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Naujoji ALB Krašto Valdyba Melbourne

Dalis naujosios (2007 ■ 2008 m.) ALB Krašto Valdybos. Iš kairės: Vytautas Krivickas (In
terneto svetainės koordinatorius), Dennis Gaylard (sekretorius angių kalba), Birutė 
Prašmutaitė (pirmininkė) ir Edviną Utemiseva (sekretorė lietuvių kalba).

Lietuvos įvykių apžvalga
Į JAV vizos 

dar 
nepanaikintos

JAV pareigū
nai kol kas negali 
konkrečiau pasa
kyti, kada į JAV 
keliaujantiems 
Lietuvos pilie
čiams bus panai

kintos vizos. Tai priklausys nuo Kongreso 
valios. Kol kas neaišku, kada įstatymų 
leidėjai žada svarstyti šį klausimą. “Kauno 
dienai” JAV ambasadorius Vilniuje John 
Cloud pripažino, kad Lietuvos piliečiai 
jau pavyzdingiau laikosi vizų režimo tai
syklių, todėl galima tikėtis gana greito 
sprendimo dėl bevizio režimo įteisinimo. 
Antra vertus, ambasadorius neslepia, kad 
net ir įteisinus bevizį režimą didesnė dalis 
vizų tipų išliks.

Naujos teisės diakonams
Kaip pareiškė Kauno arkivyskupas me

tropolitas Sigitas Tamkcvičius, Lietuvos 
katalikai rengiasi naujovei: didžiuosiuose 
šalies miestuose bei miesteliuose krikš
tys, teiks pirmąją komuniją ir tuoks ne tik 
celibato besilaikantys kunigai, bet ir vedę 
bei vaikus auginantys diakonai. Arkivys
kupo teigimu, “tai - ne revoliucija, nes to
kią veiklą leido Vatikano II susirinkimas”. 
Pasak jo, “jei viskas klostysis kaip numa
tyta, nuolatinius diakonus pradėsime reng
ti jau nuo kitų mokslo metų”.

Arkivyskupo metropolito Sigito Tamkc- 
vičiaus paaiškinimu, “kalbama apie visai 
kitokių diakonų luomo atsiradimą - nuo
latiniai diakonai bus žmonės, turintys savo 
profesiją, pasaulietinį darbą - po spe
cialaus pasirengimo jie, neatsisakydami 
tiesioginio savo darbo, galės krikštyti, 
laidoti, tuokti parapijiečius”. Tokiems 
diakonams nebus galima tik aukoti šv. 
mišių ir klausytis išpažinčių.

Baigė kompensuoti rublines 
santaupas

Kovo 7 dieną „Hansabankas“ pervedė 
paskutiniąją dalį kompensacijų už rubli
nius indėlius 375,807 Lietuvos gyvento
jams. Per tris dienas gyventojams į jų as
menines sąskaitas buvo pervesta 792 mln. 
litų, rašoma banko pranešime spaudai. 
Tuomi buvo užbaigtas kelerius metus ir 
per kelis etapus užsitęsęs procesas. Prieš 
daugiau nei 10 metų lietuviai savo rubli
nes santaupos galėjo užšaldyti Premjero 
Gedimino Vagnoriaus siūlymu, kai Lietu
voje dar galiojęs Sovietų Sąjungos rublis 
jau beviltiškai krito, tuomi naikindamas ir 
gyventojų santaupas.

Pasak „Hansabanko” vadovų, atsiskai
tymo metu banke dirbo maksimalus dar
buotojų skaičius, taip pat buvo pasirūpin
ta grynųjų pinigų atsargomis bankoma
tuose. Atkurtos santaupos buvo pervestos į 
gyventojų asmenines sąskaitas, todėl lėšas 
galima naudoti kaip ir bet kuriuos kitus į 
sąskaitą pervedamus pinigus - buvo nebū
tina iškart jų atsiimti grynaisiais.

Krematoriumas ir Lietuvoje ?
Nors Seimas delsia priimti Kremavi

mo įstatymą, kai kurie verslininkai jau 
kuria planus statyti krematoriumus. Pir
moji Lietuvoje tokia įstaiga gali iškilti pu
siaukelėje tarp Vilniaus ir Kauno, Kalninių 
kaimo ribose, rašo „Lietuvos rytas”. Kol 
kas ieškantiems tokių paslaugi; tenka kū
ną gabenti j Rygą, kuryra geografiškai arti
miausias krematoriumas. Kaip rodo gyven
tojų apklausos, kremavimas Lietuvoje dar 
nėra priimtas dalykas, o didoka gyventojų 
dalis jo “bijo” ar yra prieš jį nusistatę “iš 
principo”.

Įgyvendinti šią idėją Elektrėnų savival
dybės teritorijoje ėmėsi verslininkas Al- 
gerdas Urbonavičius. Ritualinių paslaugų 
centrui ir krematoriumui įrengti šalia kelio 

Nukelta į 2 psl.

Kovo Vienuoliktoji
Minėjimas Vilniuje

Nepriklausomybės atkūrimo 17-osios 
metinės Vilniuje prasidėjo iškilmingu Sei
mo posėdžiu. Į jį pakviesti valstybės ir Vy
riausybės vadovai, ministrai. Aukščiausio
sios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatai 
- Nepriklausomybės Akto signatarai, pir
mosios Vyriausybės nariai. Konstitucinio 
Teismo teisėjai, kitų teismų vadovai, Lie
tuvos bažnyčių hierarchai, diplomatai, 
PLB ir tautinių bendrijų atstovai, kiti 
garbingi svečiai. Vidudienį Nepriklauso
mybės aikštėje buvo pakelta valstybės vė
liava. Gedimino prospektu pražygiavo 
Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos 
kuopa ir Garbės sargybos orkestras.

Seimo dutys buvo atviros visiems norin
tiems čia apsilankyti bei Parlamento gale
rijoje apžiūrėti fotografijų parodą “1990 m. 
Kovo 11-oji”. Tuo pat metu Vilniaus arki
katedroje buvo aukojamos šv. Mišios. 
Vakare Nepriklausomybės aikštėje įvyko 
šventinis koncertas “Šaukiu aš Lietuvą”.

Aktas “Dėl Lietuvos nepriklausomos 
valstybės atstatymo” buvo priimtas 1990 m. 
kovo 11 d., o balsavimo rezultatai buvo 
paskelbti 22 vai. 44 min. “LR Aukščiausioji 
Taryba, reikšdama Tautos valią, nutaria ir 
iškilmingai skelbia, kad yra atstatomas 
1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lie
tuvos Valstybės suvereninių galių vykdy
mas, ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklauso
ma valstybė”, - skelbiama Akte.

Lietuvos gyventojų statistika
Statistikos departamento išankstiniais 

duomenimis, 2007 m. pradžioje Lietuvoje 
gyveno 3,384,800 gyventojų, t. y. 18,500 
mažiau nei prieš metus. Per pastaruosius 
septynerius metus jų sumažėjo 3.6%. Ma
žėjant Lietuvos gyventojų skaičiui, didėja 
pagyvenusių (60 meti; ir vyresnio amžiaus) 
žmonių dalis, palyginti su bendru gyven
tojų skaičiumi.

Anot Statistikos departamento, žemas 
gimstamumo lygis, jaunimo emigracija le
mia Lietuvos gyventojų senėjimą. 2007 m. 
pradžioje 690,000 (20.4 %) gyventojų bu
vo 60 metų ir vyresnio amžiaus, atitinka
mai 2000 m. pradžioje - 668,000 (19%).

Pernai šimtui vaikų iki 15 metų am
žiaus teko 124 pagyvenusieji, 2000 m. - tik 
94. Apie penktadalį miesto ir ketvirtadalį 
kaimo gyventojų sudaro 60 metų ir vyres
nio amžiaus gyventojai.

Išeiviai skatinami studijuoti Lietuvoje
Švietimo ir mokslo ministerija patvir

tino asmenų, įgijusių išsilavinimą užsieny
je, priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyk
las tvarką. Priimtas dokumentas suvieno
dina studijų galimybes tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje išsilavinimą įgijusiems asmenims.

Pagal patvirtintą tvarką, asmenys, įgiję 
išsilavinimą užsienyje, bus priimami kon
kurso būdu į jiems skirtas Lietuvos Vy
riausybės nustatytas visiškai arba iš dalies 
valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų 
studijų rezervines vietas ir konkuruos tarpu
savyje dėl studijų vietų atskiroje kvotoje. 
Tikimasi, kad įtraukus į šią kvotą lietuvių

Londone - prisiminė kitaip
Kaip praneša DELFI, paminėti Kovo 

11-ąją Lietuvos ambasadoje Londone ko
vo 10 dieną buvo surengta lietuvių kal
bos olimpiada. Olimpiadoje dalyvavo 
lituanistinių mokyklų įvairių amžiaus 
grupių moksleiviai. Du 16-18 metų olim
piados nugalėtojai vyks į Vilniuje balan
džio 20-21 dienomis vyksiančią Lietuvių 
kalbos olimpiadą. Visų amžiaus grupių 
nugalėtojai buvo apdovanoti Lietuvos am
basados Jungtinėje Karalystėje diplomais, 
o dalyviai - Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjungos diplomais.

Kovo 11 dieną Nottingham’o katedro
je buvo laikomos iškilmingos šv. Mišios ir 
lietuvių bendruomenės organizuotas mi
nėjimas. Šv. Mišios buvo aukojamos ir Lon
dono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje.

Kovo 4 dieną Nepriklausomybės atkū
rimo metinės buvo paminėtos pirmuoju 
krepšinio turnyru „Ambasadoriaus taurė 
2007“. Turnyre dalyvavo 23 Jungtinės 
Karalystės lietuvių komandos. Po rung
tynių vyko iškilmingas Kovo 11-osios 
minėjimas.

Kovo 3 dieną ambasadoje buvo sureng
tas pirmasis studentų iš Lietuvos, šiuo me
tu studijuojančių Didžiojoje Britanijoje, 
susitikimas. Susitikimą ambasadoje, artė
jant Nepriklausomybės atkūrimo meti
nėms, inicijavo Oxford’o ir Cambridge’o 
universitetuose studijuojantys studentai iš 
Lietuvos ir lietuvė dėstytoja Renata Ret- 
kutė iš Surrey Universiteto. □

Prognozuojama, kad šalies gyventojų 
skaičius mažės. 2050 metais Lietuvoje 
gyvens 2,881,100 gyventojų ir kas trečias 
bus pagyvenęs.

Kaimo gyventojų skaičius mažėja spar
čiau nei miesto. 2007 m. pradžioje kaime 
gyveno 1,124,600 gyventojų ir per praėju
sius metus jų sumažėjo 9,900, atitinkamai 
mieste - 2,260,200 ir 8,600. Per pasta
ruosius 7 metus miesto ir kaimo gyventojų 
dalis iš bendro gyventojų skaičiaus beveik 
nekito: mieste gyveno 67 % visų gyventojų, 
o kaime - 33 %.

2006 m. gyventojų skaičius padidėjo 
tik šešiose savivaldybėse: Neringos (3.7%), 
Klaipėdos rajono (1.8%), Kauno rajono 
(0.7%), Vilniaus rajono (0.6%), Vilniaus 
miesto (0.2%) ir Kretingos rajono (0.1%), 
o sumažėjo net 54 savivaldybėse.

ELTA, LGITIC

kilmės užsieniečius bus skatinamos išeivi
jos vaikų studijos Lietuvos aukštosiose 
mokyklose bei jų tolimesnė integracija į 
Lietuvos visuomenę. Į minėtąją kvotą taip 
pat galės pretenduoti ir Lietuvos bendrojo 
lavinimo mokyklų 2007 m. abiturientai- 
išeivijos ir liet, kilmės užsieniečių vaikai, 
vaikaičiai, provaikaičiai, kurie ne mažiau 
kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o 
mokytis j Lietuvą atvyko ne anksčiau kaip 
2003 m. 2007 metais numatoma skirti 150 
vietų kvota. Praeitais metais tokia kvota 
pasinaudojo apie 80 išeivijos bei lietuvių 
kilmės užsieniečių vaikų.' LGITIC
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Fa'S Trumpai iš visur Kokia Premjerų reputacija?

♦ Pasaulio ži- 
niasklaidą domi
na Maskvoje pa- 
slaptingaižuvusio 
rusų žurnalisto 
Ivan Safronov 
mirties aplinky
bės. Kovo 2 d. šis 
žinomas žurnalo 
“Komersant” re
porteris, Rusijos 

gynybos reikalų specialistas, arba pats 
iššoko, arba buvo priverstas iššokti iš savo 
buto lango 5-amc aukšte. Rusijos kariuo
menės vadovybė niršo ant jo už atskleidi
mą fakto, kad jau trečią kartą nepasisekė 
bandymas iššauti į erdvę tarpkontinenti- 
nę raketą “Bulava”, kuria gyrėsi Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin. Manoma, kad 
I. Safronov galėjo būti nužudytas dėl spau
dai ruošiamo straipsnio, kuriame jis kal
tina Kremlių slapta aprūpinant Siriją 
lskander-E raketomis, galinčiomis pasiek
ti tolimus taikinius Izraelyje.
♦ Kovo 6 d. du stiprūs žemės drebėjimai 
sukrėtė Indonezijos Sumatros salą. Jų epi
centras nustatytas apie 50 kmį šiaurės ry
tus nuo Padang miesto. Žuvo 52 žmonės, 
daugybė sužeistų. Sugriauta daugpastatų.
♦ Kovo 7 d. kita nelaimė palietė Indo
neziją. Geruda oro bendrovės Boeing 737 
keleivinis lėktuvas, nusileisdamas Yogya
karta aerodrome Javos saloje, nuvažiavo 
nuo nusileidimo tako, sudužo ir užsidegė. 
Žuvo 22 žmonės, jų tarpe 5 australai. 
Daug išsigelbėjusių keleivių smarkiai ap
degė. Likę gyvi lakūnai dėl nelaimės kal
tina staigų vėjo gūsį.
♦ Kovo 7 d. Rytų Timoro teismas, baigęs 
svarstyti tris mėnesius trukusią bylą, nu
baudė buvusį Vidaus reikalų ministrą Ro- 
gerio Lobato 7.5 metų kalėjimo bausme. 
Jis nuteistas už nelegalų civilių asmenų ap

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Vilnius-Kaunas jau nupirktas sklypas ir 
parengtas projektas.

