokų mokyk
loje važinėja dviračiu j universiteto popie
tines paskaitas. Taip išvargęs metus, paju
to, kad tokio darbo krūvio sveikata neiš
laikys. Atsisako mokytojavimo ir įstoja į 
Karo Mokyklą. Po trijų mėnesių Lietuvą 
užima nišai ir Karo Mokyklą išformuoja. 
Kariūnus išskirsto j liaudies kariuomene 
pavadintus dalinius. Alfonsui Viliūnui 
pasiseka tarnavimo kariuomenėje iš
vengti. Gauna trumpalaikius darbus rašti
nėse. Ilgiau išsilaiko Vilniuje “Vaidilos” 
teatro administracijoje kaip buhalteris. 
Universitete studijuoja ekonomiką. Įstoja 
į Lietuvos Aktyvistų Frontą -pogrindinę 
organizaciją sukilimui ruošti.

1941 m. birželio 14 dienos rytą jis ėjo 
laikyti Lietuvos ūkio istorijos egzaminą. 
Namų, kur Alfonsas Viliūnas gyveno, kie
mą užgriuvo enkavedistų sunkvežimiai. 
Ėmė grobti žmones išvežimui. Sargybinis 
pro kiemo vartus jį praleido, bet patarė 
nebegrįžti. Viliūnui egzaminas pasisekė. 
Nebeturėdamas Vilniuje kur dingti, išva
žiavo ĮKauną. Užėjo į LAF štabą. Ten dar
bas virte virė, artinosi sukilimo diena. 
Vokiečiams pradėjus karą, prasidėjo ir 
lietuvių sukilimas. Viliūnas vadovavo Fre
dos partizanų būreliui. Antrą sukilimo 
dieną, susirėmus su nišų daliniu, jam per
šovė dešinę koją virš kelio. Kovos draugai 
nuvežė jį j ligoninę, ir sukilimas jam pasi
baigė.

1942 m. iš ligoninės grįžo į tarnybą 
“Vaidilos” teatre. Gavo administratoriaus 
postą. Tose pareigose jis kartą “paslydo” ir 
pažeidė okupacinės vokiečių valdžios 
įvestą tvarką. Už tai jį areštavo, davė para
gauti gestapininkų lazdos. Kaip kariavu
sio prieš Raudonąją armiją labiau bausti 
nedrįso, paleido. Uždraudė gyventi Lietu
voje. Viliūnas atsidūrė Austrijoje. Ten iki 
karo pabaigos baigė studijuoti ekonomi
ką. 1946 m. Innsbruck’o Universitetas už 
diplominį darbą “Socializacijos pasireiš
kimai” suteikė jam diplomuoto ekonomis
to laipsnį. Tuojau persikėlė gyventi į Vo
kietiją, o 1950 m. emigravo į Australiją.

Kontraktiniam darbui buvo paskirtas j 
stiklo fabriką. Atdirbęs kontraktą, įsidar
bino Melbourne psichiatrinėje ligoninėje. 
Ketverius metus dirbo ir mokėsi psichi
nių ligonių slaugymo amato. Išlaikė visus 
reikalingus egzaminus ir įsigijo Registered 
mental nurse titulą ir teises. Tuojau jį 
paskyrė Charge nurse - protinių ligų sky
riaus viršininku. Buvęs jo bosas gavo laip
teliu nuslysti žemiau. Gražisituacija...

1955 m. priėmė Australijos pilietybę. 
1958 m. sesuo Marija prašė atvažiuoti į 
Ameriką, padėti jai slaugyti jos sergantį 
sūnų. Amerikoje gavo darbą garsioje šv. 
Kazimiero ligoninėje, bet jo atsivežto slau

gytojo pažymėjimo nepriėmė. Nori dirbti 
su durniais, eik į seselių slaugių mokyklą: 
pasimokysi, išlaikysi egzaminus ir mes 
tada jus įregistruosim. Alfonsas taip ir 
padarė. Nuėjo mokytis to, ką Australijoje 
buvo jau išmokęs. Į Ameriką atvažiavo 
žmona su dukromis. Gyventi pasidarė leng
viau. Žmona padėdavo paruošti mokyk
los uždavinius. Metinius egzaminus išlai
ko gerai. Bet štai Slaugymo Valdyba jam 
praneša, kad iki įregisravimo reikės dar 
penkerius metus panašiai padirbėti Alfon
sas pasijuto skriaudžiamas.

