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AL Dienų Sydnėjuje Ruošos Komiteto branduolys

2008 metų pabaigoje Sydnėjuje įvyks Australuos Lietuvių Dienos. Jau yra susikūręs ALI) 
Ruošos Komiteto branduolys (žiūr. nuotr. viršuje), kuris greitu laiku pasipildys dar ke
liais nariais. Nuotraukoje iš kairės: Jeronimas Belkus (vicepirmininkas), Laurie Cox 
(iždininkas), Greta Fletcher (sekretorė) ir Arvydas Rupšys (pirmininkas).

Lietuvos |vykių apžvalga

Parems statant modernią atominę elektrinę

Padidės 
medikų 

atlyginimas
Šiemet Lietu

vos medikų atly
ginimas turėtų pa
didėti vidutiniškai 
dar penktadaliu. 
Privalomojo svei
katos draudimo 

taryba iš esmės pritarė medikų darbo 
užmokesčio didinimui. Numatoma medi
kus labiau skatinti už veiklos rezultatus - 
vertinti, kaip vykdomos prevencinės prog
ramos ir ypač vaikų profilaktiniai tikri
nimai. Pernai, palyginti su 2005-aisiais, 
Lietuvos medikų darbo užmokestis vidu
tiniškai padidėjo 31.6% ir siekė 1,475 Lt 
(viso personalo), gydytojų - 2,330 Lt, 
slaugytojų-1,413 Lt (2005 m. atitinkamai 
-1,121,1,722 ir 1,063 Lt) per mėnesį.

Sveikatos priežiūros paslaugų restruk
tūrizavimo programoms finansuoti šiemet 
iš biudžeto numatyta skirti apie 21 mln. 
litų. Ortopedijos gaminiams šiemet ski
riama 34.4 mln. litų
Seimo nariams - mažiau egzotikos

Per pastaruosius keliolika metų Lie
tuvos spaudoje nestigo kritikos, kad Sei
mo nariai per daug važinėja po užsienius. 
Ypač užkliūva jų vadinamosios komandi
ruotės ar kelionės į konferencijas tokiose 
egzotiškose šalyse kaip Tailandas, Malai
zija, Indonezija bei mažai žinomose Af
rikos valstybėlėse.

Nors nuo metų pradžios pasikeitė Sei
mo narių komandiruočių tvarka, Seimas 
vėl svarsto, kaip apriboti savo narių ke
liones. Seimo vadovybė susirūpino ir tuo, 
kad kai kurie komitetai jau beveik išnau
dojo kelionėms skirtą lėšų sumą, nors šiais 
metais Seimo narių komandiruotėms skir
ta panašiai kaip ir pernai - apie 3 mln. litų

Dabar Seimo Užsienio reikalų komi
tetas svarsto, kokioms šalims teikti pir

menybę. Siūloma, kad prioritetinėmis ša
limis laikytinos Lenkija, Latvija, Ukraina, 
Pietų Kaukazo valstybės, Rusija, taip pat 
Vokietija ir Portugalija. Galutinai bus 
apsispręsta kitame posėdyje.

Lietuviai įkliuvo Italijoje
Šiaurės Italijos policija sulaikė “tu

ristais iš Lietuvos” save vadinusią ir Vene
cijos apylinkes siaubusią vagių gaują - 33 
metų Dalių Grigą, Remigijų Celkį, Graž
vydą Dūdą ir 36-erių Gintą Dočkų, rašo 
“Lietuvos rytas”. Dviejose dengtose “Volks
wagen” mašinose Italijos karo policija 
aptiko daugybę mobiliųjų telefonų, foto 
aparatų, vaizdo kamerų. Paaiškėjo, kad j 
Veneciją vykę lietuviai esą profesionalūs 
įsilaužėliai, ilgokai siautėję Šiaurės Itali
jos regionuose. Dabar jie bus įkalinti Udine 
miesto kalėjime.

Vargai savivaldybių tarybose
Nors savivaldybių tarybos jau išrink

tos, didžiuosiuose miestuose (Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda ir 1.1.) dar vyksta kova 
dėl mero posto. Kadangi nei viena grupė 
neturi lemiamos persvaros, reikia kurti 
grupių koalicijas. Tai reikalauja laiko ir 
pastangų.

Dabar paaiškėjo, kad rekordiškai daug 
į savivaldybių tarybas išrinktų kandida
tų atsisakys mandatų dar iki pirmųjų 
posėdžių, rašo “Kauno diena”. Vyriausios 
rinkimų komisijos (VRK) skaičiavimais, 
iš pusantro tūkstančio išrinktų naujos ka
dencijos savivaldybių tarybų narių treč
dalis net nepradės jose dirbti Nuo 2002 
metų, kai Konstitucinis Teismas uždraudė 
dvigubą mandatą, savivaldybės tarybos 
narys negali eiti Seimo nario, Europos 
Parlamento nario pareigų. Be to, tarybos 
nariu negali būti ministras, apskrities vir
šininkas ar jo pavaduotojas ir daugybė 
valdininkų bei savivaldybei priklausančių 
įstaigų ar bendrovių vadovų.

“Tikslaus skaičiaus kol kas niekas
Nukelta į 2 psL

Prezidentas Valdas Adamkus, Vienoje 
susitikęs su Tarptautinės atominės ener
gijos agentūros (TATENA) generaliniu 
direktoriumi Mohamed el Baradei infor
mavo jį, kad I jetuva yra priėmusi spren
dimą ir toliau plėtoti atominę energetiką.

“Lietuva, kartu su kaimynėmis - Lat
vija, Estija ir Lenkija - ketina statyti mo
dernų trečią atominės elektrinės bloką”, - 
sakė V. Adamkus. “Taip bendromis pastan
gomis kuriame regioninį energetinio 
saugumo modelį”. Prezidentas pabrėžė, 
kad Baltijos regionui yra labai svarbu in
tegruotis į Vakarų energetikos sistemas. 
Lietuva ir Lenkija drauge įgyvendina

Dailės šimtmečio paroda - per visą Lietuvą
Lietuvių dailės atgimimo šimtmetį 

pažymint! edukacinė paroda pradės metų 
trukmės kelionę per visas Lietuvos ap
skritis. Lietuvos dailės muziejaus pareng
ta paroda “Lietuvių dailės atgimimo 
šimtmetis” skiriama pirmosios lietuvių 
dailės parodos atidarymo Vilniuje ir Lie
tuvių Dailės Draugijos įkūrimo šimtme
čio jubiliejui.

Šiemet sukanka šimtas metų, kai 1907 
metų sausį Vilniuje buvo surengta pirmoji 
lietuvių dailės paroda, o tų pačių metų 
rugsėjį - įkurta Lietuvių Dailės Draugija. 
Parodą tuometiniuose Petro Vileišio rū
muose Antakalnyje surengė ir draugiją 
įsteigė dailininkai Mikalojus Konstanti
nas Čiurlionis, Antanas Žmuidzinavičius, 
Petras Rimša, Petras Kalpokas ir kiti žy
mūs dailininkai. Lietuvių Dailės Draugija 
tapo tautinės dailės plėtojimo pamatu, ji 
telkė jaunas kūrybos pajėgas, skatino 
burtis kitas kultūros, švietimo, mokslo 
draugijas.

Dzūkai turės savo istorinį žemėlapį
Seimo narys Gediminas Jakavonis pri

statė jo inicijuotą Dzūkijos senųjų žemių 
meninį istorinį žemėlapį. Šio neįprasto 
žemėlapio, kuri piešė dailininkas Arvydas 
Každailis, tikslas yra įprasminti Lietuvos 
praeitį, priminti valstybingumo ištakas bei 
istoriją jaunajai kartai.

Pasak G. Jakavonio, istorinio bei kul
tūrinio Dzūkijos žemių žemėlapio išlei
dimas nėra komercinė idėja, nes jo nebus 
įmanoma nusipirkti Tokie žemėlapiai bus 
padovanoti pirmiausia Dzūkijos mokyk
lų istorijos kabinetams, bibliotekoms, kai
mų ir miestelių bendruomenėms, kultūros 
namams. Jis sakė, kad idėja padovanoti 
dzūkams senųjų Dainavos žemių žemėla
pį, kaip etnokultūros įprasminimo ženk
lą, atsirado seniai, juolab kad žemaičiai tokį 
pasidarė prieš dešimtmetį.

“Tačiau dzūkai neturėjo, kaip žemai

Vengia karo tarnybos
Kaip rašo dienraštis “Klaipėda”, nors 

šauktinių j Lietuvos kariuomenę skaičius 
kasmet mažėja, jaunuoliai ir toliau visais 
įmanomais būdais sprunka nuo prievolės. 
12 mėnesių trunkančios tarnybos jiems iš
vengti padeda ne tik įstatymo straipsniai, 
bet ir išradingumas. Neseniai prasidėjęs pa

elektros tilto į Vakarus projektą, kuris yra 
labai svarbus stiprinant energetinę Bal
tijos regiono nepriklausomybę.

TATENA vadovas el Baradei pritarė, 
kad toks bendras Baltijos šalių sprendi
mas esąs teisingas bei kūrybingas ir atveria 
ateities perspektyvas. “TATENA yra pasi
rengusi suteikti visą reikalingą paramą 
sprendžiant atominės energetikos plėtros 
problemas”, - sakė el Baradei. Lietuvos 
Prezidentas jam padėkojo už nuolat tei
kiamą techninę pagalbą ir išreiškė viltį, 
kad TATENA padės Lietuvai ir spren
džiant radioaktyvių atliekų tvarkymo 
klausimus. ELTA, LGITIC

Edukacinę parodą sudaro 12 modernių 
stendų, kuriuose eksponuojami reprodu
kuoti M. K. Čiurlionio, A. Žmuidzina
vičiaus, P. Rimšos, P. Kalpoko, Juozo 
Zikaro, Antano Jaroševičiaus, Justino 
Vienožinskio, Adomo Varno, Kajetono 
Sklėriaus ir kitų garsių dailininkų kūri
niai. Taip pat rodomos pirmąsias dailės 
parodas ir Lietuvių Dailės Draugijos veiklą 
atspindinčios fotografijos ir dokumentai, 
spaudos leidinių kopijos, draugijos narių 
biografijo s ir kūryba. Kartu su edukaci
niais stendais rodoma ir 15 paveikslų ori
ginalų iš Vilniaus ir Kauno muziejų fondų.