Lietuvis - Jungtinių Tautų 
pareigūnas

Užsienio reikalų ministras Petras Vai
tiekūnas pasveikino Vilniaus universiteto 
docentą, Vaiko raidos centro klinikos va
dovą Dainių Pūrą tapus Jungtinių Tautų 
(JT) Vaiko teisių komiteto nariu. D. Pūras 
buvo vienas iš penkių daugiausia balsų 
gavusių kandidatų ir buvo išrinktas jau 
pirmajame rinkimų rate. Rinkimuose į 9 
vietas pretendavo 22 kandidatai. Balsavi
me dalyvavo 188 šalys. Komiteto nariui iš
rinkti buvo būtini 95 balsai. Lietuvos kan
didatas surinko 105 balsus. Nuo Lietuvos 
narystės JT 1991 metais pradžios D. Pūras 
yra pirmasis Lietuvos atstovas, išrinktas į 
vieną iš JT ekspertų komitetų, skirtų žmo
gaus teisių apsaugos konvencijų įgyvendi
nimo priežiūrai.

D. Pūras yra 1997 metais įkurtos “Vaikų 
linijos” steigėjas, Vilniaus universiteto 
Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatri
jos centro vedėjas, Žmogaus teisių stebė
jimo instituto valdybos narys, Lietuvos 
sutrikusio intelekto žmonių globos bendri
jos “Viltis” garbės pirmininkas.

Viktorui Petkui - Ukrainos 
apdovanojimas

(ELTA). Ukrainos ambasadoje įvyko 
iškilminga aukšto valstybinio Ukrainos 
apdovanojimo-I laipsnio ordino “Už drą
są”- įteikimo LR piliečiui Viktorui Petkui 
ceremonija. Šiuo ordinu Ukrainos prezi
dentas apdovanojo Ukrainos Helsinkio 
visuomeninės grupės steigėjus ir aktyvistus 
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ginklavimą per 2006 m. riaušes, vykstant 
susidūrimams tarp vyriausybės karinių 
pajėgi] ir streikuojančių Falintil kareivių.
♦ Irake tebesitęsia kasdieniniai savižu
džių susisprogdinimai, šiitų ir sunitų kerš
to veiksmai. Kovo 7 d. Hillah vietovėje į 
pietus nuo Bagdado savižudys prisiviliojo 
daug maldininkų, dalindamas maistą (pa
plitęs paprotys per Arbacen religinę šven
tę). Tada jis susisprogdino. Antrasis savi
žudys palaukė iki giminės ir draugai subė
go gelbėti sužeistųjų, tada pats susisprog
dino. Žuvo 115 maldininkų.
Tai tik dalis tą dieną vykusių žudynių. Ki
tur apie Bagdadą pakelės bombos ar 
apšaudymai iš pasalų nužudė bent 32 ši
itų maldininkus.
♦ Kovo 10 d. Bagdade Įvyko tarptautinė 
konferencija aptart i būdų, kaip stabilizuo
ti padėtį Irake. Kanferencijoje dalyvavo, be 
Irako vyriausybės narių, atstovai iš JAV, 
Rusijos, Kinijos, D. Britanijos, Prancūzijos, 
arabų kraštų bei kitų Irako kaimynų - 
Turkijos ir Irano.
♦ Afganistane sukilėliai pagrobė kelis 
žurnalistus ir grąso juos nužudyti, jei jų 
kilmės kraštai neatitrauks savo karinių 
pajėgų iš Afganistano. Kovo 9 d. “Dorybės 
strėlių” grupė parodė internete verkiančią 
vokietę Hannelore Krause, kuri prašė Vo
kietiją išvesti savo 3000 karių iš Afganista
no, kad suskilėliai nenužudytų jos ir jos 
sūnaus. Kita Taliban grupė laiko pagrobusi 
italų žurnalistą Daniele Mastrogiacomo. 
Italija turi 1900 karių kontingentą Af
ganistane.
♦ Kovo 12 d. Australijos ministras pirmi
ninkas John Howard pradėjo pasitarimus 
su Japonijos vyriausybės atstovais Tokyo. 
Numatomas susitarimas užmegsti arti
mus karinius ryšius tarp Australijos ir Ja
ponijos, dalinantis informacija ir bendrai 
apmokant karius. □ 

už jų pilietinę drąsą, pasiaukojimą kovoje 
už laisvės idealų ir demokratijos įtvirti
nimą, taip pat minint 30-ąsias Ukrainos 
Helsinkio grupės sukūrimo metines.

Šalia Viktoro Petkaus buvo apdovano
tas ir estas Nikius Mart-Olav. Jie įstojo į 
Ukrainos Helsinkio grupę, siekdami pa
laikyti ją sunkiausiu gntpeiperiodu -1982 
metais. Kartu su ukrainiečiais Vasiliu 
Stusu ir Levku Lukjanenka jie dalyvavo 
politinių kalinių pasipriešinimo tarptau
tinėse akcijose.

Lietuviai reikalauja pripažinti 
tradicinę degtinę

(ELTA). Ryžiai, vynuogės, anyžiai ir kiti 
produktai degtinės apibrėžime turėtų 
užleisti vietą grūdams ir bulvėms. Tai Eu
ropos Parlamento grupės posėdyje pa
reiškė atstovai iš Lietuvos. 1989 metais pri
imtas degtinės apibrėžimas esąs pasenęs 
ir būtina jį peržiūrėti, ypač įvertinant tai, 
kad nuo to laiko ES narėmis tapo ne tik 
Šiaurės, bet ir Vidurio bei Rytų Europos 
valstybės, kurios yra pagrindinės degtinės 
gamintojos ir eksportuotojos. Baltijos ša
lių europarlamentarų nuomonę ALDE 
gnipės posėdyje vieningai parėmė ir Šiau
rės šalių europarlamentarai, argumen
tuodami, kad degtinė yra ne “grapa, viskis, 
šampanas ar konjakas...” ir todėl ragino 
pripažinti tradicinius receptus.
Vilniuje - studentų sukurtas paminklas

Vilniaus universitetas rengiasi įgyven
dinti pirmojo Lietuvoje pačių studentų 
sukurto paminklo idėją. Paminklą Saulėte
kyje planuojama užbaigti 2009 m. paminint 
Lietuvos tūkstantmetį.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,EITA,BNS}LGn'ICir“Benianiinai”.

Gediminas Kirkilas yra geresnis Prem
jeras už buvusįjį Ministrą Pirmininką Al
girdą Brazauską. Savaitraščio „Veidas” 
užsakymu atlikta apklausa parodė, kad 
38% apklaustųjų geresniu Premjeru lai
ko G.Kirkilą, 28% - A.Brazauską.

Lietuvos didžiųjų miestų gyventojų ap
klausos rezultatai parodė, kad apie 9% 
žmonių mano, jog abu buvo geri Premjerai. 
Apie 25% apklaustųjų neturėjo nuomonės 
arba sakė, kad nė vienas nebuvo geresnis.

Kaziuko mugė jau Dubline
Kovo 10-11 dienomis, likus savaitei iki 

visuotinai švenčiamos Airijoje Šv. Patriko 
dienos, vyko ir lietuviška Kaziuko mugė. 
Tai pirmasis tokio pobūdžio renginys 
Airijoje, kurį galima laikyti generaline 
spalio 3-10 dienomis Dubline vyksiančių 
Lietuvos dienų Airijoje repeticija.

Kaziuko mugė šurmuliavo prekybos 
centre Powerscourt. Čia buvo pakviesta da
lyvauti ir Airijos žemės ūkio ministrė Mary 
Coulgan. Mugėje buvo galima įsigyti lie
tuviškų maisto produktų, Lietuvos kaimo 
bendruomenių atvežtų verbų, lininių rū
bų, staltiesių, papuošalų, medinių indų, 
žaislų, keramikos, smulkių originalios 
kalvystės dirbinių, sakoma ministerijos 
pranešime spaudai.

Žinomas juvelyras Algirdas Mikutis

Kyla rimti finansininkai
Trys dešimtys lietuvių, dirbančių Lon

dono finansų centre, kuris tradiciškai 
vadinasi City, susibūrė į „Lithuanian City 
of London Club“. Žinomuose bankuose ir 
didelėse tarptautinėse finansų kompani
jose dirbantys lietuviai tikisi prisidėti prie 
Lietuvos pozicijų pasaulinėje rinkose 
stiprinimo.

Klubo prezidentu išrinktas JAV kom
panijoje „Chevron“ dirbantis Egis Rim
kus, viceprezidente - Gintarė Karčiaus
kaitė iš investicinio banko „JP Morgan“.

„Šie jauni žmonės, baigę geriausius 
mokslus Amerikoje ir Didžiojoje Brita

JAV diplomatui - kalėjimas
Kaip praneša DELFI agentūra, kovo 6 

d. JAV Valstybės departamentas paskel
bė, kad buvęs amerikiečių diplomatas 
Matthew Christ, dirbęs ambasadoje Vil
niuje, nuteistas kalėti 2 metus ir turės su
mokėti 5,000 dolerių baudą už prekybą 
vizomis. Praėjusių meti] lapkritį jis jau buvo 
buvo pripažintas kaltu nelegaliai ėmęs 
dešimtis tūkstančių dolerių už JAV vizas.

Kaltinime sakyta, kad 41-erių Matthew 
Christ už neteisėtai išduotas vizas į JAV 
paėmė 42,500 dolerių ir prabangų antik

Europos dainų konkursas - Lietuvos jaunimui
Kovo 9 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centre Vilniuje vyko antrasis respublikinis 
populiariausių Europos dainų konkursas, 
kuriame Lietuvos vaikai ir jaunimas atliko 
pačių pasirinktas Europos šalių dainas. 
Konkurso programoje - per 30 kūrinių: 
pačių naujausių ir populiariausių, skynusių 
laurus 2006 m. “Eurovizijos” dainų kon
kurse. taip pat jau klasika tapusių, tačiau ir 
šiandien jaunimo mėgstamų, klausomų ir 
dainuojamų. Konkurse dalyvusiems Vil
niaus, Kauno. Klaipėdos, Alytaus. Varėnos, 
Šiaulių, Palangos, Tytuvėnų atlikėjams, 
kurių amžius nuo 8 iki 25 metų, reikėjo 
atlikti tik po vieną bet kurios Europos ša
lies dainą viena iš pasirinktų kalbų.

Jaunųjų atlikėjų pasirodymus trijose 
amžiaus grupėse vertino žinomi vokalo ir 
choreografijos specialistai, režisieriai, pro
diuseriai, dizaineriai, televizijos ir spaudos 
atstovai. Vertinant buvo atsižvelgiama į 
jaunųjų atlikėjų vokalinius gebėjimus, ar
tistiškumą, sugebėjimą improvizuoti, indi
vidualumą, emocinę išraišką, kūrybiškumą.

Paprašyti įvertinti visų ligšiolinių Vy
riausybės vadovų darbą, didmiesčių gy
ventojai daugiausiai nepasitenkinimo 
reiškė jau nebeegzistuojančios LDDP 
(šiandien - Socialdemokratų partijos) 
premjeru Adolfu Šleževičiumi.

Apie 30% apklaustųjų mano, kad šis 
premjeras buvo labiausiai korumpuotas. 
Toliau po jo rikiavosi R.Paksas (apie 15%), 
A.Brazauskas (13%), K.Prunskienė (apie 
7%), G. Vagnorius (6%). LGITIC 

pristatė čia pat vietoje pagamintus lietu
viško gintaro papuošalus. Vyko labdaros 
aukcionas. Jo metu surinktos lėšos buvo 
paaukotos Šv. Kazimiero vaikų namams 
Kupiškyje ir Dublino vaikų ligoninei.

Šventėje buvo galima laimėti ir asme
ninį Lietuvos žemės ūkio ministrės Ka- 
zimicros Prunskienės įsteigtą prizą - tre
jetą bilietų Dublinas - Vilnius. „Bilietai bus 
tik vieną pusę - namo, j Lietuvą,“ - teigia 
Kazimiera Prunskienė. Mugėje koncerta
vo Virgis Stakėnas, folkloro kolektyvai 
„Sutaras“, „Lietuviškas Dobilas“.

Kovo 11 dieni] Dubline, St. Andrews 
bažnyčioje, kaip ir kiekvieną sekmadienį 
buvo aukojamos jau tradicinės lietuviškos 
šv. Mišios. Vėliau vyko iškilmingas Kovo 
11 minėjimas. LGITIC 

nijoje, dirba tokiose kompanijose kaip 
„Deutsche Bank“ ar „Barclays“. Jie jau 
dabar itin aktyvūs, keliauja po visą pasau
lį ir sudaro svarbias sutartis, o ateityje 
taps lietuvių finansų ir verslo elitu”, - pasa
kojo Lietuvos ambasadorius Didžiojoje 
Britanijoje Vygandas Ušackas.