Pasitaręs su žmona, Alfonsas nutarė 
grįžti j Austriją ir mokytis medicinų moks
lų. Alfonsas studijavo Innsbruck’o Univer
sitete, vasarą, universiteto atostogų metu 
grįždavo į Ameriką padirbėti šv. Kazimiero 
ligoninėje ir užsidirbti pinigų tolimesniam 
mokslui. Uždirbdavo apie 1000 dolerių ir 
su jais buvo galima metus Austrijoje iš
gyventi. Žmona Amerikoje išlaikė save ir 
dukteris, dar ir Alfonsą paremdavo.

Ir štai atėjo 1965 metai. Mokslas 
baigtas. Alfonsas Viliūnas - medicinos 
daktaras. Čikagoje padirbėjęs Dr. D.V. 
Dargio klinikoje, norėjo gauti Amerikos 
pilietybę. Jam pasakė, kad pilietybės rei
kės laukti penkerius metus. Alfonsas Vi
liūnas susipakavo lagaminą grįžimui j 
Australiją. Grįždamas metams sustojo 
Šveicarijoje. Ten buvo lengva gauti darbą, 
pakeisti vietinius gydytojus.

Sugrįžus į Australiją, jam pavedė Vaka
rų Australijoje Meckatharra - Willuna ra
jono Flying Doctor tarnybą. Ten buvo 
įdomus darbas. Teritorija už visą Lietuvą 
didesnė, 6000 gyventojų, išsibarsčiusių 
tame plote, jis - vienas gydytojas, pacien
tai tik lėktuvu pasiekiami. Žmona su duk
romis 1968 m. taip pat grįžo į Australiją. 
Šeima vėl galėjo gyventi kartu, nors ir 
nublokšta į tokią tolimų tolimiausią pro
vinciją. Po trijų metų Viliūnai persikėlė j 
Sydnėjų. Gydytojas Alfonsas Viliūnas 
atidarė privačią praktiką.

Šalia savo tiesioginio darbo jis domė
josi medicinos pažanga, naujais gydymo 
būdais, gydytojų spaudoje dalinosi savo 
pairtimi. Rūpėjo jam ir Lietuvos gerovės 
reikalai, kai tauta išsiveržė j laisvę, kai 
iškilo karo nusikaltėlių ieškojimo skan
dalas ir buvo slopinama lietuvių tautos 
garbė. Daktaras Viliūnas, patriotas ir bu
vęs laisvės sukilimo kovotojas, norėjo su
kelti pasipriešinimo bangą. Kelis kartus 
skrido į Lietuvą, skaitė paskaitas spaudos 
ir politiniam elitui, davė pasikalbėjimus 
laikraščiams ir pats įjuos rašė, norėjo pa
budinti tautiečių savigarbos jausmą. Tą patį 
darė ir Sydnėjuje. Buvo pasikalbėjimai, 
pasikeitimai mintimis ir bendras nepri
tarimas kaltinimams.

Sukilimo bendražygis Damijonas Riau-

Edvardas gimė Raguvėlės kaime, Pa
nevėžio apskrityje 8-nių vaikų šeimoje. 
Šeima buvo didelė, o ūkis mažas, todėl 
Edvardas nuo jaunystės pradėjo dirbti. Jis 
išmoko krosnių mūrijimo amatą ir dirbo 
iki buvo pašauktas j kariuomenę 1939 m. 
Atlikti karinę prievolę jis pateko į dragū
nų pulką. Kaip ūkininko sūnus, Edvardas 
ne tik mokėjo joti arkliais, bet taip pat juos 
ir mylėjo. Tai pastebėjo pulko vadas, kuris 
savo arklį prajodinėti, prižiūrėti ir per 
kliūtis šokinėti patikėjo Edvardui.