Pirmosios lietuvių dailės parodos 
šimtmečiui skirta kilnojamoji paroda šie
met bus parodyta didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose. Iš Vyriausybės rūmų balandžio 
viduryje ši paroda visiems metams iške
liaus į apskričių centrų - Kauno, Marijam
polės, Alytaus, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, 
Panevėžio, Šiaulių, Utenos muziejus, bib
liotekas ir kitas eksponavimo  vietas. LGITIC 

čiai, istorinio savo herbo, o sudarydami 
Lietuvos kunigaikščių kariuomenės bran
duolį kovojo už Lietuvą tiesiog po mūsų 
kunigaikščių vėliavomis. Neatsitiktinai 
prieš keletą metų istorikų ir dailininko 
A. Každailio sukurtame Dzūkijos herbe 
pavaizduotas kunigaikščio Kęstučio že
mių herbas. Mat istorikai konstatavo, kad 
Trakų-Gardino-Lydos trikampyje buvo tra
diciškai telkiama Lietuvos kariuomenė. 
Taigi istorinė Dzūkija simboliškai apima 
Senųjų Dainavos, Jotvingių, Nalšios 
žemes”, - sakė žemėlapio idėjos autorius 
G. Jakavonis. Jis tikisi, kad dėl šio žemė
lapio nei Baltarusija; nei Lenkija mums 
karo nepaskelbs. “Su žemaičiais pavyko 
susitarti, kai pažadėjome, kad savo žemių 
nežymėsime prie Baltijos jūros. Mainais 
jie mums pasiūlė žemes prie Juodosios 
jūros”, -pajuokavo parlamentaras. LGITIC 

vasarinis šaukimas verčia jaunuolius gultis 
į psichiatrijos ligonines, žalotis ir net vai
dinti gėjus. Pernai už neatvykimą į terito
rinius karo prievolės centrus kelių šimtų 
litų baudomis nubausta 2,300 šauktinių, 
700 į centrus buvo atvesdinti jėga, beveik 
3,000 šaukimų perduoti policijos paieškai.
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pffi'Ss Trumpai iš visur
♦ Kovo 10 dieną 
Palm Springs, Ka
lifornijoje, mirė 
86 metų amžiaus 
kino aktorė ir dai
nininkė Betty 
Hutton. Ji ypač 
išgarsėjo Annie 
Oakley rolėje 
1950 m. muziki
niame filme 

“Annie get your gun”.
♦ Nuo 1980 metų Zimbabvę diktatoriš
kai valdęs prezidentas Robert Mugabe yra 
uždraudęs visus politinius mitingus.
Kovo 10 d. Zimbabvės policija brutaliai 
išsklaidė opozicijos sušauktą “maldos 
susirinkimą”. Policija vartojo lazdas, aša
rines dujas, šaudė į minią. Suimta apie 50 
susirinkimo narių, vienas nušautas. Areš
tuoti suimtieji buvo mušami ir kankinami, 
policija ignoravo teismo nurodymus leisti 
jiems susisiekti su advokatais. Suimtieji 
uždaram teismui buvo pristatyti tik kovo 
13 d., kai kurie su tyčia sulaužytais kaulais. 
Opozicijos lyderiui Morgan Tsvangirai 
buvo sudaužyta galva, skilusi kaukuolė.
♦ Kovo 15 d. Paryžiuje teismas baigė 
svarstyti 2003 metais iš Australijos iš
tremto Willy Brigitte bylą. Jis pripažintas 
kaltu planavęs teroro veiksmus prieš 
Australijos karinius ir civilinius objektus 
ir nubaustas 9 metų kalėjimo bausme.
♦ Kovo 15 d. JAV teismas leido viešai 
paskelbti už teroro veiksmų planavimą ir 
vykdymą teisiamo al-Qaeda organizacijos 
operacijų viršininko Khalid Sheik Mo
hammed pareiškimus, jo padarytus kovo 9 
d. teismo posėdyje. Mohammed tvirtino, 
kad pareiškimus daro niekieno neverčia
mas, išskaičiuodamas ilgą sąrašą įvykdy
tų ar sutrukdytų įvykdyti, bet planuotų 
teroro veiksmų. Sąraše išvardinti ir planuo

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
negali pasakyti, prašymai atsisakyti man
datų dar tik pradedami gauti, bet jau plau
kianti informacija verčia nerimauti - gali 
pasikeisti net iki penkių šimtų tarybos 
narių iš pusantro tūkstančio išrinktų”, - 
sakė VRK vadovas Zenonas Vaigauskas. 
Kai kuriose savivaldybėse, pavyzdžiui, 
Radviliškio rajone, gali pasikeisti net iki 
pusės visų išrinktų tarybos narių.

Gydytojų kongresas neįvyks
Birželio pabaigoje Kaune buvo numa

tytas pirmasis lietuvių pasaulio gydytojų 
kongresas. Vėliausiomis žiniomis, kon- . 
gresas atšaukiamas dėl nepakankamo 
užsienio lietuvių gydytojų susidomėjimo. 
Vienas pagrindinių kongreso tikslų turėjo 
būti įsteigti Pasaulio lietuvių gydytojų ( 
asociaciją ir numatyti jos veiklos gaires. 
Kongresas turėjo vykti Kauno medicinos 
universitete (KMU). Renginį organizavo 
KMU, Kauno miesto savivaldybė, Kauno 
apskritis bei Lietuvos sveikatos apsaugos | 
ministerija.
Japonija parems Sugihara muziejų j

Sugihara muziejus Kaune taps vienu iš 
moderniausių Lietuvoje. Japonijos vyriau- | 
sybė skirs beveik ketvirčio milijono litų . 
paramą Kaune prieškariu dirbusio japo
nų konsulo Chiune Sugihara, išgęlbėjusio j
tūkstančių Europos žydų gyvybes, muzie
jui atnaujinti.

1939-1940 m. Kaune rezidavęs diplo- , 
matas Chiune Sugihara (1900-1986). ri- ( 
zikuodamas savo tolesne diplomatine 
karjera ir gyvybe, padėjo Lietuvos, I .enkįjos I
ir Vokietijos žydams, išduodamas jiems 
per 6,000 tranzitinių vizų, kurių dėka jie J 
____________________________________ i 
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ti pasikėsinimai prie JAV ir Izraelio am
basadas Australijoje. Mohammed sakosi 
kooperavęs ir planuojant 2002 m. Sprogi
mus Bali saloje, užmušant 202 žmones.
♦ Kovo 15 d. Australijos min. pirminin
kas John Howard apsilankė Afganistane, 
susitikdamas su australų kariais. Afga
nistano sostinėje Kabule jis susitiko su 
prezidentu Hamid Karzai. Kelionėje min. 
pirmininką lydėjo Australijos gynybos 
pajėgų viršininkas Air Chief Marshal An
gus Houston.
♦ Kovo 17 d. John Howard aplankė 
Australijos karius Irake, jų bazėje Talil 
mieste. Jo lėktuvui (RAAF Hercules) 
pakilus skristi į Bagdadą, lėktuvo kabina 
prisipildė dūmų. Lėktuvas buvo priverstas 
grįžti j Talil aerodromą. Po 15 minučių 
laukimo John Howard išskrido į Bagdadą 
su kitu Australijos karo aviacijos Hercu
les lėktuvu.
♦ Kovo 18 d. Sydney miestas iškilmingai 
atšventė garsiojo Sydney uosto tilto 75-tą 
gimtadienį. Visą dieną žmonių masės 
žygiavo per tiltą viena kryptimi - iš North 
Sydney priemiesčio į The Rocks sritį 
pietiniame uosto krante.
♦ Kovo 17 ir 18 dienomis Pakistano 
advokatai grūmėsi su policija, bandžiu
sia išsklaidyti protesto susirinkimus prie 
Lahore Aukščiausiojo Teismo rūmų. 
Advokatai protestuoja prieš Pakistano 
vyriausybės bandymą atleisti iš pareigų 
valstybės vyriausią teisėją Iftikhar 
Chaudhry. Susidūrimuose panaudotos 
lazdos ir ašarinės dujos, gi advokatai svai
dė akmenis i policininkus.
♦ Kovo 18 d. per audrą tūpdamas Sama
ros aerodrome sudužo rusų Tupolev 
dvimotoris keleivinis lėktuvas. Žuvo 7 
žmonės, 50 sužeistų. Žiniasklaida prime
na, kad 2006 metais Rusijoje įvyko 33 
lėktuvų avarijos, žuvo 318 žmonės. Q 

galėjo išsigelbėli-pcr tuometinę Sovietų 
Sąjungą patekti į Japoniją.

Sugiharos fondas “Diplomatai už gy
vybę” buvo įkurtas 1999 m., o pirmoji mu
ziejaus ekspozicija atidaryta lankytojams 
2000-aisiais. 2003 m. muziejaus ekspo
zicija buvo išplėsta. Kasmet Sugiharos 
muziejų aplanko apie 7,000 turistų iš 
Japonijos ir daugiau kaip 2,000 turistų iš 
kitų užsienio šalių ir Lietuvos.
Lietuva ir Ukraina Afganistane

Krašto apsaugos ministras Juozas 
Olekas ir Vilniuje su oficialiu vizitu vie
šintis Ukrainos gynybos ministras Ana- 
tolij Gryccnko pasirašė susitarimą dėl 
Ukrainos karių dalyvavimo Lietuvos 
vadovaujamoje Afganistano Goro provin
cijos atkūrimo grupėje (PAG).

Taip pat ministrai aptarė bendro triša
lio bataliono kūrimo galimybes kartu su 
Lenkija, kuris galėtų būti panaudotas 
tarptautinėse operacijose. Lietuvos kariai 
kartu su lenkais ir ukrainiečiais dalyvauja 
KFOR pajėgose Kosove, POLUKRBAT 
bataliono sudėtyje.

Lietuvos ir Ukrainos dvišalis karinis 
bendradarbiavimas pradėtas 2000 metais. 
Šiais metais yra numatyta 12 renginių 
Lietuvoje irSrenginiai Ukrainoje. I .ietuva 
remia Ukrainos gynybos ministeriją mo
kymų srityje ir finansuoja jos karininkų 
studijas Generolo Jono Žemaičio Lietu
vos karo akademijoje. Karo medicinos 
tarnyboje, Baltijos gynybos koledže Esti
joje. Numatoma, kad į Ukrainą mokytis 
išvyks Lietuvos karinių oro pajėgų pilotai

Keugiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS, LGJTlCir“Bemardinai”.

Vytauto Landsbergio kalba 
Kovo 11-osios minėjime 

LR Seime
Ekscelencijos prezidentai ir ambasa

doriai. aukštieji pareigūnai ir laisvi piliečiai, 
malonūs svečiai. Seimo vadovai k nariai!

Kovo vienuoliktoji yra atgimusios Lie
tuvos šventė, jos garbės ir orumo atkūri
mo diena.

Būtent todėl, kad tėvynės garbė ir 
orumas dabartinėje Lietuvoje nėra aukš
čiausiai vertinami dalykai, nekalbant jau 
apie neginamą asmenų, net žuvusio aukš
to pareigūno garbę, prisipažinsiu, kad 
pirmąsyk abejojau, ar verta man šiandien 
čia kalbėti. Esame atsidūrę galimo didelio 
pažeminimo akivaizdoje. Ir todėl, kad Sei
mas nenorėjo ryžtingai jo išvengti, ir šmėkš
telėjus grėsmei, kad kai kurie partijų veikė
jai dėl naudos pabūti Vilniaus valdžioje 
sutiktų su tarptautine Lietuvos nešlove.

Taip atsitiktų, jeigu sostinei vadovautų 
du asmenys iš vienos politinės grupės, deja, 
kaip tik labiausiai žinomi Europoje savo 
negarbinga praeitimi. Tai dar prasčiau, ne
gu kažkada Lietuvą neigiamai išgarsinęs 
Kauno mero Šustausko atvejis. Šįkart ypa
tingai susiklosčiusi Vilniaus porinkiminė 
padėtis mane skatina kreiptis į Lietuvos so
cialdemokratų partiją ir jos vadovybę: tie
siog prašau nepaisant pagundų nenueiti 
dumblo keliu. Taip kalbu, kadangi politinis 
primityvizmas, iš kurio jau atrodėm išbri- 
de, grįžta ir kėsinasi pajungti sau vis pla
tesnį spektrą.