Anot jo, „Lithuanian City of London 
Club“ susitikimai vyks kartą per mėnesį. 
Skirtingose kompanijose dirbantiems fi
nansininkams ir ekonomistams esą rūpi ne 
tik tarpusavyje pasidalinti savo patirtimi, 
bet ir padėti Lietuvai įsitvirtinti tarptau
tinėse rinkose. ELTA, LGITIC 

varinį BMW motociklą. Konsuliniame bei 
Politikos ir ekonomikos skyriuose dirbu
siam diplomatui už vieną vizą buvo mo
kama 3-14,000 dolerių. Kartu buvo nuteis
ti ir devyni nelegaliu vizų įsigijimu kaltin
ti lietuviai. Dauguma jų - vizų gavėjai.

Buvęs diplomatas buvo suimtas Wash- 
ington’c 2005 mpavasarį, praėjus nemažai 
laiko po neteisėtos veiklos vykdymo. Pre
kyba vizomis vyko nuo 1999 metų rug
pjūčio iki 2001 metų liepos, kai M. Christ 
dirbo ambasadoje Vilniuje. □

Šiuo konkursu siekiama ugdyti vaikų ir 
jaunimo kūrybiškumą, muzikinį skonį bei 
profesionalumą, atsižvelgiant į naujausias 
pasaulinės muzikos tendencijas bei klasi
ką”, - sakė muzikė Daina Bilevičiūtė ir šo
kių vadovė Vilma Smaliukienė.

Jau antrąjį kartą rengiamas populiariau
sių Europos dainų konkursas - tarptautinio 
festivalio-konkurso “Mažųjų angelų opera” 
pirmoji dalis. Balandį įvairiuose Lietuvos 
miestuose vyks muzikinės pratybos, ku
riose jaunuosius dainininkus bei jų moky
tojus konsultuos 5-7 skirtingi] specializaci
jų lektoriai: žymūs respublikos vokalo ir 
choreografijos specialistai, režisieriai, cho
reografai, dizaineriai bei kt. Taip siekiama 
padėti jauniesiems dainininkams profesio
naliai pasirengti gegužę vyksiantiems “Ma
žųjų angelų operos” festivalio konkurso 
regioniniams turams, kurių metu vaikai ir 
jaunimas varžysis atlikdami lietuviškas 
savos kūrybos ar pačių aranžuotos dainas, 
taip pat - bet kurios pasaulio tautos ori
ginaliai, kūrybiškai perdarytas dainas.
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Bendruomenės baruose________
Vasario Šešioliktoji Canberroje

Nepriklausomybės Šventė Adelaidėje

Liudas Budzinauskas
Į Canbcrros Bendruomenės Sąjungos 

Valdybos suruoštas Lietuvos valstybės 
atkūrimo 89-ąsias metines (š.m. vasario 23 
d. gražioje Canberra Club salėje) susirin
ko 63 tautiečiai. .Jų tarpe, be paskaitinin
ko dr. Vytauto Donielos su ponia Dalia iš 
Sydnėjaus ir meninės programos atlikėjų 
Aidos Gogclytės, jos dukreles Kazytės ir 
Rolando Imbraso iš Melbourne, dtir ma
tėsi svečiai - dr. Ramutis ir Ramona Za- 
karevičiai iš Sydnėjaus kaimynystės.

Canbcrros bendruomenės pirmininkas 
Viktoras Martišius pasveikino susirinku
sius ir pakvietė dr. Vytautą Donielą tarti 
žodį. Padėkojęs jam, kaip Canberros lie
tuvių pirmajam asmeniui už pakvietimą, 
dr. V. Doniela pirmiausia trumpai paaiš
kino šios šventės prasmę anglų kalba. Jis 
pabrėžė, jognors Nepriklausomybės Diena 
yra tik viena specifinė data,ji kartusimbo- 
lizuoja gan ilgą lietuvių tautos istoriją su 
ankstyvesnės galingos valstybės patirtimi.

Lietuviškoje savo žodžio dalyje prele
gentas priminė, kad skirtingos sąlygos su
kuria skirtingus norus bei įvaizdžius, ko
kia turėtų būti Nepriklausomybė, ar net kas 
esanti “tikroji” lietuvybė. Daug metų prisi
minimais gyvenę išeiviai savo gimtąjį 
kraštą idealizavo, tad tuo pačiu aštrėjo ir 
reikalavimai naujai atsikuriančiai Lietuvai. 
Bet pačioje Lietuvoje - nors ji buvo oku
puota ir dalinai susvetinama -jos gyvento
jai visgi gyveno aplinkoje, kurioje lietuvių 
kalba dažniausiai tebebuvo namų kalba. 
Tautinis pagrindas dar buvo stipriai lie
tuviškas. Cituoju prelegentą: “Nenuostabu, 
kad ir po Kovo 11-osios reiškėsi prioritetų 
skirtumai. Išeivija ir toliau rūpinosi ir te
bekalbėjo apie lietuviškų tradicijų, kalbos 
bei apskritai lietuvybės išlaikymą, nes jai 
lietuvybės išsaugojimas buvo pasidaręs 
jautriu, net kritišku dalyku. Bet Lietuvos 
lietuviams, ten Lietuvoje ar atvykus į už
sienį, svarbesniu rūpesčiu buvo ne tiek 
lietuvybė - nes lietuviškumo Lietuvoje dar 
buvo pakankamai - bet naujosios laisvės, 
jų panaudojimas ir ypač ekonominio ger
būvio siekis. Nenuostabu, kad vienam ki
tam išeiviui net atrodė, kad Lietuvos lie
tuviams trūksta patriotizmo, kadangi apie 
“lietuvybę” jie beveik nekalba. Gi Lietuvos 
lietuviams, savo ruožtu, ne kartą atrodė, kad 
išeivija per daug užsidariusi jau senstelė
jusioje galvosenoje. Atsiradus įvaizdžių, 
idealų, lūkesčių skirtumui, atsiranda tar
pusavio kritikos.”

Prelegentas pabrėžė, kad tautos vys
tymesi yra reikalinga tolerancija, nes skir
tingi interesai bei pažiūros yra visai natū
ralus dalykas. Skirtybė kaipo tokia nėra 
blogis. Priešingai, skirtybė ne griauna, bet 
daro gyvenimą įdomesniu. Prelegentas 
užbaigė mintimi, kad “šiandien, pagerbiant 
kovotojus dėl Nepriklausomybės, verta pri
siminti dvi esmines Nepriklausomybės 
sąlygas. Išorine prasme, valstybė yra nepri
klausoma, kai ji sugeba išlikti savistovi 
kaimynų ar kitų valstybių aplinkoje. Bet 
nepriklausomybei reikia ir vidinės santar
vės, kad valstybė nesusidrakytų ir nesuby
rėtų. O tai reiškia nieką kitą kaip piliečių 
tarpusavio pakantumą skirtingiems po
mėgiams bei pažiūroms. Tai toks elgesys, 
kai dėl tiesos bei pažangos yra kovojama 
argumentais, o ne skirtumo draudimu bei 
naikinimu. Žmonijos istorija niekam Ne
priklausomybės negarantuoja, kaip ji 
bebūtų pelnyta ar užtarnauta. Dėl valsty
bės nepriklausomybės turi dirbti patsai 
žmogus, tad geriau, jei piliečio elgesys bus 
toks, kad jis, stiprindamas tautinę san
tarvę, tuo pačiu stiprins ir šansus valstybei 
tapti, būti ir likti Nepriklausoma.” (Pilnas

Aida Gogęlytė (dešinėje) ir Kazytė. 
Ramučio Zakarevičiaus nuotrauka.

dr. Vytauto Donielos kalbos tekstas iš
spausdintas “M.P”nr. 9.)

Valdybos narė Sigita Gailiūnaitė padė
kojo dr. V. Donielai už įdomią paskaitą ir 
meninei programai pristatė melbourniškius 
Aidą Gogelytę, jos dukrytę Kazytę ir Ro
landą Imbrasą. Apie šios antrosios išeivi
jos menininkus, išskyrus Melbourne, dar 
mažai žinomi. Aš, iššniukštinėjęs, pateiksiu 
keletą žinių iš jų gyvenimo. Aida Gogely tė 
- Petrulienė prieš dešimt metų atvyko iš 
Lietuvos į Melbourną. Būdama talentinga, 
įsijungė Į lietuvių kultūrinį gyvenimą. Jiyra 
profesionali smuikininkė. Kitas jos 
mylimas instrumentas-fortepionas. Lie
tuvoje Aida mokėsi Muzikos akademijo
je, o Operos ir baleto teatre - operinio 
dainavimo. Griežė Vilniaus universiteto 
kameriniame ansamblyje. Dirigavo B. 
Dvariono jaunimo orkestrui. Ji su kon
certais yra apvažiavusi pusę pasaulio. Aida 
sako, kad jos meilė yra lietuvių kalbai, o 
kai Dievas į ausį pašnabžda, užrašo kokį 
eilėraštį. Šiuo metu dirba lietuvių prog
ramos prodiusere SBS radijuje, mokyto
jauja Viktorijos valstijos kalbų mokykloje 
ir dar suranda laiko duoti privačias mu
zikos pamokas. Jos 12 metų dukrytė Ka
zytė stipriai seka mamos pėdomis.

Pianistas Rolandas Imbrasas prieš 7 
metus atvyko į Australiją. Jis yra vedęs ir 
turi pusantrų metų dukrytę. Lietuvoje 
pradėjo mokytis muzikos Klaipėdoje - 
dabartinėje E. Balsio meno mokykloje. 
Vėliau, persikėlęs į Vilnių, lankė Balio 
Dvariono muzikos mokyklą, kurią sėkmin
gai baigė. Tačiau muzika jam liko kaip po
mėgis. Jis susidomėjo tiksliaisiais moks
lais ir įstojo į Kauno Technologijos univer
sitetą, kur gavo Informatikos bakalauro 
laipsnį. Persikėlęs gyventi į Melbourną, 
grįžo prie fortepiono ir pradėjo akompa
nuoti chorams “Dainos Sambūris” ir 
“Danos vyrai”.

Valė Marcinkonytė
Adelaidėje Nepriklausomybės Šventė, 

kaip ir kiekvienais metais, įvyko Lietuvių 
Namuose, Norwood’e. Malonu pastebėti, 
kad dauguma adelaidiškių turi savyje pa
reigos, lojalumo bei dėkingumo istorijai 
jausmų ir susirenka drauge atšvęsti bei 
paminėtišiąypatingaisvarbią lietuvių tau
tai dieną.

Šventės programą pradėjo ALB Apy
linkės Valdybos pirmininkas Leonas Va
siliūnas, pasveikindamas susirinkusius 
tautiečius atšvęsti ir prisiminti šią svarbią 
datą Lietuvai ir visiems lietuviams.

Programos pradžioje Adelaidės Lie
tuvių Mokyklos tautinių šokių grupė, va
dovaujant Sabai Sankauskaitei ir Andriui 
Laurinaičiui, pašoko šiuos šokius: “Du 
gaideliai”, “Sėjau rūtą”, “Žiogeliai”, 
“Kalvelis”, “Moksleivių polka”.

Malonu buvo stebėti, kaip mažyliaišo- 
kėjai su dideliu entuziazmu plojo ran
kom, trypė kojom, sukosi rateliais. Žiūrovų 
veiduose spindėjo džiaugsmo šypsenos. 
Taigi, nuo čia ir prasideda tas sunkus ke
lias, kuris (gal ir ne visus) paskatins išlai
kyti lietuvybę ir jos tęstinumą šiame sve
tingame Australijos krašte.

Sietynas Kubilius padeklamavo Janinos 
Degutytės eilėraštį “Mažutė” (Lietuva) ir 
Prano Vaičaičio “Yra šalis”. “Padekla
mavo” - tai toks nereikšmingas žodis 
apibūdinant Sietyno perduotas poetų min
tis ir jausmus. Kiekvienas santūrus jo 
judesys pilnas reikšmės, kiekvienas žodis 
apsvarstytas - jokios tuščios duobės ar be
reikšmio patoso. Adelaidėje esame lai
mingi turėdami Sietyną savo tarpe.

Choras “Lituania”, diriguojant Jonui

Vasario Šešioliktoji Canberroje. Bendras salės vaizdas. Nuotr. Tado Žilinsko

Aida Gogęlytė po savo įvadinio žodžio 
minėjimo meninę programą pradėjo 
padeklamuodama J. Degutytės eilėraštį 
“Istorija”. Kartu su dukryte Kazyte, kuri 
angliškai, o mama lietuviškai, padainavo 
lietuvių liaudies dainą “Beauštant! aušre
lė”. Po to Aida Gogęlytė padainavo har
monizuotą liaudies dainą “Kam šėrei 
žirgelį”. Rolandas Imbrasas fortepionu 
paskambino Čiurlionio “Preliudą a-moll”. 
Atėjo eilė pasirodyti 12 metų Kazytei, ku
ri gan drąsiai padeklamavo “Myliu aš 
tėvynę”, o vėlesnėje programos dalyje 
Kazytė nustebino klausytojus ir švelniu 
balseliu, akompanuojant mamai, gražiai 
padainavo “Oi giria, giria”.

Programos nerašytas repertuaras buvo 
platus ir įvairus, nes po dainos sekė dek
lamacija, fortepionas, anekdotai. Aida pati 
viena ar su dukryte, be jau išpildytų daly
kų, dar padainavo eilę liaudies dainų, kaip 
pvz. “Pas močiutę augau”, “Oi griežle, 
griežlele”, “Vei augei, augei” (šimtametė 
daina), “Ko sėdi sesele, ko rymai”, “Lietus 
lynojo”. Taip pat padeklamavo ištraukas iš 
J. Marcinkevičiaus “Mindaugo” (“Mažoji. 