Jam betarnaujant, 1940 m. užėjo rusai. 
Į pulką buvo paskirti politrukai ir kas 
atsitiko su gražia Lietuvos kariuomene 
visiems yra žinoma. Užėjus vokiečiams. 
Edvardas įstojo į savisaugos dalinį ir jam 
teko tarnauti Rytų fronte. 1944 m. rusams 
užėmus rytinę Lietuvos dalį, Edvardas, kaip 
ir daugelis kitų, pasitraukė į Vokietiją.

Po karo Edvardas susirado darbą 
Stadėje (anglų zona) pas vokiečių ūkininką, 
kuris turėjo didelį vaisių sodą. Ūkininkas 
neturėjo sūnų, bet keturias dukteris, todėl 
vyriška pagalba jam buvo labai reikalinga 
keliant sunkius vyšnių ir obuolių krepšius 
įvežimą. Edvardas artimiau susidrauga
vo su vyriausiąja ūkininko dukterimi Zina.

Prasidėjus emigracijai į užsieni, Ed
vardas pradėjo galvoti apie savo ateitį ir 
nusprendė, kad jo ateitis ne ūkyje. Pasirin
ko Australiją ir 1949 metais atvyko į Can- 
berrą. Gavo darbą virtuvėje Capital Hill 
hostelyje, kuriame gyveno nemažai lietuvių 
ir kitų tautybių imigrantų. Po kelių metų 
gavo valdišką namą Canbcrros priemiestyje 
Yarralumloje. Namuose reikėjo šeiminin
kės ir Edvardas prisiminė Vokietijoje 
likusią Ziną. 1952 m. jis ją pasikvietė ir 
kun. P Bačinskas juos sutuokė.

Kūrimosi pradžia buvo nelengva, liet 
Edvardas buvo darbštus. Norėdamas page
rinti savo buitį jis prisiminė, kad Lietuvoje 
mūrijo pečius ir pagalvojo - tai kodėl čia 
nepabandyti iš akmenų mūryti tvoreles ir 
pamatus. Australijoje tuo metu tai dar buvo 
naujiena. Darbas jam sekėsi gerai. Jo iš
mūrytų akmenų tvorelių ir pamatų Can- 
berroje yra nemažai, jų turi ir lietuviai.

Pradėjus statyti Lietuvių Klubą, Ed
vardas savo darbu prisidėjo prie statymo. 
Taip pat jam buvo nesvetima ir Bendruo
menės kultūrinė veikla. Jis keletą kartų 
buvo Apylinkės valdybose, o nuo 1968 m 
Canberroje LKVS “Ramovė” skyriaus 
įkūrimo, jis 32 metus buvo pareigingas 

ka apie Alfonso Viliūno pastangas rašė: 
“Dr. A. Viliūnas ieško vienminčių lietu
vių visame pasaulyje ir stengiasi išsakyti 
savo mintis žmonėms, kurie, kaip jis pats, 
trokšta gėrio tėvynei Lietuvai. Jis sten
gėsi, kad istoriniai faktai - tikroji tiesa 
nenueitų užmarštin, kad kitos tautos ne
niekintų lietuvių tautos siekio gyventi lais
vai”. / Pratarmė knygai “Tautos garbė 
atostogų neturi”/

Noriu čia ypatingai pabrėžti, Alfonsas 
Viliūnas buvo geras gydytojas. Juo ligonis 
galėjo pasitikėti. Turėjo didelį patyrimą, 
buvo dirbęs įvairiose sąlygose Austrijoje, 
Vokietijoje, Šveicarijoje ir. kaip jau minė
ta, Vakarų Australijoje. Žmonių išmintis 
sako, kad geras gydytojas yra gydančiojo 
Dievo dešinė ranka. Viliūnas gydė ir mus. 
Ir mums dabar skausmingai liūdna jo ne
tekus.

Lidija ir aš širdingai užjaučiame našlę 
ponią Jadvygą, dukras Gintą, Vidą ir Da
lią, jų šeimų narius ir visus, kurie Velionį 
Alfonsą mylėjo.