O dabar, kaip sakydavo senovės ro
mėnai, ištaręs ir palengvinęs širdį, jau ga
liu žvelgti į Kovo I l-ąją.

Smagu, kai žmonės švenčia. Septyniolik
metė jaunoji I .ietuva džiaugiasi laisve. Kita 
vertus, ji dar nespėjo subręsti ir apsispręsti, 
kokia iš tiesų nori būti.

Greitis buvo superims/ gatvėmis tėvynės.) 
Nė gyvenimo negaila,! o numirti - kvaila.

Kasdien keliuose - kraupios, lengvabū
diškos, beprasmės mirtys. Iš kur tai Lie
tuvoje, kuri ir šiaip mažiau pagimdo, negu 
laidoja, tad pamažu išmiršta? Iš kur 
abuojumas, nemeilė gyvenimui ir pratruks
ianti neapykanta žmogui, nejautra kito 
skausmui, žalojanti vis jaunesnius? Vis 
dėlto tai ten, jaunojoje kartoje, želia ir vil
ties atžalynas.

O vyresnioji visuomenės dalis dar tc- 
bestato Babelį, nesuranda bendros kalbos 
dėl svarbiausių, bet primirštij vertybių.

Sustokime, pažvelkime vieni į kitus ir 
apsibrėžkime atidėję partiškumus, kartu su

Lietuvos moterys dirba daugiau, bet uždirba mažiau
Moterys mokosi ilgiau. Dirba daugiau, 

bet uždirba mažiau. Joms sunkiau gauti ir 
vadovų pareigas, skelbia Europos Ko
misijos ataskaita. Daugiau nei pusę išva
žiuojančių iš Lietuvos sudaro moterys. 
Lietuvos moterų atlygis už tą patį darbą 
vis dar mažesnis nei vyrų, skelbia LR 
Statistikos departamentas.

Šiuo metu I,ietuvos universitetuose iš 
lt) studentų 6 yra moterys. Tačiau viduti
nis moterų darbo užmokestis Lietuvoje 
sudaro 82% vyrų užmokesčio (valstybi
niame sektoriuje šis santykis dar mažesnis 
ir siekia 78%).

Europos Komisija (EK) paskelbtoje 
ataskaitoje teigia, kad būdamos labiau 
išsilavinusios moterys ir toliau sunkiau 
randa darbą ir gauna mažesnį atlyginimą 
negu vyrai. „Moterys yra nau jų darbo vietų 

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busy! • ALJS

ne valdžios organizacijomis ir bendruo
menėmis, kas mums svarbiausia, - jei no
rime, kad Lietuva stiprėtų ir išliktų. Es
miniai gyvenimo kultūros išmėginimai 
ateina visai Europai, laikrodis muša be 
penkių dvyliktą, tad ką kalbėti apie vis dar 
žaizdotą, imunitetų stokojančią Lietuvą. 
Nieko nebus be gyvenimo ir tėvynės mei
lės, jei to neugdysime, be šeimos ir vaikų, 
be asmenybės pagrindų ir veiklos perspek
tyvų, galų gale, be tikro visų rūpesčio visuo
menės dvasine būsena ir psichine sveikata. 
Tą jau vakar buvo laikas suvokti. Nieko 
nebus, jei gyvensim tik nuo rinkimų iki rin
kimų vis galvodami daugiausia, kaip čia 
pamaloninus rinkėjus. O ateities visuome
nės vaizdas, kokia bus Lietuvos dvasia - ne 
vien gamyba, kas jį projektuoja?

Dvasia ir moralė - valstybės pagrindas, 
todėl rinkėjų papirkinėjimą turėtume 
vertinti kaip valstybės griovimą. Čem
pionai žinomi. Nesąžiningą teismą, kuris 
atvirai apgauna nukentėjusius, valykim ir 
skirkim tik donis žmones. Sveikata - bran
giausias turtas, bet šio turto mažėja, vals
tybės įstaigoms labiau rūpinantis kitais 
turtais. Arčia jaunos išsilaisvinusios Lie
tuvos brandos problemos, ar senojo pavel
do įšalas? Atsakykime sau j visus klausimus 
pradėdami nuo pagrindinių.

Bemaž prieš dvidešimtį metų jau šur
muliavo, piliečių susirinkimais kilo Są
jūdis: norim gyventi kitaip! Ar dabar jau 
nenorime? Nesame teritorija ir darbo jėga, 
bet žmonės ir tauta savo žemėje. Tą pasaky- 
davom ponams draugams iš tolimo sveti
mo „Centro“, nepaisom jų nesupratėliško 
pykčio ir kilom kurti savarankiško gyveni
mo, demokratinės I .ietuvos valstybės.

Ir Kovo 11-ąją prieš 17 metų kaip tik 
čia pasakėm pasauliui ir sau pasirašėm: 
„nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma 
valstybė!“ Dabar mūsų užduotis - išsikovoti 
nepriklausomą visuomenę, tai yra, išlais
vintą nuo senų ir liguisti} priklausomybių. 
Pirmiausiai liaukimės bent rusiškai keik
tis, nors gyvenimas ir mokytų, kad kitaip 
tavęs nesupranta. Vis dar! Čia pat ir alko
holizmas ir kitų socialinių ligų virtinė.

Vaikeliai, artimą pagelbėkit -/ Bažnyčia 
mokė meiliai.! Dabar juos engia sugyven
tiniai, j virtuvėj žvilga peiliai.

Bet pavasaris atneša viltį. Grįžta kregž
dutės, nešaudykim gandrų, pagerbkim 
skruzdėlę. Apie tai perskaitysiu jums „Ne
žinomą Maironio eilėraštį“.

„Kada nors Lietuva! bus ne ta! jau kita - 
/ pasiryš! atsigaus iš po blūdo.l Tautos vėl 
pasakys:! vėl pabudo! / Prisimins Lietuva! 
kaip tat buvo kada! jai padorumas pritiko. / 
Lauką žalią vagos! mažą vaiką užstos / ir 
Kudirkos medaliais! nepuoš išdaviką. “

Ačiū už jūsų malonų dėmesį.

kūrimo varomoji jėga Europoje; jos pade
da mums siekti ekonominių tikslų, tačiau 
joms vis dar kyla pernelyg daug kliūčių, 
kad galėtų išnaudoti savo potencialą,” - 
teigia Europos Komisijos atstovas. “Nuo 
2000 m. 6 min. iš 8 min. ES sukurtų darbo 
vietų užėmė moterys; 59% universitetų 
absolventų yra moterys. Vis dėlto, nors mo
terų išsilavinimas yra geresnis negu vyri) 
ir jos kelia bendrą Europos užimtumo 
lygį, jų darbas yra atlyginamas nepakan
kamai - valandinis atlygis yra vidutiniš
kai 15% mažesnis negu vyrų.”

Moterims taip pat sunkiau gauti va
dovaujančius postus. Vis dėlto, didžioji 
dauguma europiečių nori, kad daugiau 
moterų eitų vadovų pareigas. Tokią nuo
mone palaikė 77% Eurobaromctro res
pondentų. ELTA, LGITIČ
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Bendruomenės baruose
Balmoral Beach projektas 
“Susipažinkime artimiau”

Šių metų vasario 24 dieną Balmoral 
Beach (netoli Norlh Sydney) neseniai į 
Australiją atvykęs Lietuvos jaunimas 
susibėgo sudalyvauti jau antrame jam 
skirtame projekte: „Susipažinkime arti
miau“.

Buvo puiki diena. Rinkomės jau nuo 11 
valandos ryto: kas su balta lietuviška tra
dicine mišraine, kas su tikrų tikriausiais 
raugintais agurkais, kas su sumuštiniais ar 
kitais užkandžiais. Iš viso, skaičiuojant ir 
lietuvių antrąsias puses (kurios nebūtinai 
buvo tos pačios tautybės), ir vaikučius, bu
vo susirinkę apie 40 žmonių. Prie mūsų 
smagiai prisijungė ir Sydnėjaus Lietuvių 
Klubo „Dainava“ prezidentas Kęstutis 
Protas su žmona Laima ir dukra Venta 
bei šuneliu, kurio vardo, deja, jau nebe
atsimenu. I-abai dėkojame jiems už mo
ralinę paramą ir susidomėjimą mūsų 
kartos aktualijomis.

Be sydnėjiškių, j mūsų linksmą būrį 
su dideliu susidomėjimu atvyko ir keturi 
svečiai iš Melbourne - Petras, Eglė, Asta ir 
Vilius. Labai džiaugiamės, kad jie atke
liavo tokį ilgą kelią pabūti mūsų grupės 
dalimi.

Šiame piknike dalyvavo be galo daug 
šeimų su mažais vaikais. Oras bei aplinka 
tokiam susitikimui buvo iš tiesų palankūs. 
Kai kurie dalyviai išsimaudė jūroje, kiti 
smagiai šnekučiavosi mažesnėse diskusijų

Korporacijos “Republica” alutis

Nuotraukoje iš kairės: sen. Justinas Pagin s, sen. Dainius Velykės, tik Jurgis Zaikauskas, 
Iii. Nerijus Maliukevičius, iii. Arvydas Paldavieius ir nuo fotografo nusisukusi Iii. Indrė 
Balčaitė.

Tarpukario metuose Kaune. Vytauto 
Didžiojo Universitete veikė virš 30 stu
dentiškų korporacijų. Jos visos buvo 
uždarytos sovietams įžengus į Lietuvą. 
Šiuo metu Kaune veikia 5 akademinės 
korporacijos: “Neo Lithuania”, Plienas”, 
“Fraternitas Lituanica”, “Vytis” ir 
“Tautitio”, o Vilniuje viena - “Republi
ca”, ir Melbourne (Australija) - “Romuva”. 
Nuo 2004 metų korp. “Romuva”palaiko 
draugiškus ryšius su korp. “Republica” ir 
man teko didelė garbė, tuo metu būnant 
Vilniuje, dalyvauti jų rengiamame “Alu
tyje” (2007 metais sausio 26dieną).

Korporacija “Republica” įkurta 2000 
metais Vilniaus universitete Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų institute (VI 
TSPMI). Anksčiau TSPMI gyvavusios 
studentų organizacijos ne buvo sėkmingos, 
nei viena neišgyveno kartų pasikeitimo. 
Tačiau susibūrus 10-ties studentų grupei, 
nutarta, sekant Vakarų ir Šiaurės Euro
pos universitetų studentų korporacijų 

grupelėse. Tarsi kiekvienas atrado su kuo 
gali pasidalinti savais interesais ir susi
pažino su savo bendraminčiais. Vieni ap
tarinėjo sportą, kiti - šeimos reikalus, tre
ti dalinosi darbo patirtimi, dar kiti - tie
siog apie šį bei tą.

Mūsų lietuviškosios stovyklos ribas 
ženklino didelis su pasididžiavimu užka
bintas rankšluostis su užrašu „Lietuva”.