Pociui, padainavo dainas:"Laisvės varpas”, 
“Vai upeli”, “Brangiausia žemė”.

Choras skaičiumi nedidelis, moterų ap
ranga maloniai patraukianti akį, vaizdas 
gražus. Choristai drausmingi, ryšys su 
dirigentu glaudus, preciziškai paklūsta jo 
rankų reikalavimui, balsai išlyginti, jokių 
išsišokimų, jokių “solistų”. Dainos atliktos 
gerai, kaip jausmo ir supratimo atžvilgiu, 
taip ir techniškai paklusniai.

Choras sparčiai eina i priekį dirigento 
ir choristų nenuilstamom pastangom ir 
darbu. Linkim “Lituania” chorui ilgai gy
vuoti, nes tai mūsų bendruomenės plakan
ti širdis.

Koncerto pabaigai siurprizas: tai ketu
rių generacijų ansamblis, susidedantis iš 
Antaninos Zakarevičienės, Janinos Karr, 
Mamie Nikki, Hope. Hocking. Jos pa
dainavo dainą “Oi palauk, palauk”, 
akopanuojant Jonui Pociui. Daina perduota 
žaismingai, su gražiais judesiais bei palin- 
gavimais. Dainos žodžiai reikšmingi, per
duoti lengvu stiliumi.

Malonu, kad atsiranda naujižmonėssu 
naujom idėjom, su noru dirbti ir įnešti 
šviežio oro į mūsų pradedančią pavargti 
bendruomenę. Sveikinam keturių gene
racijų grupę ir laukiam daugiau pasiro
dymų.

Pasibaigus koncertui, ALB Apylinkės 
Valdybos pirmininkas Leonas Vasiliūnas 
pakvietė visus į Lietuvių Namų sodelį, kur 
buvo nuleistos vėliavos ir sugiedotas Tau
tos himnas.

Pakėlimo ir nuleidimo vėliavų ceremo
nijas gražiai bei pareigingai pravedė “Vil
niaus” tunto skautai.

“Vardan tos Lietuvos vienybė težydi.”
Valė Marcinkonytė

Trilogija”) ir “Malda ir epilogas” iš “Maž
vydo”. Taip pat Aida lietuviškai, o jos 
dukrytė Kazytė angliškai padeklamavo 
keletą J. Degutytės eilėraščių: “Istorija”, 
“Lietuvai” ir “Regėjimas”.

Pianistas Rolandas Imbrasas ne tik 
akompanavo kai kurioms liaudies dainoms, 
bet ir paskambino mūsų žymaus kompo
zitoriaus M. K. Čiurlionio “Preliudą” ir 
“Noktiurną”. Meninės programos pabai
gti! Aida paprašė visų kartu sugiedoti Lie
tuvos himną. Tuo viskas nesibaigė. Laima 
Žilinskienė pasveikino bendruomenės 
pirmininką Viktorą Martišių su gimta
dieniu. Jam sugiedota “Ilgiausių metų” ir 
“Happy Birthday”. Sigita Gailiūnaitė pa
dėkojo programos atlikėjams ir Canberros 
bendruomenės vardu įteikė dovanėles.

Padavėjai jau buvo sunešę maistą įšalę, 
o ant stalų stovėjo balto, raudono vyno ir 
šampano buteliai. Canberriškiai į namus 
nesiskubino ir prie vyno taurių dar ilgai, 
draugiškai su svečiais šnekučiavosi. Taip 
sostinės tautiečiai prisiminė Nepriklau
somybės 89-ųjų metų sukaktį. □
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Į Dvigubos pilietybės klausimas
Dviguba pilietybė: kur ir kaip pasaulyje

Monika Bončkutė
LR Konstituciniam Teismui (KT) pa

teikus Konstitucijos išaiškinimą, kuriame 
tvirtinama, jog dviguba pilietybė iš esmės 
prieštarauja pagrindiniam šalies įstaty
mui ir todėl turėtų būti įmanoma tik kaip 
reta išimtis, bet ne taisyklė, sulaukta ne
mažai kritiškų vertinimų iš užsienyje gy
venančių Lietuvos piliečių.

Remiantis Statistikos departamento 
duomenimis, nuo 1990 m. iš Lietuvos j už
sienį gyventi išvyko maždaug 404,000 
žmonių. Lietuva yra viena pirmaujančių 
šalių Europos Sąjungoje pagal emigrantų 
skaičių 1000 gyventojų. Irtai tik neoficia
lūs duomenys.

Kartu sudėjus nuolatinius išvykėlius ir 
tuos, kurie periodiškai migruoja tarp savo 
tėvynės ir vienos ar kelių Vakarų šalių, 
ieškodami duonos kąsnio, tikrai susidarys 
bent pusė milijono lietuvių,kuriuos Lietuva 
neseniai prarado ar rizikuoja prarasti.

Sunku pasakyti, kiek iš tiesų žmonių 
palies KT sprendimas ir jau egzistuojantis 
prašymų išlaikyti ar atkurti LR pilietybę 
„įšaldymas”, tačiau žinant mažą šalies gy
ventojų skaičių bei grėsmingą emigracijos 
ir mirtingumo statistiką, kiekviena dešim
tis, ką jau kalbėti apie šimtus ar tūkstančius 
prarasti; (ar savanoriškai išsižadėtų) pi
liečių turėtų rūpėti ne tik patiems „skęstan- 
tiesiems”.

Į dvigubą pilietybę žiūrima liberaliau
KT sprendimas į keblią padėtį pastato 

tuos, kurie jau yra pradėję ar rengiasi kitos 
valstybės pilietybės įgijimo procesui. Kol 
atitinkamos Lietuvos institucijos atsisako 
nagrinėti prašymus palikti LR pilietybę, 
užsienyje gyvenantys lietuviai, panorę 
įsigyti naujosios tėvynės pilietybę, yra 
priversti rizikuoti: atsisakyti įgyti gyvenimą 
užsienyje palengvinančios vietinės pilie
tybės ar rizikuoti netekti gimtosios šalies - 
Lietuvos-pilietybės, galbūt visiems laikams.

Kaip visuomet tokiais atvejais, pravartu 
pasižvalgyti po užsienį ir susipažinti, kaip 
su dvigubos (ar dar daugiau - multipilie- 
tybės) atvejais elgiamasi kitose pasaulio 
šalyse. Šiuo metu 89 pasaulio valstybės 
pripažįsta dvigubą ar multipilietybę. Tarp 
jų yra tokios šalys kaip JAV, Kanada, 
Australija, Šveicarija, Švedija, Graikija, 
Lenkija, Slovakija, Slovėnija, Jungtinė 
Karalystė, Airija, Japonija (iš dalies) ir kt.

Bendra tendencija yra su laiku i dvigu
bos pilietybės atvejus žiūrėti liberaliau. 
Kitaip tariant, jei viena ar kita valstybė 
anksčiau įstatymiškai buvo įtvirtinusios, 
kad įgydamas kitos šalies pilietybę asmuo 
praranda tuo metu turimą pilietybę, dabar 
tos valstybės vis labiau linkusios griežtų 
apribojimų atsisakyti.

Kaip pavyzdį galima paminė ti Australiją 
(įstatymas, draudžiantis dvigubą pilietybę, 
panaikintas 2002 m.). Manoma, jog dabar 
apie 4-5 mln. australų (25%) yra daugiau 
nei vienos valstybės piliečiai. Kanada savo 
piliečiams nedraudžia turėti kitos šalies 
pilietybės nuo 1977 m., Šveicarija - nuo 
1992 m. Apskaičiuota, kad apie 60% už
sienyje gyvenančių šveicarų turi bent dar 
vieną pilietybę.

Nekreipia dėmesio į kitas valstybes
Tarptautinės teisės ekspertai pabrėžia, 

kad pilietybės įstatymai dažnaiyra painūs, 
tačiau juos skirtingose šalyse sieja vienas 
principas: formuodamos savo įstatymus, ką 
ir kokiais atvejais laikyti savo šalies pilie
čiais, valstybės retai atsižvelgia į kitų kraš
tų sprendimus.

Būtent toks požiūris ir leidžia atsirasti 
dažnam šių dienų teisiniam faktui - dvi
gubai pilietybei. Valstybės savarankiškai 
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apsibrėžia, ką jos laiko piliečiais, į kitų šalių 
„pretenzijas” į tuos pačius asmenis 
numodamos rankas.

Kaip tik pastarąjį principą Lietuva 
septynioliktaisiais atgautos nepriklauso
mybės metais ryžtasi sulaužyti - remiantis 
KT aiškinimu, mūsų gimtajai šaliai svarbu 
rūpintis, ką piliečiu laiko kitos valstybės, 
nepaisant to, kad Lietuvoje galioja vadi
namasis ius sanguinis principas, iš esmės 
Lietuvos piliečių tėvų vaiką visiems lai
kams „pririšantis” prie protėvių pilietybės.

Pasaulyje pilietybė dažniausiai Įgyjama 
vienu iš dviejų būdų, kurie tradiciškai va
dinami lotyniškais pavadinimais. Ius soli - 
tai pilietybė, įgijama pagal gimimo vietą. 
Plačiausiai žinomas šiuo principu sutei
kiamos pilietybės pavyzdys yra Jungtinių 
Amerikos Valstijų pilietybės politika. Bet 
kuris asmuo, galintis įrodyti, kad jis/ji gi
mė JAV teritorijoje, yra laikomas JAV 
piliečiu. Šiuo atveju JAV visiškai nesvar
bu, ar piliečiu šį asmenį laiko dar kurios 
nors kitos valstybės.

Kitas tapimo piliečiu būdas - lotyniš
kai ius sanguinis - tai paveldima pilietybė, 
kai tam tikros šalies piliečiams gimęs 
vaikas automatiškai laikomas esąs tos 
pačios pilietybės. Dažniausiai cituojamas 
pavyzdys - Vokietija. Bendrąja prasme 
panašios politikos laikosi ir Lietuva.

Trečias būdas, kuriuo galima įgyti 
pilietybę, yra natūralizacija. Tai procesas, 
kurio metu, paprastai priklausomai nuo 
užsienio šalyje išgyvento laiko bei kitų 
sąžiningai įvykdytų įsipareigojimų, 
asmeniui suteikiama ne gimtosios šalies 
pilietybė.

Pagreitintą natūralizacijos procesą pri
valo praeiti ir asmenys, susituokę su už
sienio šalies piliečiais. Jei anksčiau tokiais 
atvejais pilietybė dažnai būdavo suteikia
ma iškart, dabar vis mažėja valstybių, kurios 
nereikalautų bent minimalaus natūraliz
acijos proceso.

Formalumai ir realybė
Jungtinėse Valstijose asmuo, priimantis 

šios šalies pilietybę, prisiekdamas būti 
ištikimas JAV interesams, formaliai įsi
pareigoja atsisakyti visų iki tol turėtų 
pilietybių. Tačiau realybėje JAV valdžia 
visiškai nekreipia dėmesio, ar iš tiesų 
natūralizuotas pilietis išpildo pilietybės 
priesaikos metu duotą pažadą.

JAV vyriausybė pripažįsta šios šalies 
gyventojų teisę į kelias pilietybes, tačiau 
tokių atvejų neskatina. Šu tikromis prob
lemomis natūralizuotas JAV pilietis gali 
susidurti tik tada, kai jis kandidatuoja į 
valstybinį, kad ir menkos reikšmės, postą.

Po Rugsėjo 11-osios įvykių JAV daug 
rimčiau žiūri į slaptos ar riboto prieina
mumo informacijos apsaugą, tad valdžios 
pareigūnui, turinčiam ne tik JAV piliety
bę, gali būti sudėtinga tinkamai eiti savo 
pareigas, nes jam būtų apribotas priėji
mas prie tam tikrų dokumentų. Dabarti
nėje JAV valdžios praktikoje įprasta, kad į 
valdžios postus kandidatuojantys asme
nys jau gerokai prieš rinkimus atsisako ki
tos valstybės pilietybės.

Nė viena, net dideliu gyventojų skai
čiumi galinti pasigirti valstybė, nėra suin
teresuota prarasti savo piliečius. Tik šiek 
tiek daugiau nei 3 mln. gyventojų turinti 
Lietuva, rodos, kaip niekas kitas turėtų 
rūpintis, kaip padidinti mažėjantį lietu
vių skaičių.

Kad ir kokį griežtą pilietybės įstatymą 
sumanytų valdžioje esantys pareigūnai, 
svarbu, kad nebūtų pamirštos tūksan- 
čiams po pasaulį išsibarsčiusių lietuvių 
svarbios išimtys, kuriomis realiai būtų 
pripažinta teisė išlikti lietuviais.

(Sutrumpinta, “Lietuvos rytas”)

P L B protestuoja
Praėjusių metų pabaigoje LR Premjero Gedimino Kirkilo įsakymu buvo sudaryta darbo 

grupė, kuriai pavesta aspvarstyti LR dvigubos pilietybės klausimą. Šių metų vasario 
pabaigoje darbo grupė rekomendavo, kad užsienio lietuviams būtų suteiktas tik “ypatingo 
rykio su Lietuva statusas”, tuomi netiesiogiai atmetant dvigubos pilietybės pripažinimą. 
Čia spausdiname Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos protesto raitą. Red.