Velionio žemiškieji palaikai, daly
vaujant gausiam gedėtojų būriui, vasario 9 
dieną buvo sudeginti Rookwood kremato
riume. Atsisveikinimą pravedė pakvies

Edvardas Laurinonis.

narys. 1988 m. iš savo darbovietės Bureau 
of Census and Statistics (Gyventojų 
surašymo ir statistikos biuras) išėjęs į 
pensiją, rankų nenuleido, bet dar daugelį 
metų dirbo pagalbininku Lietuvių Klube. 
Priklausė pensininkų organizacijai “Pa
guoda”.

1997 m. mirus žmonai Zinai, Edvardas 
pasijautė vienišas ir gyvenimo našta darėsi 
sunkesnė. Matęs savo a.a. žmonos padėtį 
prieglaudoje, jis jos labai bijojo. 2000 m. 
apsisprendė persikelti gyventi į Lietuvą, į 
Panevėžį, kuriame gyvena keturios seserys 
ir brolis Troškūnuose, o svarbiausia - ar
čiau savo dukters Vokietijoje. Svajojo, kad 
artimųjų tarpe nesijaus vienišas ir jauniau
sios sesers priežiūroje galės ramiai leisti 
senatvės dienas. Ne visada svajonės išsi
pildo. Taip įvyko ir Edvardo atveju. Jis nu
sivylė pokyčiais ir žmonių galvosena tėvy
nėje. Sunku jam buvo pritapti prie skirtingo 
gyvenimo ir savo mintimis nei laiškais daž
nai sugrįždavo į Australiją, Canberrą, ku
rioje buvo praleidęs du trečdalius gyvenimo.

Edvardas buvo malonaus būdo žmogus 
ir turėjo daug draugų lietuvių, australų ir 
kitų tautybių. Paskutiniu metu sveikatai 
sušlubavus, neišlaikęs sunkios operacijos, 
š. m. sausio 6 dieną jis mirė.

Palaidotas sausio 8 dieną savo gimtinės 
Raguvėlės kapinėse šalia tėvų ir žmonos 
Zinos palaikų. Liūdesyje liko dukra Inge 
Vokietijoje, seserys, brolis, giminės Lie
tuvoje irdraugai Australijoje. Ilsėkis ramy
bėje, mielas Edvardai, tegu būna tau lengva 
tėviškės žemelė.

Liudas Budzinauskas

tas australas kunigas Mark Franklin ir 
atliko apeigas. Buvęs daktaro Alfonso Vi
liūno pacientas, jo išgelbėtas nuo galimos 
mirties, Algis Bučinskas lietuvių ir anglų 
kalbomis pasakė atsisveikinimo žodį. Ve
lionio anūkė Vilija Robinson paskaitė 
Vinco Kazoko eilėraštį “Ant kapo žydi 
pienė”.

"O pienė žydi, noksta, laukia vėjo,
Neklausdama,kas buvo,kas praėjo...”
Visi mažieji Velionio anūkai atsisvei

kinime turėjo skirtas pareigas. Vida Ro
binson pasveikino laidotuvių dalyvius, 
Juozytė Katz pristatė eilėraščio skaitytoją 
Viliją Robinson, Zigmas Robinson pa
dėkojo laidotuvininkams dalyvavimu pa
gerbusiems jo senelį. Tie mažiukai kalbė
jo gražia, gryna lietuvių kalba. Garbė 
jiems ir tėvams už išmokymą. Mozarto 
Horn Concerto E Flat, Andante, giesmė 
“Marija, Marija” ir Tautos himnas buvo 
pagroti iš plokštelės.

Taip prie amžinybės slenksčio atsisvei
kinome su a.a. daktaru Alfonsu Viliūnu.

Gedulingi pietūs buvo paruošti Banks- 
towno Lietuvių Klube “Dainava”.

Juozas Alinis Jūragis
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Nepriklausomybės Šventė Melbourne
ALB Mclboumo Apylinkės Valdyba kviečia visus atvykti į Vasario 16-osios ir 

Kovo 11-osios - Nepriklausomybės ir Nepriklausomybės Atkūrimo dieni) mi
nėjimą. Minėjimas ir meninė programa jvyks sekmadienį, kovo 11 dieną, 1.30 
vai. p.p. Lietuvių Namuose, Melbourne.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Kaziuko mugė Sydnėjuje
Sekmadienį, kovo 4 dieną, 11.30 vai. St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe, 

įvyks pamaldos. Po jų - tradicinė Kaziuko mugė gretimai esančioje parapijos 
salėje. Parapijiečiai kviečiami dalyvauti parodoje su savo rankų darbais, audiniais 
ir t.t. Registruokitės pas Danutę Aukime tek: 8971 2524.