Šis susitikimas buvo labai vertingas 
tuo, kad suteikė mums galimybę:

1) susipažinti su didesne dalimi lietu
vių jaunimo Sydnėjuje,

2) atrasti tokių pačių kaip ir mes, 
gyvenančių netoliese nuo mūsų, ir užmegz
ti draugystės ryšius;

3) pajustibendruomeniškumosaitus ir 
juos ugdyti (visi vieni kitus išvydę nuste
bome, kiek mūsų daug ir kokia galinga 
jėga esame, kai esame kartu);

4) dalintis savo lietuviška kultūra bei 
tradicijomis vieni su kitais ir pademons
truoti tai savo nelietuviams svečiams.

Labai dėkoju Ievai Vaitytei - šio 
susitikimo pagrindinei koordinatorei bei 
visiems kitiems, prie šio projekto organi
zavimo prisidėjusiems žmonėms. Tikiuo
si, kad į sekantį mūsų renginį sugūžės dar 
daugiau tokio gyvo ir šaunaus Lietuvos 
jaunimo!

Visiems linkiu sėkmės!
Greta Savickaitė-Flctchcr

pavyzdžiu, sukurti Institute studentų 
korporaciją ir siekti bendrų tikslų, įsi
tvirtinti visuomeniniame gyvenime. Nau
josios korporacijos veiklos ir pasaulio 
suvokimo išeities tašku tapo XXI amžinus 
Lietuvos visuomenė.

Lietuvoje tarpukario laikų korporaci
jos veikė atskirai - vaikinai ir merginos. 
Atsikūrus Lietuvai ir vėl atgijus akade- 
mianiam veikimui, korporacija “Neo 
Lithuania” ir “Fraternitas Lituanica” tapo 
mišriomis. Korporacija “Republica" yra 
taip pat mišri korporacija, jai priklauso 
studentai vaikinai ir merginos. Jie sėk
mingai sugyvena, klesti ir veikia. Kaip ir 
kitos korporacijos Europoje. “Republica” 
prisilaiko tradicinių korporantiškų ri
tualų, nariai dalijasi į junjorus, senjorus ir 
filisterius, prisilaiko korporacijų princi
pų ir korporantiškų tradicijų.

Jų šūkis yra - “Ištikimybė! Mokslas! 
Kilnumas! ” Devizas - “Pro Publico Bono! ” 
Spalvos : Auksinė - Juoda - Raudona.

Nuotraukoje - į Balmoral Beach susirinkę jaunieji lietuviai.

Yasmina - “High Achiever”
Šių metų kovo 1 dieną Campbelltown 

miesto savivaldybė suruošė 2006 Higher 
School Certificate, High Achievers viešą 
priėmimą.

Naujame Campbelltown Arts Centre 
Campbelltown meras Cr Aaron Rule 
pasitiko apylinkės mokyklų aukščiausiais 
pažymiais įvairiose mokslo šakose bai
gusius mokinius ir jų tėvus.

Visus pasveikino Campbelltown me
ras Cr Aaron Rule. Tom Urry NSW Dept 
of Education and Training, ir Robert 
Duncan Eagle Vale High School direk
torius.

Campbelltown Performing Arts High 
School mokinių tarpe buvo ir Yasmina 
Gakas. Jai buvo įteiktas Campbelltown 
miesto pažymėjimas. Yasmina buvo ge
riausiai įvertinta dramos studijose.

Yasmina visiems sydnėjiškiams gerai 
pažįstama: lankė lietuvių Savaitgalio 
mokyklą, ji yra skautė, Sydnėjaus lietuvių 
tautinių šokių gntpės “Sūkurys” šokėja, 
su vaikų choru dalyvavo 2000 Sydney 
Olympic Games atidaryme.

Yasmina yra priimta j Applied Arts

Mielieji,
Prieš nepilną mėnesį minėjome savo 

Valstybės dieną - Vasario 16-ąją, o artė
jant Kovo 11-ajai prisimename, kad jau 17 
metų gyvename Nepriklausomoje vals
tybėje.

17 metų - ir mažas, ir didelis skaičius 
-nelygu kaip vertinsi. Kai tąkart, prieš 17 
metų, paskelbėme, kad vėl esame laisvi, 
kiekvieną dieną laukdami, kad kitos ne
priklausomos pasaulio valstybės išgirstų 
mūsų prašymą vėl būt i įrašytais į pasaulio 
žemėlapį, - dienos, atrodė, slinko lėčiau 
neiištisi metai. Kaip ir tada, kai 1991 sausį

Korporacija “Republica” leidžia laikraš
tį “Post Scriptum”!

Visikorporantai gabūs, žvalūs, laisvai 
kalba angliškai. Melbourne romuviečiai 
kiek įmanydami stengiasi padėti, patarti ir 
pasidalinti savo patirtimi respublikonams. 
Mus, romuviečius, ypatingai džiugina 
korporacijos “Republica” korporantų 
didžiulis patriotizmas ir meilė tėvynei 
Lietuvai Dalyvaudamas jų “Alutyje” (2007 
m.) Lietuvos Mokslų akademijos bib
liotekos rūsyje, Žygimantų 1/8, negalėjau 
atsidžiaugti puikiu Lietuvos studentišku 
jaunimu, korporantiškų tradicijų prisi
laikymu. Visi dalyvavusieji buvo tvarkingai 
apsirengę, gražūs ir drausmingi. Ojų buvo 
susirinkę virš 70! Daug gerta “Švyturio” 
alaus, darniai skambėjo lietuviškos dai
nos. Pagalvojau, kad tėvynė Lietuva turi 
didelę ateitį turėdama tokį šaunų jaunimą.

Jurgis Zaikauskas.

Yasniina Gakas.

fakultetą Macquarie Universitete. 
Sveikiname Yasminą ir linkime toliau 
skinti laurus pasirinktose studijose.

O.M.

krauju turėjome sumokėti už savo valsty
bės laisvę. Ir visus kitus kartus, kai iškil
davo mažesnė ar didesnė grėsmė mūši) 
jaunutei valstybei.

Per visus šiuos metus mūsų valstybė 
turėjo augti, bręsti, tobulėti, lyg iš tikrųjų 
būtų iš naujo gimusi. Kaip tas augantis 
vaikas, taip ir mūsų valstybė, turėjo vėl 
mokytis žengti demokratinės nepriklau
somos valstybės keliu. Ieškojo tam teisin
giausių priemonių, klūpčiojo, vėl stojosi, o 
sustabdyta - su užsidegimu ėjo pirmyn.

Turime iš ko pasisemti išminties, iš 
ko pasimokyti, į ką atsiremti! Už mūsų - 
praeito amžiaus pradžios mūsų nepriklau
somos valstybės istorija, dar giliau - greit 
tūkstantmetį sieksianti Lietuvos, kaip 
žinomos pasaulio bendrijoje valstybės, 
patirtis.

Prieš 17 metų turėjome užtektinai jėgų 
ir ryžto vėl paskelbti visam pasauliui, kad 
kaip valstybė esame ir visada buvome gyvi. 
Šiandien mums reikia ne mažiau jėgų ir 
ryžto kiekvieną dieną nugyventi taip, kad 
mes patys, mūsų vaikai, vaikaičiai turėtų 
galimybę gyventi pilnavertį gyvenimą ir 
galėtų didžiuotis būdami Lietuvos valsty
bės dalimi.

Su Kovo 11-ąjaJus, brangūs tautiečiai!
Jūsų - Irena Degutienė

LR Seimo narė

Skaityte “Mūsų 
Pastogę” — viską 

žinosi!
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Uetuyiaipasaulyje Lietuvių Bendruomenėms - 60 metų
Kaziuko mugė Airijoje

Kovo 10-11 dienomis Dublino “Powers- 
court” prekybos centre šurmuliavusi 
Kaziuko mugė pritraukė ne vieną šimtą 
Airijoje gyvenančių lietuvių ir airių, o 
labdaros aukciono metu surinkta per 
pusantro tūkstančio eurų, kurie bus skirti 
Šv. Kazimiero vaikų namams Kupiškyje 
bei vienai iš Dublino vaikų ligoninių.

Mugė sulaukė nemažo Airijos žinia- 
sklaidos dėmesio, o prekeiviai teigė, kad

Nuotraukoje - Kaziuko mugė Dublino “Powerscourt” prekybos centre.

Kaip grįžti is Airijos
Dirbk Lietuvoje! ” - kviečia balandžio 

28d. Airijos sostinėje Dubline organizuo
jama „Darbų mugė“. Visi Lietuvos darb
daviai kviečiami prisidėti prie šios ini
ciatyvos - padėti lietuviams sugrįžti na
mo. Mugė padės vietos lietuviams iš pir
mų lūpų išgirsti apie situaciją Lietuvos 
darbo rinkoje ir galbūt apsispręsti dėl 
tolimesnio darbo. „Darbų mugės“ tikslas - 
lietuviams padėti grįžti namo ir rasti 
tinkamą darbą, rašoma organizatorių 
pranešime spaudai.

„Dalis lietuvių nuolat galvoja apie grį
žimą namo, tačiau tai sunku padaryti, jei 
grįžtantysis dar neturi darbo Lietuvoje, ne
žino kokia padėtis darbo rinkoje. Kaip 
darbdavys vertina jo patirtį, galimybes ir 
kokio darbo užmokesčio jis gali tikėtis. Ši 
mugė padės susitikti darbuotojams su po
tencialiais darbdaviais ir sužinoti vieni kitų 
norus ir galimybes“, - sako mugės organiza
torė Viktorija Jonuškytė, tinklalapio 
www.myvisit.ic vadovė. Mugę kartu organi
zuoja ir Airijos Lietuvių Bendruomenė.

„Mūsų tinklalapio apklausos rodo, 
kad didžioji dalis norinčiųjų grįžti turi 
aukštąjį išsilavinimą ir Lietuvoje nori 
siekti karjeros, panaudodami ir užsienyje 
įgytą patirtį bei užsienio kalbos žinias. 
Tokiems žmonėms galimybė tobulėti tam
pa svarbesnė nei šiek tiek didesnis at
lyginimas. Mūsų tikslas - padėti kuo di
desniam skaičiui lietuvių sėkmingai su

Lietuviai kanai pratybose Norvegijoje
Lietuvos kariuomenės Specialiųjų ope

racijų junginio kariai dalyvauja didžiau
siose šiais metais tarptautinėse pratybose 
“Cold Response 2007” Norvegijoje. Lietu
viai šiose pratybose dalyvauja pirmą kar
tą. Vienas iš pagrindinių šių pratybų tikslų 
- sąveika tarp NATO ir Jungtinių Tautų bei 
kitų šalių sausumos, oro bei jūros konven
cinių ir specialiųjų pajėgų.