PLB pranešimas spaudai
Savo 2006 m. gmodžio 2O.d. potvarkiu 

Nr. 418 Ministras Pirmininkas sudarė 
darbo grupę klausimams susijusioms su 
Lietuvos pilietybės samprata. Regina Na- 
rušienė, J. D., Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkė, buvo paskirta į šią grupę.

Darbo grupė veikė, nepranešant apie 
tai PLB pirmininkei. Ji nebuvo informuo
jama apie posėdžius ar pakviesta dalyvau
ti diskusijose ir svarstymuose. Artėjant lai
ko terminui pateikti darbo grupės pasiū
lymus, PLB pirmininkė kreipėsi į Ministrą 
Pirmininkų informacijos dėl darbo grupės 
veiklos. Sužinojusi, jogdarbo grupė jau su
rašiusi savo pasiūlymus be jokio indelio iš 
PLB, pirmininkė paprašė darbo grupės 
pasiūlymų teksto. Jis buvo gautas. Iš karto, 
vasario 12d., PLB komentarai buvo pateik
ti darbo grupei ir Ministrui Pirmininkui. 
Vasario 27d. spaudoje buvo pranešta apie 
darbo grupės sprendimus.

Darbo grupės pasiūlymų rengime PLB 
nedalyvavo. PLB pateikė atskirą ir skirtin
gą nuomonę dėl darbo grupės rekomenda
cijos su teikti užsienio lietuviams „ypatin
go ryšio su Lietuva“ statusą. PLB buvo 
rašiusi savo pastabose, kad toks statusas 
nėra priimtinas.

PLB kviečia susipažinti su darbo gru
pės ir PLB pasiūlymais, kurie bus patalpin
ti PLB interneto svetainėje www.plbe.org

Užsienio lietuviams „ypatingo ryšio su 
Lietuva“ statusas nėra priimtinas dėl šių ir 
dar kitų priežasčių:

1. Darbo grupė neieškojo ir nesvarstė 
jokių alternatyvų sava „ypatingo ryšio“ 
sumanymui, teisinantis, jog tai būtų Kons
titucijos ir Konstitucinio teismo „apėji
mas“. Nebuvo noro ieškoti kito varianto. 
Ten, kur yra noras, ten ir galima rasti konsti
tuciškai priimtinas teisiškas galimybes.

2. Siūlomas statusas yra užsienio lie- 
tuvių ir Lietuvos tautos žeminimas. Toks 
statusas (neleidžiantis balsuoti bei daly
vauti politiniame gyvenime) yra įvairiose 
valstybėse teikiamas asmenims, kuriais yra 
nepasitikima - nusikaltusiems asmenims,

Kas antro lietuvio giminaičiai - emigravę
(“Veidas”, nr. 8). Naujieji emigrantai 

pareiškė, jog Lietuvos valdžia, norėdama, 
kad jie nenutautėtų ir galbūt ateityje grįž
tų, turi finansuoti jų vaikų mokymąsi gim
tąja kalba užsienyje ir įkurti specialią tele
vizijos programą.

Likusius Lietuvoje tokios kalbos pik
tina. Mat ekonominiai migrantai, įgiję ne
mokamą vidurinį ir dažnai aukštąjį išsila
vinimą, išvyko ieškoti geresnio gyvenimo, 
palikdami čia savo nusenusius tėvus ir 
dažnai mažus vaikus. Uždirbti pensijas, 
sukrauti mokinio krepšelį turi tie, kurie 
liko čia. Kas antro lietuvio giminaitis ar 
draugas po Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo emigravo į Vakarus.

Bet tie, kurie liko gyventi Lietuvoje, jau 
negalvoja niekur trauktis. Daugiau kaip 
aštuoniasdešimt nuošimčių visų apklaus
tųjų pareiškė neketinantys emigruoti iš 
Lietuvos. Tai paaiškėjo po “Veido” savait
raščio užsakymu atliktos didžiųjų Lietu
vos miestų gyventojų apklausos.

Tiesa, šiek tiek daugiau nei 13% ap
klaustųjų savo ateities nesieja su Lietuva. 
Paklausti, kas galėtų sustabdyti masiniu 
reiškiniu virtusią ekonominę migraciją, 
beveik pusė visų respondentų atsakė, jog 
pirmiausia didesni atlyginimai.

Antra priežastis, kuri netenkina lietu
vių ir tampa dažnu apsisprendimo emig

buvusių okupantų atstovams, dar XIX 
šimtmetyje - moterims ir taip toliau. Tie 
žmonės yra tuo metu tose šalyje laikomi 
tarsi antrarūšiais.

3. Be politinių teisių asmuo neturi in
dėlio į tautos ateitį, jis praranda viltį ir so
lidarumo su bendrapiliečiais jausmą ir 
atsitolina nuo tėvynės. Grįžimo į Lietuvą 
tikimybė tilt sumažės.

4. Europos Sąjungos šalių (nors ne Lie
tuvos) piliečiai turi politines teises Lietu
voje - balsuoti ir kandidatuoti j savival
dybių, kuriose jie gyvena, tarybas. Tai yra 
diskriminacija prieš užsienio lietuvius.

5. Užsienio lietuviai būtų atskirti nuo 
giminių - vaikai nuo tėvų, senelių, brolių 
ir seserų, seneliai nuo vaikaičių, nors šei
ma yra visuomenės ir valstybės pagrindas.

6. Sprendimas sumažintų jau mažą tau
tą, kurioje su laiku apsigyvens svetimtau
čiai, reikia manyti, kad su laiku taps pi
liečiai, o dabartinių emigrantų bei išeivių 
pilietybė bus nubraukta.

7. Toks sprendimas neišvengiamai pro
vokuotų piliečius nuslėpti užsienio gyvena
mosios šalies pilietybės įgijimą. Žmonės, 
kurie elgsis dorai, nukentėtų, o slapukau- 
tojai išlaikytų pilnas teises.

8. Tai pakenktų ir gal net griautų Lietu
vių Bendruomenei ir kitoms organizacijos 
užsienyje ideologinius pamatus, nes už
sienio lietuviai prarastų norą padėti Lie
tuvai, kai jai reikės pagalbos. Užsienio 
lietuviai jausis nebereikalingi valstybei.

9. Kaip ilgai Lietuva finansuos prog
ramas tautiečiams užsienyje, kuriems da
bar šį statusą siūlo?

10. Pasaulis tapo atviresnis ir glaudes
nis. Vis daugiau kraštų randa įvairius būdus 
įteisinti dvigubą pilietybę, bet Lietuvos 
valdžia, rodos, net nenori atsižvelgti į tai.

11. Juk yra kitų teisiškų galimybių.
Turime atsiminti kad Lietuva yra parla

mentarinė valstybė, kurios politinę raidą 
nustato Seimas. Kai supainiojame atskirų 
valdžios dalių kompetencijas, prarandame 
esminę demokratijos prielaidą.

Regina Narušicnė
PLB Valdybos pirmininkė

ruoti motyvu, - darbdavių ir valdininkijos, 
politikų požiūris į juos. Tai nurodė apie 
trečdalis apklausos dalyvių. Dar apie 13% 
sako, kad didesnės socialinės garantijos 
sulaikytų žmones Lietuvoje.

Tuo tarpu apie 6% didžiųjų miestų 
gyventojų mano, jog būtina skatinti pa
triotizmą. Būtent meilė tėvynei keičia 
žmogaus vertybines orientacijas. Emigran
tų grįžimą atgal į tėvynę dauguma respon
dentų sieja su materialine gerove. Taip 
mano per 80% apklaustųjų. Siek tiek dau
giau nei 7% respondentų sako, kad grįžimą 
galėtų paskatinti įvairios lengvatos ir pa
rama grįžusiesiems. Apie 2% apklausos 
dalyvių įsitikinę, kad valstybės kišimasis ir 
dirbtinis skatinimas grįžti nieko nepakeis. 
Jei emigravusieji apsispręs grįžti, tai ir grįš.

Ar turite giminaičių, draugų, po nepri
klausomybės atkūrimo emigravusių iš 
Lietuvos?

Taip-52.2%, ne-47.8%.
Ar jūs pats turite ketinimų emigruoti?
Ne - 84%, taip -13.2%, nežino - 2.8%.
Kas galėtų paskatinti grįžti emigravu

sius lietuvius?
Atlyginimų, bendro gyvenimo lygio 

kilimas 83.4%.
Lengvatų grįžusiems suteikimas 7.4%.
Niekas /nežino 7.2%.
Skatinti nereikia, jie ir taip grįš 1.9%.
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Iš Redakcijos pašto
Laiškas A. Laukaičiui ir Sydney “Talkos” nariams

Mielas Antanai ir gerbiami sydnėjiš- 
kiai, kurie laišku ar telefonu išreiškėte 
savo nuomonę dėl darbo valandų Sydnė- 
jaus “Talkos” ištaigoje. Mes, “Talkos” Val
dyba, gal kartais nepajaučiame sydnėjiš- 
kių pulso ir todėl nuoširdžiai Jums dė
kojame už patarimus. Kaip ir praeityje, 
visada esame pasiryžę suteikti “Talkos” 
patarnavimus kiek galima patogesnėm 
sąlygom ir patogesniu laiku.

Kol buvome išnuomotose patalpose 
Kitchener Pdc., dėl saugumo priežasčių 
negalėjome sekmadieniais veikti. “Talkos” 
raštinės darbas vyko šeštadieniais ir dėl to 
negavome jokių nusiskundimų. Atrodė, 
kad Sydnėjaus nariai priprato prie šeš
tadienio darbo valandų.

Persikėlę į naujas Lietuvių Klubo “Dai
nava” patalpas, susidūrėme su tam tikra 
dilema.

Vieni aiškina, kad būtų geriau pasilik
ti prie šeštadienio darbo valandų. Visi prie 
to jau yra pripratę: atvykę j Bankstown 
apsipirkti, tautiečiai gali užsukti į “Talką” 
savo finansinius reikalus sutvarkyti ir po 
to Klube pabendrauti su savo bičiuliais. 
Tokia darbo valandų tvarka turėtų būti 
ypač naudinga ir Sydnėjaus Lietuvių Klu
bui, nes tuo patrauktų daugiau klientų 
šeštadieniais ir Klubas nebūtų “beveik 
tuščias”.

Gerbiamieji,
Su malonumu skaitau įdomią “Mūsų 

Pastogę”, kurią gaunu labai greitai. Pavyz
džiui, vasario 14 dienos numerį gavau per 
šešias dienas, jį perskaičiau ir jau lau-kiu 
sekančio. Labai ačiū už Jūsų leidžiamą, 
redaguojamą ir siunčiamą lietuvišką žodį.

Man labai įdomu iš “Mūsų Pastogės” 
sužinoti apie dabartinį Australijos lietu
vių gyvenimą, nuotaikas, rūpesčius ir 
džiaugsmus. Taip pat randu kai kurių įdo
mesnių žinučių iš Lietuvos, kurių nebūna 
JAV ar Kanados lietuvių laikraščiuose.

Karšto oro svaičiojimai
Mano gyvenime padaugėjo telefonu 

ateinančių žinių. Tai vertinu, - mane dar 
laiko gyva. Naujienos ir temos sukasi apie 
dabartinius įvykius. Dažniausias klausi
mas: “Kas atsitiks su mumis, jei niekada 
nebebus pakankamai lietaus?” Aš atsa
kymo nežinau. Galiu tik patarti, kad ge
riausiai apie tai negalvoti, nes depresija 
gyvenimui nepadeda. Sekantis populiams 
klausimas skamba pikčiau: “Kodėl niekas 
nebando vandens gaminti? Inžinierių tu
rime juk daugybę! Verkiant reikia protin
gesnės valdžios, kuri rimtai stengtųsi ieš
koti vandens,-erdvėje ar kur kitur”. Šitaip 
kalba tie, kurie skaito daug australiškų 
laikraščių. Mat, ten neseniai pasirodė ži
nių, kad Marso planetoje gali būti vandens. 
Reikia tik Marsą geriau ištirti. Įsivaizduo
kime nutiestus ilgus vanzdžius iš Marso, 
pristatančius vandenį j mūsų sklypus. Aš 
nieko prieš. O gal Melbourne reikia pra
dėti gręžti gilias skyles žemėje, kaip kad 
daroma Vakarų Australijoje, ir pumpuoti 
vandenį iš žemės gelmių? Svarbiausia,-jei 
valdžia nepajėgia gyventojams pristatyti 
pakankamai vandens, tai reikia kaip ga
lima greičiau rinkti naują valdžią. Rei
kalas aiškus ir skubus: žioplių Canberroje 
laikyti negalima.

Viena diena, tačiau, praėjo be telefo
ninių diskusijų apie sausrą. Tą dieną su
skambėjo skambutis prie mano priekinių 
durų. Jas atvėrusi, išvydau savo draugę 
Rasą su dideliu ryšuliu rankose. Padėjusi 
jį ant stalo, ji paaiškino: “Atvežiau agurkų 
iš mano sūnaus Andriaus ir jo draugės 
Rimos daržo”. Rasa išvyniojo savo ryšulį.

Kiti, kaip p. Antanas Laukaitis, aiškina, 
kad klientams, ypač vyresniems, būtų 
daug patogiau, jei “Talka” dirbtų sekma
dieniais - taip, kaip ji veikia Melbourne ir 
Adelaidėje. Suprantama, kai sekmadienį 
vyksta koks minėjimas, koncertas ar pa
maldos, be abejo būtų patogu ta proga ir į 
“Talką” užeiti. O kaip, kai koncertas ren
giamas šeštadienį?