Jus skaniai pavaišins mūsų skautai ir skautės. Ačiū jiems iš anksto.
Katalikų Kultūros Draugija

Skelbimas
Raginame visus plaukimo entuziastus nuo 18 metų amžiaus ir vyresnius 

prisijungti prie Aidos 'Bičiutės organizuojamos lietuvių plaukimo komandos 
Melbourne ir dalyvauti išbandant savo jėgas plaukimo varžybose “Open Water” 
1.2 km distancijoje. Varžybos vyks š.m. kovo 18 d., sekmadienį, 9 vai. ryto 
Bonbcach, esančiame prieš Frankslon’ą, Melbourne.

Apie šį renginį plačiau skaitykite tinklalapyje www.bonbeachlsc.asn.au
Visi susidomėję prašomi skambinti Aidai 'Bičiutei tek: 0411 345 636.

Nuo šeštadienio, vasario 17 dienos, Hardware Gallery, 263 Enmore Road, tek: 

95504595, JoSOnia PalaitiS dalyvauja meno parodoje “Unintended 
Consequences” (Nenumatytos Pasėkos) su keliais savo natiurmortų rinkiniais.

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

dienį, kovo 17 dieną, 6.30 vai. p. p. Glcnorchy RSL Klube, kurta proga pietausime. 
Kaina asmeniui-$30.

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

Kaziuko Mugė Melbourne
Sekmadienį, kovo 4 dieną, 11 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po pietų - 

12.30 vai. Lietuvių Namuose vyks Kaziuko Mugė.
Kviečiame visus išbandyti laimę loterijoje, nusipirkti baronkų, bulkučių, 

pyragų. Laukiame visų! “Džiugo” Įimtas

Skelbiamas konkursas Lietuvių Dienų 
Sydnėjuje 2008 m. emblemai sukurti

Savo sukurtas emblemas siųskite e-mail: lithodays2008@yahoo.com arba 
paštu: Arvydas Rupšys, 19 Talinga Place, Cherrybrook, NSW 2126, iki 2007 
m. balandžio 30 d.

Laimėtojas bus paskelbtas “Mūsų Pastogėje” ir šiuo metu kuriamame Lietuvių 
Dienų 2008 m elektroniniame tinklalapyje.

Greta Fletcher, Organizacinio Komiteto sekretorė

DAIHAYA
LITHUANIAN CLUB

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

www.lithuanianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.
Restoranas - kavinė “Europa” dirba:
Pirmadieniais - Šeštadieniais

Pietūs 12.00 vai. - 2.30 vai. p.p.
Vakarienė 530 vai. p.p. - 9.00 vai. p.p.

Sekmadieniais 12.00 vai. - 7.30 vai. p.p.
(Sekmadieniais po 7.30 vai. tik užsakymo atveju).
Virtuvės šeimininkų tel.:

Gary - 0400 401 703 Al - 0417 674 599

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

trečiadieniais - 6.00 vai. p.p. - 7.00 vai. p.p.
ketvirtadieniais - 12.00 vai. -1.00 vai. p.p.

Kaina - $17.95 savaitei.
Cagtvtl pttį’cK'invtmtj, gnttie-wivyhrtiĮ irtsibmimus vieną ar kelis knrtus į mėnesį. 
Suinteresuotus prašome skambinti Margarette Myers tel.: 9618 2402 
arba tel.: 131997.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

TALKA - SYDNEY
16-20 Meredith S L, Bankstown

(naujame Sydnčjaus Lietuvių Klube) 
Darbo valandos: Šeštadieniais, nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. 

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

“MUSU 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: litcomnelb@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. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: W5vw.uscrs.bigpond.com/mpastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
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 metams $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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