Pratybų meti Specialiųjų operacijų pa
jėgų eskadrono “Aitvaras” kariai kartu su 
kitų NATO šalių kariais vykdo specialią
sias sausumos ir vandens operacijas atšiau
rioje gamtoje, išbandosavo jėgas, įrangą ir 
ginkluotę ekstremalaus klimato sąlygo
mis. Kariai dalyvauja jungtinėse specia-
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kone trečdalis pirkėjų buvo airiai. Pačio
je Airijos sostinės širdyje, didžiuliame 
trijų aukštų kultūrinio paveldo pastate 
vykusios mugės metu buvo galima įsigyti 
lietuvių tautodailininkų darbų, paragauti 
lietuviškų maisto produktų, gurkštelėti 
lietuviško alaus. Ypač greitai buvo išpirk
tos mažos tradicinės verbos, kainavusios 5- 
7 eurus. Manoma, kad Airijoje šiuo metu 
gyvena apie 120,000 lietuvių.

grįžti namo“, - sako V. Jonuškytė. Pasak 
jos, artėjant statybos darbų sezono pra
džiai auga ir statybininkų susidomėjimas.

„Daug kas yra girdėję, kad jau ir Lie
tuvoje, ypač statybininkų, darbo užmokes
tis panašus kaip Airijoje. Ši „Darbo mugė“ 
bus puiki galimybė susipažinti su Lietuvos 
darbdavių pasiūlymais ir netgi susitarti dėl 
darbo sutarties pasirašymo“, - teigia mu
gės organizatorė.

V. Jonuškytės teigimu, po parodos 
www.myvisit.ie planuoja atspindėti grįžti 
pasiryžusių lietuvių keliones namo bei 
adaptaciją tiek darbo rinkoje, tiek visuo
menėje. Kartu čia bus pristatomos ir ga
limybės investuoti Lietuvoje. Nekilnoja
mo turto agentūros pristatys būsto rinkos 
vystymosi tendencijas bei investicinę 
aplinką. Suplanuota ir Šeimos santykių 
instituto specialistų paskaita kaip įveikti 
psichologinius barjerus grįžtantiems ir 
sėkmingai integruotis į visuomenę.

Šių metų pradžioje startavusi inter- 
netinė svetainė myvisit.ie skirta imigran
tams iš Rytų Europos. Tinklalapyje lietu
vių. nišų, lenkų ir tingių kalbomis patei
kiami darbo ir nekilnojamo turto skel
bimai bei bendra informacija apie Airiją. 
Darbo santykius reglamentuojantys įsta
tymai ir pagrindinės žinios, kaip Airijoje 
pradėti verslą. Taip pat išeivių bendruo
menių kontaktai bei patarimai naujai 
atvykusiems. www.myvisit.ic 

liųjų pajėgų operacijose ne tik pakrantės 
ruožuose, liet ir atviroje jūroje. Lietuvos ka
riai kartu su kitų šalių specialiųjų pajėgų 
kariais mokosi suderinti planavimo, ko
vinių eskadronų ir greitaeigių abordažo 
valčių, atakos lėktuvų ir desantavimo. pa
ramos, paieškos ir gelbėjimo sraigtaspar
nių veiksmus. Į Norvegiją kariams teko 
nugabenti didžiulį kiekį įvairios įrangos, 
ekipuotės, greitaeiges kovines abordažo 
valtis, kitą techniką. Šios pratybos - puiki 
galimybė tobulinti įgūdžius, kurių gali pri
reikti 2008 m., kai po pertraukos Lietuva 
vėl pradės budėti NATO Greitojo reagavi
mo pajėgose (NGRP). Pratybose dalyvau
ja daugiau nei 8,000 karių iš 15 NATO ir 

_kitų šalių. Pratybos tęsis iki kovo 15 dienos. 
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Belgijoje
Šiais metais Prancūzijos ir Belgijos lie

tuviai mini savo Bendruomenių įkūrimo 
šešiasdešimtmečius. Nors jubiliejai pa
našūs, tačiau lietuvių įsikūrimas tose ša
lyse labai skyrėsi. Prancūzijoje karo metu 
buvo likę lietuvių diplomatų ir meninin
kų, o po karo Į Belgiją lietuviai atvažiavo 
dirbti pačių sunkiausių darbų. Prieš šešias
dešimt metų iš Vokietijos darbo stovyklų 
ištrūkę, jie bandė sau duoną užsidirbti 
Belgijos anglių kasyklose.

Šeštadienį, kovo 3 d., keli šimtai Bel
gijos lietuvių savo jubiliejų pradėjo Mi- 
šiomis, kurias aukojo Lietuvos vyskupų 
delegatas prel. Edmundas Putrimas. Jis 
kvietė išlaikyti ne tik lietuvybę, bet ir 
krikščionybę. Pačiame minėjime, kurį fi
nansiškai stipriai rėmė ne Belgijos amba
sada Lietuvoje, bet Lietuvos atstovybė prie 
NATO, vadovaujama ambasadoriaus Lino 
Linkevičiaus, buvo prisiminta tolesnė ir ar
timesnė istorija. Belgijos lietuvių šventi
niame vakare melancholiškas lietuvių dai
nas dainavo, savo eiles skaitė ir trumpa- 
metražius filmus rodė Vytautas V. Lands
bergis. Dauguma eilių mokė palaikyti as
menišką ryšį su Lietuva: ją atjausti ir jai 
padėti. Trumpametražiai filmai kalbėjo 
apie Lietuvos dabartį: keistus žmonių san
tykius, beprasmiškas šventes.

Belgijos lietuvių jubiliejuje dalyvavo ne 
tik trys ambasadoriai, atstovaujantys 
Lietuvai NATO, Europos Sąjungoje ir Bel
gijoje, bet ir europarlamentaras Vytautas 
Landsbergis bei Belgijos draugijos, remian
čios Lietuvą, nariai.

Viena iš vyresnės Belgijos lietuvių kar
tos atstovių Regina Pauliukovaitė prisi
minė, kaip buvę “dipukai” iš Vokietijos 
atsidūrė Belgijoje. Po sovietų okupacijos 
užsivėrus keliui Lietuvon, lietuviai, pade
dami kunigo Juliaus Danausko ir pulki
ninko Juozo Lanskoronskio, atvyko j 
Belgiją dirbti Limburgo, Liežo irŠarlerua 
anglių kasyklose. R. Pauliukovaitė pabrėžė, 
kad toji emigracija nebuvo pasirinktinė, 
žmo-nės negalėjo pasirinkti, kur važiuoti, 
kur gyventi ir kur būti palaidotiems. Tačiau 
tuomet lietuviai vieni kitiems padėjo. Vy
resnioji lietuvių karta savo Bendruomenę 
Belgijoje išlaikė iki 2000 metų, kai Ben
druomenės vadovavimą perėmė iš Lietu
vos ne taip senai atvykę jaunieji emigran
tai. Ilgą laiką Bendruomenei nuo jos įsi
kūrimo vadovavo pietų Belgijoje dar ir 
dabar gyvenanti Stasė Baltus. Aktyviai iš 
Šiaurinės Belgijos dalies jai talkino Bronė 
Gailiūtė-Spies, ne taip senai išleidusi kny
gą, kurioje aprašė ne tik savo gyvenimą, bet 
ir itin didelius Belgijos lietuvių vargus 
šioje šalyje.

Dabar Belgijos Lietuvių Bendruomenei 
vadovauja gydytoja Aurelija Norienė. Ir 
nors Belgijoje turbūt gyvena net keli tūks
tančiai lietuvių, tačiau j Bendruomenės 
kviečiamus susitikimus, šventes ar išvykas 
atvyksta vos kelios dešimtys. Iš senosios 
kartos jau mažai kas liko. O jaunoji karta, 
kurių dauguma pastaraisiais metais įsi
darbino Europos Sąjungos institucijose, 
užsiėmę puikią karjerą žadančiais darbais.

Apstatė JAV bankus
Tyrimo metu nustatyta, kad daugmaž 

per pastarąjį pusmetį vienos organizuotos 
grupės nariai suklastojo mažiausiai 2 LR 
pasus. Panaudoję padirbtus dokumentus 
jie įsteigė dvi Lietuvos bendroves. Šių 
bendrovių vardu nusikaltėliai atidarė są
skaitas trijuose Lietuvos bankuose ir faksu 
išsiųsdavo JAV bankams suklastotus už
sienio įmonių prašymus pervesti pinigus 
už neva atliktus darbus. Pareigūnai iki 
šiol nustatė, kad JAV bankai j vieną Lietu
vos banke esančių bendrovių sąskaitą jau 

beveik nesidomi tautine Bendruomene. 
Nors Belgijoje daug lietuvių dirba trijose 
Lietuvos diplomatinėse atstovybėse, Eu
ropos Sąjungos institucijose, tačiau yra 
nemažai dirbančių privačiuose sektoriuo
se - meno, sveikatos apsaugos, verslo srity
se. Vienoje Europos mokyklų Briuselyje 
veikia pradinių klasių lietuvių sekcija.

(Jurgita Žemaitytė, bernardinai.lt)

Prancūzijoje
Kovo 3-4 dienomis savo 60 metų jubi

liejus šventė net dvi Lietuvių Bendruome
nės - Belgijos ir Prancūzijos. Pastaruosius 
t? proga aplankė ir mūsų svetainės atsto
vė, šių eilučių autorė.

Paryžius ypatingas miestas, tokią dva
sią perėmusi ir čionykščių lietuvių kolo
nija. Palyginus su kitomis šiame mieste 
gyvenančiomis tautomis, mūsiškių visai 
nedaug Tačiau nors ir negausi, bet labai pa- 
ryžietiška ta mūsų Lietuvių Bendruomenė.

Šeštadienį vakare Lietuvos ambasadoje 
vykusiame priėmime teko pirmą kartą iš 
arčiau susipažinti su Prancūzijos Lietuvių 
Bendruomenės atstovais. Tai įvairių sričių 
menininkai, medikai, studentai, teisininkai, 
legionieriai, inžinieriai, žurnalistai, seno
sios išeivijos bangos atstovai (neretai čia 
meiliai vadinami „dinozaurais“).

Sveikindamas susirinkusiuosius amba
sadorius Jonas Cekuolis sakė, kad nors 
Bendruomenė Prancūzijos, tačiau šventė gi 
vyksta Lietuvoje, nes pagal tarptautines 
normas, žemė, ant kurios stovi ambasada 
yra laikoma tos užsienio šalies dalimi. Į 
Paryžių, kur ilgai gyveno, vėl atvykęs kar
dinolas Audrys Juozas Bačkis lietuvius 
kvietė į Lietuvą, kvietė grįžti ir prisidėti 
prie savo šalies kūrimo.

Pasveikinti PrLB atvyko ir Išeivijos ins
tituto (Kaune) vadovas prof. Egidijus 
Aleksandravičius, Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento atstovės Violeta 
Raulynaiticnė ir Aurelija Jundulienė, Sei
mo narys Egidijus Vareikis ir prelatas 
Edmundas Putrimas. Priėmimą ambasa
doje papuošė R.Vosyliūtės ir I.Ponomario- 
vaitės smuiko-fortepijono koncertas.

Sekmadienį nuo 14.30 vai. PrLB savo 
narius bei svečius pakvietė į naują savo 
susitikimų vietą „St. Joseph-Artisan“ baž
nyčią, kur vyko šventinės mišios su mu
zikiniais intarpais. Susirinkusieji taip pat 
išvydo mažųjų lietuviukų pasirodymą, kur 
jie iš visos širdelės traukė daineles lietu
viškai. Pagal prancūzišką paprotį sveiki
nimai ir oficialios kalbos truko trumpai, 
kad neprailgtų klausytis.