Kadangi šis darbo valandų klausimas 
iškilo į viešumą, “Talka” sprendimą darys 
atsižvelgus į daugumos narių pageidavi
mus ir tai bus padaryta iki Velykų. Iki šiol 
gavome penkis skirtingus patarimus. Bū
tumėm nepaprastai dėkingi, jei daugiau 
sydnėjiškių atsilieptų šiuo reikalu. Ra
šykite į spaudą arba laišku į “Talką” adresu: 
HO. Box307, North Melbourne, Vic., 3051. 
Taip pat, galite drąsiai išreikšti savo nuo
monę “Talkos” raštinėje. “Talka” veikia 
Jums iryra Jūsų, t.y. narių įstaiga.

O dabar dar keletas žodžių apie ben
drą “Talkos” veiklą po 2006 spalio mėn. 
metinio susirinkimo. Valdyba pasiskirstė 
pareigomis sekančiai:

Audrius Balbata-pirmininkas, 
Raimondas Muceniekas-viccpirm, 
Raimondas Samsonas - sekretorius, 
Dana Campbell ir Viva Alekna -

direktoriai.
Dana Campbell kartu eina ir “Talkos”

Ypač smagu paskaityti ir nuotraukose pa
matyti apie pažįstamus lietuvius, buvusius 
mokslo draugus (iš Eichstaett’o lietuvių 
gimnazijos laikų), ar vėliau susipažintus 
tautiečius, skautus, bendniomenininkus ar 
visuomenininkus.

Perskaitęs “Mūsų Pastogę” pasijuntu 
bent tokiu būdu lyg tai trumpai apsilan
kęs draugiškoje ir vaišingoje Australijoje.

Linkiu Jums geriausios sėkmės. (...) 
Jūsų skaitytojas

Vytautas Kantautas, JAV 
(buvęs PLB pirmininkas)

Jame gulėjo penki dideli, žalios spalvos 
agurkai. Taip gražiai nuaugusių agurkų 
Australijoje nebuvau mačiusi. Rasa paaiš
kino, kad tie agurkai užauginti Andriaus 
namo sklypelyje ir kad jų laistymui užteko 
Melbourne legaliai naudoti leidžiamo van
dens. Agurkų ten užderėję gerai, kad Rasa 
daug jų užmarinavusi stiklainiuose. Pri
siminiau senus jaunystės laikus, kai mūši; 
šeima buvo ką tik atvykusi į Australiją iš 
Vokietijos. Tada daugžmoniiĮ stengdavosi 
kaip nors namuose užsiauginti daržovių, 
nes buvo svarbu taupyti pinigus.

Tie penki agurkaipasirodė - tai Rasos 
dovana man už tai, kad trumpai parašiau 
apie pernykštes Lietuvių Dienas Geelon- 
ge. Mat, Rasos vyro šeima, atvykusi į 
Australiją, pirmiausia įsikūrė Geelongc. - 
jie visi todėl yra “Geelongo patriotai”. Nu
stebau, nes už mano rašinius spaudoje 
niekas dovanų man neskiria. Nebent kar
tais kas nors atsargiai sumurma:”Ką tu 
ten laikraštyje prirašei? Aš tai taip nera
šyčiau”.

Vieną Rasos padovanotą agurką 
padėjau ant gražios lėkštės ir nunešiau do
vanų savo kaimynei italei. Reikia, sakau, 
kitiems parodyti mano draugų daržinin- 
kavimo vaisius. Kaimynė turi puikiai pri
žiūrėtą daržą ir man kartais padovanoja 
savo užauginti; pirmos rūšies daržovių.

Ši maloni diena pasibaigė be telefoni
nių diskusių. Keista! Bet sekantį rytą te
lefonas vėl skamba. Klausia: “Ar girdėjai, 
kad Lietuvoje sninga? Ir kad Geelonge 
visiškai negalima laistyti daržų! ”

Elvira Šurnienė

Nuotraukoje - “Talkos” Valdyba. Pirmoje eilėje iš kairės: direktoriai - Viva Alekna ir 
Dana Cambell. Antroje eilėje iš kairės: Audrius Halbata (pirmininkas), Raimondas Mu- 
ccniekas (vicepirmininkas) ir Raimondas Samsonas (sekretorius).

generalinės vedėjos pareigas.
Valdyba yra patenkinta, kad “Talkos” 

aktyvas (assets) gerokai pakilo per pasku
tinius penkis mėnesius ir jau viršija 19.3 
milijonus dolerių. Šiais metais įvestos spe
cialios devynių mėnesių ir 6.4% sąskai
tos sudomino klientus ir pritraukė ne
mažai naujų indėlių. Per tą trumpą laiką

Gerb. Redakcija,
Atsakydamas {klausimą, išspausdin

tą “Mūsų Pastogė” nr. 9, apie mano neda
lyvavimą tautinių švenčių minėjimuose, 
noriu pareikšti, kad Sydnėjuje veikia apie 
100 konsulatų. Nė vienas konsulas neina į 
oficialius minėjimus be pakvietimo.

Aš ir mano žmona gauname daug pa
kvietimų į kitų valstybių rengiamus įvai
rius minėjimus ir beveik visuose (kartu ar 
vienas) dalyvaujame.

Brangus tėvynainiai!
Sveikinu Jus Nepriklausomybės atkūrimo dienos - Kovo 11-osios proga. Atkūrus 

nepriklausomą valstybę, po pasaulį išblaškytiems lietuviams atsivėrė galimybės dalyvauti 
Lietuvos visuomeniniame, kultūriniame gyvenime. Mes, nesvarbu kokiame pasaulio 
kampelyje begyventume, esame viena tauta, kurią jungia tie patys džiaugsmai ir rūpesčiai.

Išeivijai priklauso nemaži nuopelnai, kad buvo paspartintas mūsų valstybės pripa
žinimas. Užsienio lietuviai visada prisidėjo prie investicijų, ekonominių ryšių su kitomis 
valstybėmis skatinimo, Lietuvos teigiamo įvaizdžio formavimo, mūsų kultūros, meno 
propagavimo. Dėkojame Jums už šį darbą. Vyriausybė palaiko Jūsų siekius išsaugoti 
lietuvybės dvasią, tradicijas ir perduoti jas jaunajai kartai, remia užsienio lietuvių 
bendruomenių kultūros ir švietimo projektus, informacijos sklaidą.

Laisvė suteikia daugybę galimybių, bet ir uždeda atsakomybę už veiksmus, savo vaikų, 
valstybės likimą, valstybingumo stiprinimą. Būkime verti šios laisvės ir atsakomybės, 
kurių simboliu tapo Kovo 11-oji! Gediminas Kirkilas

LR Ministras Pirmininkas

“Apgailestauju, kad palikau Australiją
Neprisimenu, ar Jums rašiau, kad ir aš 

esu kadaise buvęs australu. Buvau atvykęs 
net pačiu pirmuoju transportu iš Vo
kietijos, su Generolu Heintzelmanu. 
Prisimenu, kad mus patalpino Bonegillos 
stovykloje lyg kokius eksponatus zoolo
gijos sode, kurių pasižiūrėti atvykdavo 
žmonės iš visos Australijos. Net patsai 
Imigracijos ministras Calwell sutiko mus 
laive ir buvo atvykęs {stovyklą mus pasvei
kinti, kad atvykome {Australiją pagelbėti 
ją išvystyti ir apginti nuo “geltonojo pavo
jaus” iš šiaurės. Mes gi buvome jo pirmieji 
“vaikai” jo “Baltosios Australijos” politi
kos. Kaip laikai pasikeitė nuo to laiko...

Nežiūrint to, kad aš išjos išvykau 1959 
metais, galima sakyti iš nuobodumo, bet 
mane su ja tiek daug kas riša. Aš tenai gi 
praleidau savo jaunystės gražiausius me
tus (apie 15), užbaigiau universitetą 
Uobartc, įsigijau Chartered Accountant 
profesiją, kuri man buvo naudinga iki darbo 
karjeros užbaigimo šiame krašte.

naujų terminuotų sąskaitų Melbourne ati
daryta už $931,000, Adelaidėje - už 
$545,000 ir Sydnėjuje - už $49,000. Šiuo 
metu bendras indėlių paskirstymas būtų 
sekantis: užsienio (Lietuvos, JAV ir kt. 
klientų) - 9%, Adelaidės - 16%, Sydnė
jaus -16% ir Mclboumo - 59%. “Talkos” 
veikla patenkinamai tvirtėja. V.A.

Visos ankstesnės ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybos taip pat kviesdavo 
mus į savo rengiamus minėjimus, tačiau 
padėtis pasikeitė, kai Valdybai vadovauja 
dabartinis pirmininkas. Jo pirmininka
vimo metu nesu gavęs nei vieno pakvie
timo.

Viktoras Šliteris
Lietuvos Respublikos 

Garbės generalinis konsulas
Sydnėjuje

»
Šiandien, žiūrint j mūsų šių dienų po

litinę ir ekonominę padėtį, aš apgailestau
ju, kad palikau Australiją. Prieš 50 metų 
aš, žinoma, taip negalvojau. Kurį laiką po 
mano atvykimo ir pas mus buvo gana ma
lonus ir laisvas gyvenimas, iki maždaug 
1980 -1985 m. Po to mūsų ne per daugpro- 
t ingi, bet nepaprastai gobšūs (turto ir gar
bės) prezidentai pamažu suėmė per daug 
teisių ir galios j savo rankas ir pradėjo įgy
vendinti savo asmeniškas ilgai puoselėtas 
programas, nežiūrint to, kad likusiems 300 
milijonų gyventojų daugumoje jos buvo net 
ir labai pragaišt ingos, daugelį jų nuvedusios 
net į kapus. Nors ir jūsų vadovas yra gana 
agresyvus, betatrodo, kad jisvis tik turi dau
giau proto, negu mūsų don kichotiški va
dai. Būtų įdomu išgirsti, ką Jūs apie visa tai 
galvojate (Australiją ir šįkraštą), jeigu norė- 
tute su manim pasidalinti savo pažiūromis. ■

Liekuosi su geriausiais linkėjimais, 
Vladas Navickas, JAV
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Į Sportas
Anglijoje - lietuvių krepšinio turnyras

Vilma Rimšaitė - geriausia Lietuvos vasario
mėnesio sportininkė

Anglijoje gyvenančius lietuvius sek
madienį, kovo 4 d. subūrė krepšinis -pir
mą kartą ten vyko krepšinio turnyras Am
basadoriaus taurei laimėti. Jis skirtas Lietu
vos Nepriklausomybės atkūrimo 17-osioms 
metinėms paminėti. Vienoje vietoje sutikti 
tiek daug tautiečių, gyvenančių Didž. Bri
tanijoje, dar neteko - tai pripažino ne vie
nas. „Rezultatas pranoko lūkesčius”, - var
žytoms įsibėgėjus džiaugėsi ambasadorius 
Vygandas Ušackas. “Susirinko 23 koman
dos. Tai dar kartą patvirtina, kad krepšinis 
vienija lietuvius net futbolo krašte“.

Dėl Ambasadoriaus taurės varžytis 
lietuviai rinkosi nuo ankstyvo ryto - tur
nyro pradžia skelbta 9 vai. Taupant laiką 
komandos žaidė po du kėlinius, trukusius 
po 10 minučių, keliais pogrupiais. Įpusė
jus turnyrui ir daugeliui komandij „nuby
rėjus“, pradėjo aiškėti lyderiai - kad nuga
lėtojais taps „Cambridge“ komanda, spėjo 
daugelis. Finalinėje rungtyje dėl pirmos 
antros vietos susirungę su „Lithuanians 
BC” (Londonas), Cambridge lietuviai nu
galėjo rezultatu 28:21. Trečią vietą iško

Ambasadorius Vygandas Ušackas (dešinėje) su palaikymo komanda.

Alė Rūta ieškojo deimančiukų..
Knygnešio dienos - kovo 16 d. proga

Reda Kiselytė,
Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos 

bibliotekos vedėja

Knygos - minties laivai, plaukiojantys 
laiko bangomis ir rūpestingai gabenantys 
savo brangų krovinį iš kartos į kartą.

Francis Bacon (1561 -1626)
Pavasarėja... Kovo 16 d. - KNYG

NEŠIO diena. Vakarėja... Beprotiškai 
įdomu klajoti po knygų pasaulį. Šį kartą 
ne apie knygnešių ir daraktorių įmintas 
pėdas, bet apie žmones, kurie tausoja, 
brangina knygas, lietuviškąjį žodį. Šį kar
tą apie žmones, kurie galvoja apie knygų 
tikrąjį gyvenimą, jų vertę, ilgaamžiškumą... 
JAV lietuvė Alė Rūta (tikr. Elena Nakaitė 
- Arba-čiauskienė) - prozininkė, poetė, 
kuri Ro-kiškio „Romuvos“ gimnazijai jau 
trečią kartą dovanoja autografuotų leidi
nių kolekciją. Paskutinėje siuntoje apie 150 
leidimų. Knygnešio dienos proga, paana
lizuosiu autentiškus įrašus.

Savo turiniu įdomus poetės, prozinin
kės, eseistės Jūratės Sučylaitės įrašas apy
sakoje „Sumaištis“. Įrašas šiandieninį žmo
gų tarsi prikelia iš naujo gyventi. Autorė 
rašo: „Mūsų žmonės pavargę nuo sumaiš
ties, bet jie darprašviesės, išsities, sutvirtės. 
Tikėkim..“

Optimistinis palinkėjimas poeto, pro
zininko, vertėjo Jurgio Kunčino knygoje 
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vojo „Kailiai“ (Londonas), o ketvirtą - 
„Kaunas“ (Londonas).