Vyko šventinė loterija, kur nusipirkę 
bilietą už 5 eurus visi gavo prizų. Pagrindi
nį - aviakompanijos „LOT” bilietus iŠ 
Paryžiaus į Vilnių dviems asmenims lai
mėjo Klimų šeima.

PrLB jubiliejų vainikavo literatūrinė 
vakarienė, skirta Oskaro Milašiaus 130 
metų gimimo metinių minėjimui, Inos 
Valintelytės knygos „Paryžiaus žemėlapių 
paslaptis“ ir Dalios Balčiūnaitytės knygos 
„Vilnius mon amour“ pristatymui.

(Deimantė Dokšaitė, lietuviams.com)

pervedė 930,000 Lt.
Panaudoję padirbtus pasus, nusikaltė

liai taip pat iš vienos banke esančios už
darosios akcinės bendrovės sąskaitos iš
ėmė per 464,000 Lt. Dar apie 470,000 Lt 
sukčiai išgryninti nespėjo, nes 2007 m. 
sausio viduryje 4 iš jų buvo sulaikyti.

Kratų metu rasta ir ginklų. Tyrimo me
tu areštuotos įgytos piniginės lėšos bei 
įtariamiesiems nuosavybės teise priklau
santis turtas.

(Pagal Lietuvos spaudą)

4

http://www.myvisit.ic
http://www.myvisit.ie
http://www.myvisit.ic
bernardinai.lt
lietuviams.com


Bendruomenės baruose Meno paroda Geelonge

Lietuvių Dienų atgarsiai
Atidarymas

XXlV-tą kartą vykusios Australijos 
Lietuvių Dienos ir 56-oji Sporto Šventė 
prasidėjo 2006 m. gruodžio 27 d. Šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčioje iškilmingomis 
pamaldomis, kurias atnašavo kunigas 
Algirdas Šimkus. Bažnyčioje giedojo 
choras “Viltis”, sportininkai atėjo su savo 
klubo vėliavomis. Po šv. Mišių visi pa
traukė į oficialų Šventės atidarymą “Arena” 
stadione.

Aikštėje svečių laukė tautiniais rūbais 
apsirengę “Vilties” choristai ir “Aidų” dai
nininkai. Pranešėja Irena Stumbras pri
statė į aikštę Įžygiuojančius sportininkus iš 
Adelaidės, Brisbanės, I lobarto, Melbourne, 
Sydnėjaus, Gcclongo bei kanadiečių šo
kėjų grupę iš Hamiltono.

Įnešamos Australijos, Lie tuvos ir Spor
to klubų bei olimpinė sportininkų vėliava. 
Atliekant Australijos ir Lietuvos himnus, 
ekrane buvo rodomi gražūs abiejų šalių 
vaizdai. LR Prezidento Valdo Adamkaus 
sveikinimas Australijos Lietuvių Dienų 
dalyviams ir svečiams bei Prezidento ir 
ponios Almos Adamkienės kalėdiniai 
sveikinimai buvo rodomi ekrane.

Stasys Šutas - Geclong’o Lietuvių 
Bendruomenės ir XXIV Lietuvių Dienų 
Ruošos Komiteto pirmininkas šiltai pa
sveikino visus atvykusius į šią Šventę ir 
palinkėjo malonios viešnagės. Savo ruožtu 
jis padėkojo Ruošos Komitetui, rėmėjams 
ir visiems, prisidėjusioms prie Šventės 
rengimo. Reikia paminėti, kad nemažai 
prakaito išliejo ir pats Komiteto pirminin
kas, asmeniškai talkinęs ir sumaniai vado
vavęs organizaciniam darbui.

Po to sveikinimus išsakė garbės sve
čiai: LR Garbės generalinis konsulas 
Melbourne Andrius Žilinskas, ALB Krašto 
Valdybos pirmininkas Romas Pocius ir 
Gcelongo lietuvių sporto klubo “Vytis” 
pirmininkas Alex Wiasak. Visi kalbėju
sieji Šventės dalyviams palinkėjo sėkmės 
ir draugiškos nuotaikos.

Ramučio Zakarevičiaus nuotraukoje - visų šokėjų pasirodymas.

Iš Redakcijos pašto
Gerb. p. Redaktore,

Labai apgailestauju, kad esu priverstas 
atsakyti į p. Viktoro Šliterio OAM (LR 
Garbės generalinio konsulo Sydnėjujc) 
laišką, tilpusį “Mūsų Pastogė” Nr. 10,2007 
m. kovo 14 dienos laidoje.

Siūlau laiško autoriui ncapsilcnkti su 
tiesa ir “neieškoti rakšties svetimoje aky
je, nepažvelgus į kuolą savoje”.

Griežtai atmetu bet kokius ieškomo 
netakto kaltinimus, skiriamus mano elge
siui vadovaujant ALB Sydnėjaus Apylin
kės Valdybai ir dar griežčiau atsisakau 
įsileisti į bet kokią polemiką su straips
nio autoriumi (ar kitais korespondentais) 
minimąja tema.

Gal ne pro šalį būtų priminti Šventojo 
Rašto žodžius “tas, kurs yra be nuodėmės.

56-ąją Sporto Šventę atidarė ALFAS 
pirmininkas Rimas Mickus, o XXIV -ąsias 
Australijos Lietuvių Dienas - Michael 
Martinez, Etninių Bendruomenių Sąjun
gos pirmininkas.

Po kunigo Algirdo Šimkaus invokaci- 
jos, Alana Obeliūnaitė perskaitė sport įnin
ku priesaiką lietuviškai, o Steven Wiasak - 
angliškai.

Po oficialios dalies prasidėjo meninė. 
Pristatydama dalyvius Irena Stumbras 
trumpai juos apibūdino: priminė, kad Sta
sė ir Julius Lipšiai dainuoja kartu nuo jau
nų dienų; vokalinė grupė “Aidai” susibūrė 
prieš daugelį metų, tuo metu pasivadinę 
“Geelongo Sekstetu”; choras švenčia 50- 
ties metų jubiliejų, o tautiniai šokiai yra 
ypačpopuliarūs tarp vaikų ir jaunimo.

Stasei ir Juliui dainuojant “Kartą ma
čiau ramunę baltą” ir “O, Lietuva, moti
nėle”, kai kam beklausant net ašarėlė nu
riedėjo... “Aidai” pristatė “Pabudau” ir 
“Nieko gražesnio” - antroji daina jau Iriai 
apdainavo grįžimą į gimtinę.

Tautinių šokių grupė “Linas” pašoko 
“Klaipėdiškių valsą”, kurį sukūrė jų gabi 
vadovė Loretta Tigani. Svečiaiiš Kanados, 
“Atžalyno” šokėjai atliko “Jievaro tiltą”. 
Pabaigoje linksmus tautinius šokius šo
kėjai šoko visi kartu.

Choras “Viltis”, diriguojant Aldonai 
Scano padainavo dainų pynę - “Lietuvi, ar 
tau negaila - Gražių dainelių - Dainuokim, 
dainuokim”.

Programa baigėsi dainų pyne ir šokiu - 
“Ramunę baltąją, Negrįžtu laukų takeliu”, 
dainuojant chorui “Viltis” kartu su “Ai
dais” bei I .oreliai Tigani, o “Linui” atlie
kant Lorettos sukurtą šokį. Dainininkams 
akompanavo mūsų mielas, nepamainomas 
Aldo Kovącs. Programą ir dainininkus, 
išskyrus chorą, paruošė Romas Zenkevi
čius, kuriam esame nuoširdžiai dėkingi už 
jo pastangas šventės metu.

Po trumpos pertraukos prasidėjo 
krepšinio ra ngtynės. Dalyvė

temeta pirmą akmenį”.
Su pagarba Teodoras J. Rotcas
(kolkas dar) ALB Sydnėjaus Apylinkės 

Valdybos pirmininkas

Papildymas
Per neapsižiūrėjimą Vasario 16-osios 

minėjimo/šventės Geelonge aprašyme 
(“M.P.” nr. 9) buvo nepaminėta, kad po 
vėliavų įnešimo ir Lietuvos himno vedan
tysis Kaja Starinskas susirinkusiems pri
statė ALB Geelongo Apylinkės Valdybos 
pirmininką Stasį Šutą. Pirmininkas šios 
Šventės proga pasveikino garbės svečius 
bei visus susirinkusius ir pareiškė padėką 
Šventės programos atlikėjams bei mo
terims už pietų paruošimą.

Jurgis Tauragiškis

ALB Lietuvių Dienų 2006 Geelonge 
Meno Paroda buvo labai sėkminga. Dai
lininkai išstatė 73 kūrinius, iš kurių 12 
buvo jaunesnių nei 18 metų jaunuolių 
darbai. Jauniausiam menininkui tebuvo 
trys metukai. Malonu buvo matyti tiek 
daug lankytojų, besigrožinčių išstatytais 
kūriniais ir skaitlingai dalyvaujančių pre
mijų įteikimo metu. Parodos metu buvo 
parduoti septyni paveikslai.

Neskaitant iš anksto numatytos sumos 
premijoms, dar buvo gauta $500 iš ALB 
Krašto Valdybos, už ką parodos rengėjai 
yra labai dėkingi. Premijas įteikė Krašto 
Valdybos pirmininkas Romas Pocius, 
dalyvaujant LR Garbės generaliniam 
konsului Sydnėjujc Viktorui Šlitcriui bei 
ALB Geelongo Apylinkės Valdybos ir 
Lietuvių Dienų Ruošos Komiteto pirmi- 
ninkui Stasiui Šutui.

Meno darbus vertino ir premijas skyrė 
žinomas Melbourne menininkas Danius 
Kesminas ir Geelongo menininkė Barbara 
Rothwell.

Premijos paskirtos sekančiai: lietuviška 
tema - Jazminą Cininas; bendra tema -1 
vieta l.eeka Gruzdeff, II vieta Susan 
Saunders, III vieta - Miranda Tigani;

Nuotraukoje iš kairės: Judrina Kymantaitė, Miranda Tigani ir Danius Kesminas prie 
vaikų piešinių.

Lietuvos pilietybė
Lietuvių skaičius Tėvynėje mažėja, ir 

užuot traukę lietuvius Lietuvon, Lietuvos 
Konstitucinis Teismas išleido nutarimą, 
kad užsienyje gyvenantiems lietuviams ir 
turintiems kitos valstybės pilietybę nega
lima turėti Lietuvos pilietybės. Tai yra di
džiausia nesąmonė, kai mums kiekvienas 
lietuvis yra brangus. Tas nutarimas priverčia 
atsikratyti jau taip negausiais savo pilie
čiais, atskirti jų vaikus nuo valstybės, nuo 
politinės Lietuvos bendraomenės ir nutrauk
ti ryšį su Lietuva.

Mūsų tauta patyrė mižiniškus nuosto
lius. Ar mes galime taip lengvai prarasti 
dalį savo tautos? O kaip su tais, kurie (pusė 
milijono lietuvių) neseniai išvyko į užsienį? 
Jei dabar jie gaus kitos valstybės pilietybę, 
lai Lietuva juos atstums. Tai arčia ne ab
surdas? Tikriausiai tie nutarimo autoriai 
buvo slapta rusų papirkti, nes tikras lietu
vis patriotas tokio nutarimo negalėtų pa
daryti. O rusai tik ir nori paskleisti nesan
taiką tarp lietuvių, suskaldyti juos ir kai jų 
liks mažuma, tai jie galės su jais daryti ką 
nori ir bandyti juos užvaldyti.

Todėl dabar užsienio lietuvių bendruo
menės turėtų kreiptis į Strasbūro teismą 
dėl išlaikymo Lietuvos pilietybės. Jie 
laimėtų tą bylą, nes Europos Pilietybės 
konvencija skatina Europos valstybes leis
ti savo piliečiams turėti ne vieną piliety
bę. Konvencija pažymi, kad dviguba 
pilietybė reikalinga siekiant užtikrinti 
žmogaus teises, ypač dabar, kai Lietuva

Jaunesniųjų (iki 18 metų) grupėje antrąją 
vietą laimėjo Nathan Saunders paveikslas.

jaunesniems( iki 18 metų jaunuoliams) I 
viela - Miles Davis, II vieta - Nathan 
Saunders, III vieta - Isobclla Scano; 
paskatinimo premijas laimėjo Remy Da
vis, Judrina Kymantas ir Elane Ahpene.

Parodos rengėjai
Susan ir Algis Kisieliai

yra Europos Sąjungos narė.
L. Stankevičius, Kanada

Atviras laiškas “Talkai”
Ačiū Melbourne “Talkos” Valdybai, kad 

susidomėjo ir Sydnėjaus problemomis dėl 
“Talkos” skyriaus atidarymo dienų. Ra
šote, kad žmonės nori šeštadieniais ap
sipirkti Bankstowne ir po to užeina i 
Lietuvių Klubą. Tačiau čia apsipirkti eina 
gal tik vietiniai lietuviai, kurių čia dabar 
gyvena neperdaugiausiai. Kiti apsiperka 
savo priemiesčiuose. O j Klubą šeštadie
niais tai net ir vietiniai lietuviai beveik 
neina ir jis daugumoje būna tuščias.

Visas lietuviškas gyvavimas Klube 
daugumoje vyksta sekmadieniais, tuomet 
čia ir susirenka daugiausiai tautiečių. 
Dabar šeštadieniais Klube beveik jokių 
lietuviški) didesnių renginių nebūna, nes 
jie vyksta sekmadieniais, kada ir žmo
nėms, ypatingai vyresniems, yra patogiau 
atvažiuoti ir tuo pačiu sutvarkyti reika
lus “Talkoje”. Taigi, vien tik dėl vadovės 
nenoro dirbti sekmadieniais (tai būtų 
visiems, kaip kad ir Melbourne, Adelai
dėje ir kaip anksčiau buvo Sydnėjujc, daug 
patogiau ir geriau), dabar reikia specia
liai reikalus tvarkyti šeštadieniais ir, kiek 
žinau, jau dalis toliau gyvenančių tautie
čių, pinigus į Lietuvą persiunčia iš kitų 
bankų.

“Talka” turi talkinti žmonėms ir dabar, 
kaip kad visą laiką buvo Sydnėjuje.

Antanas Laukaitis
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Pulgio Andriušio 100 metų 
gimimo sukaktis

Lidija Šimkutė
Pulgis Andriušis gimė 1907 metų kovo 

18 dienų Gaidžių kaime, Tauragnų 
valsčiuje, Utenos apskrityje. Savo me
muarų - autobiografiniuose apmatuose jis 
rašo: „ Mano kaimas buvo susikraustęs ant 
kalno, gal ir jo pavadinimas dėl to atsirado, 
kad jau per kelias varsneles girdėto gai
džių giedojimas, iš kurios pusės čionai 
tekeliautum. Gaidžiai turėjo su kaupu visa 
tai, kas būdinga Aukštaitijai: Grabelio ir 
Silio ežerus, iškilius gojus, Vaidulės upę, 
plačius akiračius ir kaip viso to užmo- 
kėsnį - prastą žemelę. Didžiolaukiai, 
Papiliakalnė, Pavaidulys, Dubulė, Žiotinės. 
Pagarbos. Kazio Gojus ir kiti vietovar
džiai iškalbingai liudija, ką čia bus pa
likę slinkdami ledynai. Ši vargana žemelė 
maitino 22 Gaidžių ūkininkus, buvusius 
Sirvydžių pono baudžiauninkus. Dvarystcs 
panaikinus, Sirvydžių kaimas buvo apgy
vendintas iš Rusijos atitremtų maskolių... 
Daug kraujo praliejimo buvo dėl Sirvy
džių miško.”

Pulgio senelis, kurio jis gyvo neprisi
minė, turėjo šešis sūnus ir vieną dukterį. 
Jo tėvas Juozapas Žemaitis su kitais 
dviem broliais pasidalino paveldėtą turtą. 
Vedė iš Pilkenių Justino Tilvyčio dukterį. 
Jiem gimė penki sūnus ir dvi dukros, ku
rios mirė kūdikystėje. Pulgis buvo pakrikš
tytas Tauragnų klebono Ordo neįprastu 
Fulgencijaus vardu. O tėvai neištardami ji 
vadino Pulgenca arba Pulgenciuk.

Fulgcnciuko vaikystės dienos slinko 
gana nuobodžiai. Visa paguoda ir pra
mogų šaltinis buvo jo tėvas, kuris nesėk
mingai išbandęs laimę Amerikoje, grįžo. 
Anot Pulgio, jis „buvo pilnas išmonių, 
juokų, medžiotojas, muzikantas, žuvau- 
tojas, žemietijos teisėjas ir pasakorius. 
Rudens ir žiemos vakarais, sugulus ant šil
to pečiaus pado, jisai atidarydavo pasakų 
skrynią, išleisdamas pasivaikščioti patam
syje karaliūnus, galvažudžius, kipšiukus, 
slibinus, lokius, jie visi, atrodydavo, vaikš
čioja čia pat padaržėse ir mūsų laukuose...

Alė Rūta ieškojo deimančiukų...
Knygnešio dienos

Reda Kisclytė,
Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos 

bibliotekos vedėja
Tęsinys iš “M.R” nr. 10

Nuoširdų, šiltą, atvirą įrašą surandu 
prozininko, dramaturgo, poeto, publicisto 
Vytauto Alanto (tikr. Jakševičiaus) roma
ne „Šventaragis“. Autorius rašo: „Labai 
brangiai kolegei Alei Rūtai iškiliai lie
tuviško grožinio žodžio kūrėjai ir lietuvių 
tautos dvasios versmės Puoselėtojai nuo
širdžios pagarbos ir pripažinimo ženklas.“

Savitas poeto, dramaturgo Stasio 
Santvaro įrašas. Autorius rašo: „Jeigu šių 
knygų pastangos mirs, tai jos nėra ir nie
kad nebus poezija...“, poetės, prozininkės, 
cscistės Jūratės Sučylaitės įrašas liudija 
įvykius kaip ji pamatė Ameriką. Autorė 
prisipažįsta: „Du apsakymus - iš šios 
knygos - „Skersvėjį“ ir „Budelį" - Jūsų 
Vijolė išvertė j anglų kalba, ir aš pamačiau 
Ameriką.“

Su pavadinimu dovanojamą leidinį 
susiejo dramaturgas, prozininkas Kazys 
Saja. Knygoje „Rasi rasoj rasi“ autorius 
rašo: „Dalinkimės savo nerimu kaip duo
na, linkėdami, kad ją užgrūdintų Dan
gaus rasa“.

Savo turiniu įdomi Lietuvos kariuo
menės savanorio Antano Mikalajūno 
knyga „Motinu motina“. Kuo ji įdomi?
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Tie vaizduotės gyventojai iš čia nebeišsi- 
veisė ir man suaugus, imdavo veikti, kai 
grįždamas iš miestų, tik ką įžengdavau į 
Gaidžių laukus. Kur beeidamas tėvas vis 
ir mus vesdavos, pakeliui pasakodamas, 
rodydamas, kas kur atsitiko, kas kam pa
sivaideno. Su juo eidavom vyčiauti Vai
dulės karklynuose, vantauti Pabružakal- 
nio beržynokuosc, riešutauti Žiotinėse, 
grybauti Mėlynaraistyjc, šiltom vasaros 
naktim vėžiauti Silyjc... Per visus keturius 
metiĮ laikus tėvo visur buvo pilna. Gerai 
įsileido atmintin, kai tėvas pasisodino 
dviračia ant arklio ir abudu jojom per 
laukus keliutėmis, pagaliau nusileidus 
pirmą kartą pamačiau pro juodalksnių 
kamienus Silio ežero įlanką Didžiolau- 
kiuose, staiga ėmė suktis galva ir čia pat 
nualpau pritrenktas tokios vandenų erdvės.

Tas dinaminis ežero poveikis išliko sap
nuose visam gyvenimui, štai, tave “vijas! 
vandenys, kyla tvanai, statūs krantai, ka
biniesi už medžio šakų, neišlaiko, lūžta... 
Sapnuojant Piliakalnį, visuomet rodos 
kažkokį žemėn sulindę mūrai, laiptai, 
akmeninų bokštų liekanos, mat seniai

- kovo 16 d. proga
Šalia palinkėjimo gerbiamai Alei Rūtai, 
yra knygos literatūrinio bendraautoriaus 
Alberto Laurinčiuko prierašas:,. Versdama 
šios knygos puslapius savo žvilgsnį 
sustabdykite 177 p.“ Knygos skyriuje 
„Artimo meilė“ nemažai rašoma apie 
rašytojos, poetės Alės Rūtos literatūrinę 
veiklą. Apžvelgiant minėtąjį straipsnį, 
galima jį reziumuoti knygos autoriaus 
žodžiais: „Nepalenkiamas kūrybinių jėgų 
puoselėtojas Vaižgantas kitų darbuose 
ieškodavo deimančiukų ir labai džiaug
davosi, kai juos atrasdavo. Panašiai 
Kalifornijoje elgiasi rašytoja Alė Rūta...“

Toliau analizuoju autografuotų leidi
nių kolekciją. Filosofiniu mąstymu pa
sižymi poeto, publicisto Roberto Ketura
kio knygoje „Namai ant traškančio ledo“ 
įrašas: ši knyga tegu tampa lieptu tarp 
mūsų likimų.“

Nemažai įrašuose ir širdgėlos... Su 
grauduliu širdyje kunigo, visuomenės vei
kėjo Jono A. Kučinsko - Kučingio kny
goje „Šventiniai ir proginiai pamokslai“ 
įrašas: “... paskaitykite, pamąstykite, pa
rašykite. ši knyga - lai mano sielos aidas, 
tai paskutinė mano knyga - su kuria man 
belieka iškeliauti iš kur niekas nebegrįž
ta...“ Su meile ir malda... Jonas A. Ku
činskas - Kučingis.