„Pirma vieta mums yra labai didelis 
įvertinimas”, - didžiavosi Bronius Prei
džius, „Cambridge“ komandos vadovau
jantis variklis. “Labai tuo džiaugiamės. 
Dažnai krepšinio nežaidžiam, nesitreni- 
ruojam, bet šiandien buvom labai vieningi. 
Labai ačiū šio turnyro rengėjams. Ačiū, kad 
stengiasi išlaikyti lietuvybę, mūsų vienin
gumą. Apie lietuvius čia galima išgirsti tik 
blogas naujienas, mūsų įvaizdis čia tikrai 
ne koks. Šis renginys puikiai parodo, kad 
mes esam draugiška tauta”.

„Į turnyrą investuota”, - po varžybų 
skaičiavo ambasadorius, “40,000 litų, bet 
tai- prasminga investicija, kadangi rengi
nys subūrė lietuvius į vieną vietą, patvirtino 
mūsų aistrą krepšiniui, meilę Lietuvai“.

Turnyrui pasibaigus ambasadorius Vy
gandas Ušackas ir ponia Loreta Ušackienė 
visus dalyvius pakvietė į priėmimą Kovo 
11-osios dienos proga. Į varžybas atvyko ir 
Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvilas.

(“Londono Žinios”)

„Namai be žiburių“. Ją autorius dovanoja 
gerbiamai Alei Rūtai palinkėdamas, kad 
„Jūsų namuose visada šviestų žiburiai“. 
Atrodo ko daugiau žmogui ir bereikia?

Atviras ir nuoširdus įrašas prozininko, 
publicisto Jono Mikelinsko knygoje „O 
laikrodžiai eina“: „Sąžiningam lietuviš
kos žemės talentui, - su draugiškais jaus
mais ir linkėdamas, kad laikrodžiai muš
tų tik darbščias ir prasmingas ir sveikas 
valandas!“

Prozininkės, poetės autografuotų lei
dinių kolekcijoje kraštiečio poeto Prano 
Kozulio knyga „Dulkės ežere“, išleista 1950 
melais Toronte. Kaip kraštietis kraštietei 
autorius rašo: „ prisiminimui mūsų aukštai
tiškos žemės“.

Gerbiamos Alės Rūtos knygų lobyne 
ne tik jai autografuoti, dovanoti leidiniai. 
Knygos dovanotos ir jos šeimos nariams. 
Sklaidau literatūros istoriko, prozininko, 
poeto Prano Naujokaičio pasakojimų 
jaunimui knygą „Maži žingsniai“. Joje 
įrašas jau į Amžinybę iškeliavusiam ger
biamos Alės Rūtos sūnui. Leidinyje įra
šas: „Los Angeles šeštadieninės mokyklos 
I V-ojo skyriaus pirmajam mokiniui ARI
MANTUI ARBUI -1960-1961 mokslo mė
tams paminėti, Leidinį dovanoja Tėvų ko
mitetas (Lietuvių Bendruomenės dovana)”.

Gerbiama rašytoja net maldaknygę 
anglų kalba padovanojo gimnazijos 
bibliotekai. Tai brangus leidinys. Kažkada
.maldaknygę jai padovanojo dukra Vijolė

Vilma Rimšaitė, Europos uždarų pa
talpų BMX dviračių čempionate moterų 
elito grupėje iškovojusi bronzos medalį, 
tapo žurnalo SPO:) ir DEI ,F1 organizuo
jamų geriausio Lietuvos mėnesio sporti
ninko rinkimų vasario mėnesio laureate.

Pergalę geriausio Lietuvos mėnesio 
sportininko rinkimuose V. Rimšaitei lėmė 
ekspertai. Už geriausią šalies BMX dvi
ratininkę balsavo šeši iš aštuonių eksper
tų. DELFI lankytojų apklausoje Vilma 
buvo trečia.

Antrąją vietą rinkimuose užėmė Ven
grijoje vasario mėnesį varžybas laimėjęs 
penkiakovininkas Adrejus Zadncprovskis, 
o trečiąją vietą - lengvaatletė Austrą 
Skujytė, kuri penkiakovės varžybose pa
siekė antrą sezono rezultatą pasaulyje.

VRimšaitės svarbiausias tikslas - Bei- 
džingo olimpinės žaidynės. Norint prasi
mušti į olimpiadą, reikia patekti tarp 16 
stipriausių pasaulio dviratininkių. Nors V. 
Rimšaitė vien Europoje turi tris dešimtis 
lygiaverčių varžovių, interviu SPO:) dvi-

Žydrūnas Savickas - stipriausias pasaulio žmogus
Lietuvos stipruolis Žydrūnas Savickas 

penktus metus iš eilės laimėjo prestižines 
galiūnų varžybas “Arnold’s Strongman”. 
31-erių metų pasaulio čempionas trium
favo kovo 2-3 dienomis Columbus mieste 
(JAV) vykusiame turnyre, kurio nugalėto
jas laikomas stipriausiu pasaulio žmogumi.

Ž.Savickas pirmas buvo keturiose 
rungtyse iš šešių ir surinko 52 taškus. 
Lietuvis šiose varžybose pagerino vienos 
rungties pasaulio rekordą, o kitoje - pa
kartojo sau priklausantį geriausią plane
tos pasiekimą. Antrąją vietą užėmė 2004 
m. pasaulio čempionas ukrainietis Vasilij 
Virastiuk (48 tšk.), trečiąją - Estijos 
atstovas Andrus Murumct (38,5 tšk.).

Turnyre dalyvavo dešimt stipruolių.
Ž.Savickui už pergalę atiteko 30,000 

JAV dolerių (apie 78,600 litų) čekis ir 
keletas vertingi} prizų.

“Kai pirmą kartą dalyvavau šiose var

sų įrašu: „ Mielai mamytei - kuri išmokė 
mane mylėti gražius dalykus“.

Autografuotą leidinį „Kvaitulys” ger
biamai savo mokytojai Alei Rūtai dova
nojo prozininkė Vytautė Žilinskaitė, o 
žurnalistas, vertėjas Bronys Raila knygoje 
„Iš paskendusio pasaulio“ rašo: „Iš tos 
pačios aukštaičių žemės - tik priešingų 
polių - rytų ir vakarų, Aukštaitijos - prie 
Tavo penkių didžiųjų meilių jungdamasis 
su savo skurdžia šeštąja dingusių laikų 
džiaugsmų trupiniais ir skausmų kvepa
lais, vaišindamasis paskendusio pašauto 
burtuose” - Bronys Raila.

Šiais metais per Lietuvą nuvilnijo 
poeto Bernardo Brazdžionio jubiliejui 
skirti renginiai, o gerbiamos Alės Rūtos 
autografuotų leidinių kolekcijoje surandu 
poeto eiliuotą įrašą, kuris dvelkia šilta ir 
saulėta vaikyste:

Meskit gerą akį 
Į knygelę šitą 
Ir ne vien tik žodį, 
Mano pramanytą.

Žvelkite į dažno 
Puslapio puošnumą - 
Akiai irgi širdžiai 
Mielą malonumą.

Užu aptarimą 
Ją iš visų pusių, 
Aš mielai kolegei 
Dėkingas būsiu.

Kas atrodo begalėtų būti šilčiau ir 
atviriau? Kitame leidinyje „Po Aukštai
tijos skliautais“, poetas Bernardas Braz

Nuotraukoje - Vilma Rimšaitė.

ratininkė teigė, kad bilietą į Beidžingą ji 
pasiryžusi iškovoti jau šiemet.

Talentinga šiaulietė dabar gali vadinti 
save viena geriausių Europos BMX dvira
tininkių. Artimiausia jos ateitis - Europos 
čempionatas, kuriame kovoti dėl prizinės 
vietos bus gerokai sunkiau nei uždarose pa
talpose: tąsyk varžybas sudarė 4 etapai, o 
vasarąjų bus dvylika. (Pagal DELFI) 

žybose, pagalvojau, kad vienas kartas - jau 
gerai. Kai pirmą kartą iškovojau pergalę, 
svajojau laimėti šias varžybas tris kartus. 
Laimėjęs trečią kartą, svajojau apie pen
kias pergales”, - sakė Ž. Savickas.

Paklaustas, ar kovos dėl šeštojo “Ar
nold’s Strongman” nugalėtojo titulo, 
Ž.Savickas atsakė: “Aišku, - tačiau kiek 
pagalvojęs pridūrė. - Galbūt ne. Visus 
penkerius metus rimtai treniravausi... per 
ateinantį pusmetį nuspręsiu. Tačiau jei 
dalyvausiu, ruošiuos labai rimtai. Dabar 
negalvoju apie ateitį. Galbūt vienerius me
tus pailsėsiu. Per metus dalyvauju 15 ar 16 
varžybų, kartais net daugiau. Man reikia 
poilsio”.

“Arnold’s Strongman” varžybos yra vie
na “body building” legendos, dabartinio 
Kalifornijos gubernatoriaus Arnold 
Schwarzenegger sumanyto renginio 
“Arnold Fitness Weekend” dalių. □ 

džionis, eiliuotą įrašą skiria Alei ir Ed
mundui Arbams.

Poetas, kritikas, vertėjas Algimantas 
Baltakis knygoje „Upės ir tiltai“, dėkoja 
už įdomią vakaronę Arbų pastogėje, o 
kraštiečio poeto Vytauto Cinausko kny
gelėje „Kad būtume šalia“ atsispindi 
tremties motyvai, todėl ir įrašas liūdnas: 
„Mielai kraštietei Alei Rūtai per liūdną 
sukaktį nelinksmos eilutės“.

Sugrįžtu prie Alės Rūtos sūnui dova
notų leidinių. Unikalus įrašas Antano Ba
ranausko knygoje „Anykščių šilelis“. Kny
ga skirta Alės Rūtos sūnui Arimantui apsi
lankius Varšuvoje. J.Markuza rašo: „Anykš
čių šilelis“ tai geriausia poema lietuvių 
kalboje, čia pasireiškia lietuvių kalbos 
turtingumas vaizduojant puikią mūsų 
krašto gamtą.“

1974 m. Velykų proga poetė, prozinin
kė, dramaturge Birutė Pūkelevičitė auto
grafuotą romaną „Naujųjų metų istorija“ 
dovanoja su širdingais linkėjimais ir meile.

Autografuotų leidinių kolekcijoje su
randu ne tik grožinės literatūros leidinių. 
Kunigas dominikonas Tomas Žiūraitis O. 
P. knygoje „Žodis ir gyvenimas“ paliko 
įrašą: „Mieliems mūsų kūrėjams A. ir Ed. 
Arbačiauskams gilios pagartos vardan.“

Analizuojant autografuotus įrašus, pa
stebėjau, kad nemažai leidinių gerbiamai 
Alei Rū tai padovanota prieš šventes.

Apie tai liudija ir 1981 metais prieš 
šventas Kalėdas siunčiami linkėjimai su 
įrašu knygoje „Lietuviųliteratūrinė kritika 
tremtyje“.

Tęsinys kitame MP nr.
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In memoriam
Sudie, Drauguži

At A Petras Andrijaitis
1925.09.18 - 2007.02.17

Mažesnėms tautoms visada reikia kuo 
daugiau draugų iš kitataučių tarpo. Todėl 
ir mes džiaugiamės, kai mums įtaikų ateina 
ne lietuviai; ir liūdime, kai jų netenkame.

Praėjusių metų gruodžio 2 dienų Mel
bourne priemiestyje tyliai mirė John (Jo
nas) Doyle - jėzuitų kunigas ir nuoširdus 
lietuvių bičiulis.

Paskutinį rytų jis dar išklausė 9.30 vai. 
mišias, grįžo j savo kambarį pailsėti ir 11 
valandą ramiai užgeso.

Broliai jėzuitai pašarvojo kunigų Doyle 
ir ant jo karsto centrinėje vietoje uždėjo 
ypatingą simbolį: jam anksčiau Lietuvos 
Respublikos suteiktą medalį. Tai buvo įver
tinimas jo darbų Lietuvai 1975 -1990 metų 
laikotarpyje.

John Doyle buvo aukšto išsilavinimo 
žmogus. Jis daug pasidarbavo lietuviams, 
rašydamas ir redaguodamas įvairius lei
dinius apie Lietuvą angliškai ir tokiu būdu 
garsino mūsų Tėvynę.

1975 - 1990 m. jis buvo John Fisher 
kolegijos dekanas 'lasmanijos Universitete. 
Per visą tą laiką jis buvo Baltic News biu
letenio redaktoriaus padėjėjas.

Vėliau, įsisteigus Lietuvos Studijų Sam

Brangūs tautiečiai,
Sveikinu Jus Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos, proga. 

Prisimename šį mūsų tautai istorinį įvykį kaip viso pasaulio lietuvių nuopelną - bendros 
kovos, pastangų rezultatą. Atgintus laisvai ir demokratiškai Tėvynei, su kiekvienais metais 
abipusiai stiprėjo užsienyje gyvenančių tautiečių ir Lietuvos valstybės ryšiai.

Esame vieni kitiems reikalingi ir svarbūs, mums visiems rūpi Tėvynės ateitis. 
Sulaukėme labaisvarbios Jūsų paramos siekiant Lietuvos narystės Europos Sąjungoje, 
NATO, kitose tarptautinėse organizacijose, formuojant valstybės įvaizdį. Jūs ir šiandien 
aktyviai dalyvaujate mūsų šalies gyvenime, kartu kuriame pilietinę visuomenę, Telydi 
mus ta stiprybė ir vienybė, sujungusi per Kovo 11-ąją. Antanas Petrauskas

Tautiniu mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės gen. direktorius

Padėka
Dar nežinia, ar gyvybė pranyks.
Galji pavirs žole, gal vieversėliu...
Kol žemė egzistuos, gal ji skraidys
Irjau nereiks nei saujos pilko smėlio...

Nuoširdžiai dėkojame Juozui Almiui Jūragiui už atspausdintą nekrologą 
“Mūsų Pastogėje” ir visiems, taip jautriai atsiliepusiems mūsų skaudžioj netekty. 
Netektis tokia slegianti ir kankinanti, tad artimųjų išreikšta jautri užuojauta, 
supratimas ir patarimai, kuriuos labai branginame ir už kuriuos dėkojame, tikrai 
palengvino tą naštą.

Jadvyga Viliūnienė su šeima

Rekolekcijos Melbourne
Rekolekcijas Melbourne praves kun. Astijus Kungys iš Lietuvos sekančia tvarka: 

kovo 24 d. (šeštadienį) - 2 vai. p.p. Melbourne Lietuvių Namuose, 
pamokslai, klausomos išpažintys.

kovo 25 d. (sekmadienį) - 11 vai. ryto šv. Mišios Šv. Marijos Jūrų Žvaigždės 
bažnyčioje.

Po Rekolekcijų ruošiami pabendravimo su svečiu pietūs Lietuvių Namuose. Norintys 
juose dalyvauti, prašomi pranešti Halinai Statkuvienei tek: 98191434 iki sekmadienio, 
kovo 18 d. Mclbourno Parapijos Hiryba

būriui Tasmanijoje, jis taip pat buvo uolus 
Sambūrio talkininkas ir nuolatinis kalbos 
patarėjas.

John Doyle gimė 1916 m. lapkričio 28 
dieną. Jis įstojo j jėzuitus 1933 m. kovo 21 
dieną. Į kunigus buvo įšventintas 1948 m. 
sausio 3 d. ir jo galutiniai įžadai buvo 1981 
m. vasario 2 d.

John Doyle vengė kalbėti apie savo 
jaunystę. Tačiau žinome, kad jis dar vai
kystėje neteko tėvų ir patyrė daug vargo. 
Plačios erudicijos ir stambaus sudėjimo 
vyras buvo ramus, aiškiai galvojantis ir 
visada pasiruošęs padėti kitiems. Jis at
šventė savo devyniasdešimtą gimtadienį 
Campion jėzuitų bendniomenėje kebas 
dienas prieš mirtį. Po to jam ėmė negaluoti 
širdis ir paskutines dienas jis praleido pas 
Little Sisters of the Poor, Northcote.

Prisiminkime a.a. kun. John Doyle savo 
maldose. Juk kitataučiai ateina mums į 
talką ne todėl, kad jie yra prisirišę prie 
Lietuvos žemės ar kad lietuviškas kraujas 
teka jų gyslomis. Jie padeda mums iš geros 
širdies, norėdami padėti mūsų nuskriaustai 
tautai. Sudie, nuoširdusis Drauguži, ir ilsė
kis ramybėje. A. Taškūnas

Dienų ir metų tėkmė, lyg didžiulė upė 
neša mus visus į Amžinybės prieglobstį, 
prieš šią srovę nei vienam neįmanoma 
atsispirti. Dar vakar su juo kalbėjai; dalinai
si įspūdžiais, visada jautei jį esant čia pat, 
šiandien stovi prie jo palaikų, lyg vis dar 
abejodamas, kad jis pasiekė savo kelionės 
pabaigą, žengė paskutinius žingsnius.

Petras, visų žinomas kaip Petriukas, 
gimė 1925 rugsėjo 18 d. netoli Raseinių. 
Lankė Kalnujų pradžios mokyklą. Deja, 
toliau mokytis galimybės nebuvo.

Kaip ir dauguma mūsų, atsidūręs po 
Antrojo pasaulinio karo nualintoje Vo
kietijoje, gyveno DP stovykloje, iš kur at
vyko Australijon.

Petras mėgo sportą, pats žaidė krepšinį 
ir tinklinį, niekada neatsisakydavo ir mie
lai sutikdavo dirbti lietuvių sporto klubų 
valdybose, sporto sekcijose, visuomet su 
atsidėjimu, kruopščiai ir sąžiningai atlik
damas prisiimtas pareigas. Jis buvo vienas 
iš daugiausiai metų išdirbęs Adelaidės 
lietuvių sporto valdyboje. Australijos 
lietuvių sporto vadovybė jam suteikė gar
bės nario titulą, kurio jis tikrai nusipelnė.

Adelaidėje jis taip pat aktyviai daly
vavo lietuvių bendruomenės veikloje, ypač 
daug energijos, laiko ir pasišventimo sky
rė Adelaidės Lietuvių Namams. Jis daug 
metų juose gyveno, juos administravo ir 
atrodė neatskiriama jų dabs. Jis buvo 
nuoširdus ir malonus, stengėsi kiekvienam 
padėti. Kulinarijos mandrybių jį išmokė 
gyvenimas ir jis daug metų sekmadieniais 
Adelaidės Lietuvių Namuose gamino 
pietus, kuriuos visi mėgo. Net ir kitomis 
progomis jis nepatingėdavo paruošti vai
šes. Petrui buvo suteiktas Adelaidės 
Lietuvių Sąjungos amžinojo nario titulas. 
Deja, metų našta ir sveikata nebeleido to
liau darbuotis Lietuvių Namuose, teko 
atsisakyti ir užleisti vietą jaunesniam.

Pernai, prieš pat Kalėdas, Petriukas 
persikraustė j Baltų Namus. Jis juose buvo 
labai patenkintas, nereikėjo niekuom rū
pintis ir galėjo laisviau atsidūsti. Nemėgo 
skųstis savo ligomis ar negalavimais. Pa
klaustas, ranka numodavo sakydamas, kad 
viskas gerai, nors krūtinę spaudė ir širdis 
vis sunkiau mušė slenkančias prie pabai
gos dienas ir valandas. Pasidžiaugęs su 
draugu gražiu pajūrio paplūdimiu, š.m. va
sario 17-tą, grįždamas į namus pasijuto 
blogai ir jų nepasiekęs užgeso.

Iš visos Andrijaičių šeimos Lietuvoje 
dar gyva liko Petriuko seuo Onutė, kurių 
jis labai mylėjo ir ja rūpinosi. Liko didelė

Mylimo vyro

a.a. Aleksandro Kantvilo, 
mirusio prieš dešimt metų (1997 m. kovo 20 d.), atminimui aukoju 
“Mūsų Pastogei” $100.

Nina Kantvilicnė

Petras Andrijaitis.

ir plati Andrijaičių giminė ne tik Raseinių 
apylinkėse, bet pasklidusi po visą platųjį 
pasaulį.

Palaidotas iš šv. Kazimiero bažnyčios 
š.m. vasario 22 dieną. Šv. Mišias atnašavo 
kun. Juozas Petraitis MIC, trumpai pa
minėjęs gyvenimo trapumą. Šv. Mišių me
tu vargonais giesmes ir Requiem grojo 
Jonas Pocius jnr. Su Petru atsisveikino 
Viktoras Baltutis, Romas Urmonas - Ade
laidės Lietuvių Sąjungos vardu, Aldona 
Bogušauskas - Adelaidės sporto klubo 
“Vytis” vardu, Janina Vabolienė OAM - 
draugų ir pažįstamų vardu. Gautą užuo
jautos telegramų iš ALFAS Valdybos 
perskaitė A. Talanskas. Gausus būrys 
laidotuvių dalyvių palydėjo Petrą j amžino 
poilsio vietą.

Jo sesutei Onutei Jocienei ir visiems 
Petriuko giminėms Lietuvoje, visi kalbė
jusieji pareiškė užuojautas.

Pavargęs ilgoje ir varginančioje žemės 
kelionėje, toli nuo gimtinės, ilsėkis, kad ir 
svetimoje žemėje, bet Tu, kaip visuomet 
rūpestingas, pasirūpinai, kad ant tavo 
karsto užbertų iš gimtinės atvežtų smėlio 
saujelę. Tavo paskutinis pageidavimas bu
vo, kad ant antkapio būtų parašyta : ČIA 
ILSISI LIETUVOS SŪNUS TOLI NUO 
TĖVYNĖS.

Ilsėkis Viešpaties prieglobstyje, kurįTu 
tikėjai ir kuriuo pasitikėjai!

Vietoj gėlių Petro atminimui, laido
tuvių dalyviai suaukojo $800 Hermano 
Šulco vaikų sodybai Lietuvoje.

Po laidotuvių apeigų kapinėse, visi bu
vo pakviesti į kapinių svetainę pabendra
vimui ir užkandžiams.

Viktoras Baltutis

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

dažyti ir marginti 
margučius

šeštadienį, kovo 31 d., 12 vai. Lietuvių Klube. 
Mes parūpinsime dažus, įrankius ir pavyzdžius.

Kiaušinius galėsite nusipirkti vietoje. Prašome registruotis skambinant ar rašant:
Dana Binkis tcl.: 93471154, e-mail.: danabinkis@yahoo.com.au

Centirelink Sydnėjaus Lietuvių Klube
organizuoja nemokamus seminarus

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

Kovo 29 d. 6.30val. p.p. 
Balandžio 19 d. 6.30 vai. p.p. 
Balandžio 26 d. 6.30 vai. p.p. 
Gegužės 17d. 6.30val. p.p. 
Gegužės 31 d. 6.30 vai. p.p. 
Birželio 14 d. 6.30 vai. p.p.

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

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

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.)
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Sekmadienį, balandžio 1 dieną, 2 vai. p.p. Lietuvių Klube “Dainava”, 
Bankslown’c, įvyks vienos iš žymiausių išeivijos moterų rašytojų 

birutes tfukelevičiūtės
kūrybos popietė

Nijolė Jankutė apžvelgs jos kūrybą ir gyvenimą.
Skaitovai: J. Barila, M. Cox, L Dudaitienė, M. Karpavičienė, M. Kavaliauskienė, 
O. Maksvyticnė, L Petraitytė, J. Ratkevičienė, V. Ratkevičius.
Piano: R. Zakarevičius. Gitara ir garsas: E. Barila.
Maloniai kviečiame visus pasiklausyti. Bibliotekos Bičiulių Būrelis

Lietuvos Baleto Bičiuliai
Friends of Lithuanian Ballet

Maloniai kviečia visus sydnėjiškius ir svečius iš 
toliau pasižiūrėti Lietuvos Nacionalinės operos ir baleto 
teatro pastatymo videofilmą

“DEZDEMONA”
Pagrindinę rolę atlieka prima balerina Eglė 

Špokaitė kartu su Lietuvos baletu ir orkestru.
Muziką sukūrė žymus Lietuvos kompozitorius - 

Anatolijus Šenderavas.
“DEZDEMONA” bus rodoma Sydnėjaus Lietuvių 

Klube “Dainava”, Bankstowne, ‘Function Room* 
(Įėjimas su auka), sekmadienį, kovo 18 dieną, 2.15

vai. - 4.00 vai p.p. Visų laukiame gausiai dalyvaujant!

Attention: All “Kovas” Members
ANNUAL GENERAL MEETING

Sunday 25th March, 3.00p.m., “Dainava” Lithuanian Club 
AGENDA:

1. Opening of meeting (Appointment of Chairperson and Minutes Secretary)
2. President’s Report
3. Treasurer’s Report
4. Auditor’s Report
5. Discussions on “Kovas” hosting 2008 Sports Festival
6. Committee elections
7. General Business
8. Close of Meeting

Hobarto 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 įdubas “Perkūnas”

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

DAUGAVA
LITHUANIAN CLUB

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

www.lithuanianclub.org.au

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

Pietūs 12.00 vai. - 230 vai. p.p.
Vakarienė 530 vai. p.p. - 9.00 vai. p.p.

Sekmadieniais 12.00 vai. - 730 vai. p.p.
(Sekmadieniais po 730vai. tik užsakymo atveju).
Virtuvės šeimininkų tek:

Gary - 0400 401 703 Al - 0417 674 599

Velykos “ Dainavoje”
Kviečiame visus kovo 31 d. (šeštadienį) švęsti Velykas
“Dainavoje”:
1130 -1230 vai. bus demonstruojami tradiciniai kiauši
nių marginimo būdai naudojant vašką ir skutinėjant.
Vyks margučių dažymo konkursas vaikams su velykiniais 
prizais.
130 vai. prasidės tradicinis kiaušinių ridenimas.
Renginys nemokamas, tačiau prašome visus atsinešti kietai virtų dažytų 
kiaušinių.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

TALKA-SYDNEY
16-20 Meredith St., Bankstown

(naujame Sydnėjaus 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 Šlitcris, 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@chariotnct.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. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: wivw.users.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.Zelandijojc 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 skelbimij turinį redakcija neatsako.

Mūsų Pastogė Nr.10, 2007.03.14, psl.8

8

mailto:lithodays2008@yahoo.com
mailto:contactus@Iithuanianclub.org.au
http://www.lithuanianclub.org.au
mailto:jvabolis@chariotnct.au
mailto:litconmelb@bigpond.com
mailto:mpastoge@bigpond.com
wivw.users.bigpond.com/mpastoge

	2007-03-14-MUSU-PASTOGE_0001
	2007-03-14-MUSU-PASTOGE_0002
	2007-03-14-MUSU-PASTOGE_0003
	2007-03-14-MUSU-PASTOGE_0004
	2007-03-14-MUSU-PASTOGE_0005
	2007-03-14-MUSU-PASTOGE_0006
	2007-03-14-MUSU-PASTOGE_0007
	2007-03-14-MUSU-PASTOGE_0008