Poetė, prozininkė, dramaturge Vidman- 
tė Jasukailytė romane „Po mūsų nebebus 
.mūsų“, brangiai Alei Rūtai ir jos nuosta

pasakodavo čia buvus bažnyčią ar pilis, 
paskui nuskendusią ežero gelmėse.... Ma
no motina, atitekėjusi iš labai dievobai
mingų namų, karštai rūpinosi savo vaikus 
išmokyti poterių ir skiemenuoti iš Aukso 
Altoriaus, tėvas visai čia nekišo rankų. 
Neturėdama iškalbos irsąmojaus. motina 
sunkiai traukė auklėjimo vežimą, pyko, 
nervavosi, verkė, gąsdino pragaru. Kita 
motinos aistra buvo gėlės. Pirkioj pasie
niais žydėjo pelargonijos, begonijos, ke
rojo mirtos, daržely puikavos rožės, die
medžiai, jurgilai, nasturtai, seklyčios palu
biuos nuo balkių karojo glėbiai pelynų, 
ramunių, čiobrelių, barkūnų - žiema čia 
įėjus sugaudavo galvą nuo svaigių kvaps
nių.”

Kai Pulgenciukas gavo piemens botagą 
j rankas, jis suprato, kad gyvenimas nėra 
vien žaidimai. Vaikystėje (1914 m.) teko pa
tirti pirmą pasaulinį karą nors jis mažai ką 
prisiminė - tik, kad pabėgus maskoliams, 
aplinkiniai kaimai ėmė plėšti jų paliktas 
sodybas, o atėję vokiečiai išvedė telefono 
liniją, ir teta Jadvyga apylinkės vaikams 
įsteigė slaptą mokyklėlę. Tačiau kai Šėtos 
klebonas išsikvietė Jadvygą mokytojauti 
kitur, „nubėgau klėlelėn ir įbedęs nosį 
pagalvėn pirmą kartą gyvenime ėmiau taip 
graudžiai žliumbti. Lyg žemė būtų iškri
tusi po kojų.”

Neilgai truko, kol gretimame Juknėnų 
kaime buvo atidaryta pradžios mokykla. 
„Tą Dievo duotą mokyklėlę pėsti lanky
davo beveik visi gaidžiškiai. Aš net ir per 
didžiuosius žiemos pustymus nepraleis
davau pamokų, tėvas pavėžėdavo rogėmis, 
taip buvo viliojantis tas naujas pasaulis, 
palyginus su piemens dalia.”

Vėliau Fulgencijus pradėjo Utenos 
progimnaziją į kurią tėvas nuvežė neži
nomais keliais per nematytus kaimus ir 
kalnus, „dardant lyg mėnulio paviršium“. 
Priėmimo dieną jam teko išgyventi, kai 
direktorius neišskaitė jo pavardės ir taip 
pravirkdino nedrąsų berniuką. Kai pa
klaustas kuo vardu, atsakė Pulgenca 
Žemaitis. O direktorius, numojęs ranką 
tarė: Fulgencijus Andruscvičius. Taigi, jis 
pirmą kartą sužinojo kaip buvo užrašytas 
vardas ir pavardė metrikuose. Pasirodo, 
klasės žurnale jis buvo įtrauktas į A ir Ž 

biai šeimai linki: „Būkite laimingi ir 
stiprūs, tegul mūsų visų viltys susitinka 
mūsų Lietuvos kultūroje ir jos ateityje, o 
mūsų šviesioms mintims tegul atveria 
Aukščiausias tiesius kelius.“- nuoširdžiai 
Jūsų Vidmantė.

Gilių išgyvenimų kupinas įrašas JAV 
poeto, vienuolio pranciškono Leonardo 
Andriekaus eilėraščių rinktinėje „Pasili
kau tik dangų mėlyną“. Rinktinės auto
rius džiaugiasi ilga draugyste su Arbų 
šeima ir kreipiasi į gerbiamą rašytoją „Ale, 
neverk, kai skaitysi šiuos eilėraščius, nes 
„nuo raidžių kraujas laša - kraujas mano 
širdies.”

Prozininkės, poetės autografuotų 
leidinių kolekcijoje - „Poezijos pavasario - 
2000“ almanachas. Leidinį su nuoširdžiu 
įrašu gerbiamam Edmundui Arbui dova
noja poetas Albinas Bernotas. Jis rašo: 
„Prie šios knygos pridedu lietuvišką 
rankšluostį-tai lietuviško lino raštai - te
gu jie. mielas Edmundai, gaivina Jums 
netik veidą prausiantis, bet ir širdį - 
gyvenimui ir kūrybai Garbingo Jubilie
jaus ir parodos Vilniuje ai idarymo proga. 
Su širdingiausiu prielankumu - Albinas 
Bernotas.

Baigiu apžvelgti autografuotų leidinių 
kolekciją, kuria gerbiama Alė Rūta 
padovanojo Rokiškio „Romuvos“ gimna
zijos bibliotekai. Ant mano darbo stalo 
meno albumas, tai knyga „Mykolas 
Paškevičius“. Tapytojas rašo: ...Skiriu šią 
monografiją, mieliems draugams Alei 
Rūtai. Edmundui Arbui. kurie savodrau- 

raidžių sąrašą. Fulgencijui buvo sunkiau
sia pirmoji savaitė be namų.

Savo prisiminimuose rašo, kad progim
nazijoje viešpatavo idealistinė - patrioti
nė dvasia. Jis dirbo ateitininkuose, skau
tuose ir jų laikraštėliams, piešė užsklandas, 
viršelius, karikatūras, plakatus ir t.t. Anks
tyvą 1920 m. pavasarį, tėvas užsikrėtė tifu 
ir netikėtai mirė. “Graudulingai apverk
damas savo nepamainomą tėvą, drauge 
apverkiau ir savo moksline ateitį, kuriai 
šis netekimas sausai užtrenkė duris. Iš 
namų nebegalėjau tikėtis jokios jokiau- 
sios paramos, sapnai išsisklaidė kaip 
šiaudų dūmas. Tačiau, kaip viskas mano 
gyvenime, beviltiškausią akimirką staiga 
atsiranda viltis.”

Giminaitės padėjo Fulgencijui apsigy- 
venti moksleivių bendrabuty, kol baigė 
penkias klases, po kurių įstojo į Aušros 
Gimnaziją, Kaune. Jį mokė M. Biržiška, 
kuris jį asmeniškai paveikė. Jam čia teko 
maišytis su Lietuvos inteligentija: AJakštu. 
A. I lerbačiausku ir Vydūnu, o bend ra moks
liai buvo J. Aistis, A Miškinis, J. Gliaudą 
bei kili. Jis sėdėjo viename suole su Pranu 
Matiuku kuris vakarais mokėsi smuiku - 
likimas jį irgi nubloškė i tolimą Australiją 
- Adelaidės miestą.

Įstojęs be egzaminų į mokytojų sąjun
gos gimnazijos aštuntą klasę ir baigęs 1926 
m., įstojo į universitetą - gamtos/mate- 
matikos fakultetą. Vėliau pakeitė j huma
nitarinius mokslus, įsirašydamas į anglų 
kalbos ir literatūros specialybę su šaluti
nėmis lituanistikos bei pedagogikos ša
komis. Jis vėl ėmė lankyti meno mokyklą, 
tikėdamasis surasti raktą į savo tikrąjį 
pašaukimą. Lankė V. Krėvės ir J. 'Rimo- 
Vaižganto bei B. Sruogos paskaitas. „ Krėvė 
niekuomet nesikarščiuodavo, lyg fontano 
Neptūnas liedavo nenutrūkstama iškalbos 
čiurkšle žado netekusiai auditorijai. O 
Tumas-Vaižgantas trankydavus kaip 
aitvaras. B.Sruogos teatro istorijos kursas 
(neprivalomas) irseminaras mane [aštrino 
labiau negu kiti privalomi dalykai.”

Vėliau Pulgiui laimėjus recenzijų 
konkursą, Balys Sruoga suteikė jam 
Andriušio slapyvardį, kuris prilipo visam 
gyvenimui.

Tęsinys kitame MP nr.

gyste pagražino mūsų gyvenimą”. Tai gili 
tiesa. Aš tuo džiaugiuosi, kad gerbiama 
Alė Rūta savo kilniu darbu pagražino 
literatūrą ir sugebėjo ieškoti deimančiu
kų iržinoma juos surado...

Gerbiama Alė Rūta laiške prašė pa
dėkoti verslininkui Albinui Markevičiui, 
kuris lėšomis prisidėjo, kad autografuotų 
leidinių kolekcija pasiektų gimnaziją. Už 
gražią idėją, kad Rokiškio rajone tik viena 
tokia unikali autografuotų leidinių kolek
cija. dėkojame gerbiamai prozininkei, 
poetei Alei Rūtai. Šiltą ir nuoširdų pa
dėkos žodį gerbiamai Alei Rūtai ir vers
lininkui Albinui Markevičiui, siunčia Ro
kiškio „Romuvos“ gimnazijos direktorius 
Gediminas Matickus. Tai deimančiukai, 
kuriais didžiuojamės...

lai tik bendrais bruožais apžvelgiau 
autentiškus tekstus minėtuose leidiniuo
se. nedidele dalele padėjau susipažinti su 
šiuo kūrybiniu procesu, bet tai jau yra 
istorija...

P. S. „Mūsų Pastogės” leidiniui atsiun
čiau informaciją apie išeivijos prozinin
kės. poetės Alės Rūtos autografuotų 
leidinių kolekciją, kurią ji padovanojo 
Rokiškio „ROMUVOS” gimnazijos bib
liotekai. Autorė begalo myli gimtąjį kraš
tą — i ietuvą. Kovo 16 diena - KNYGNE
ŠIO diena. Šia proga mano tikslas — 
atskleisti ne knygnešių žygdarbius, bet 
pagarsinti žmones, kurie brangina, puo
selėja knvgas šiandien...

□
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Konferencija migracijos klausimais
Lietuvių išeivijos institutas balandžio 

24 dieną rengia konferenciją „Šiuolaiki
nės lietuvių migracijos ypatumai“. Kon
ferencija vyks Kaune, Vytauto Didžiojo 
universitete.

Šiandieninė lietuvių emigracija - dina
miško ir Įvairialypio moderniosios tarp
tautinės migracijos proceso dalis. Todėl 
šiuolaikiniai lietuvių migracijos ypatumai 
nėra nauji, jie įsišakniję istoriniuose san
tykiuose ir susiformavę sąveikaujant po
litiniams, demografiniams, socioekono- 
miniams, geografiniams ir kultūriniams 
faktoriams. Iš to kyla migracijos reiškinio 
definavimo ir koncepcinės problemos, nes 
migracija paliečia ir Lietuvos, ir kitų, 
migrantus siunčiančių ar priimančių, 
valstybių visuomenes. Kaip lietuvių na

Sydnėjaus lietuvių choras “Daina
Vasario 23 d. Lietuvių Klube “Daina

va” įvyko choro „Daina“ metinis susirinki- 
mase. Pirmininkauti buvo pakviestas 
Kęstutis Protas ir sekretoriauti - Nijolė 
Bučinskienė. Buvo perskaityti eiliniai 
veiklos ir finansiniai pranešimai.

Pasitraukus buvusiai choro Valdybai, 
išrinkta nauja Valdyba, kurią sudaro: 
Jadvyga Burokienė, Antanas Kramilius, 
Jadvyga Dambrauskienė ir Nijolė Chan.

Išrinktai naujai Valdybai palikta teisė 
pasikviesti j Valdybą trūkstamus narius.

. Kovo 3 dieną Valdybos posėdyje nariai 
pareigomis pasiskirstė sekančiai:

Jadvyga Burokienė - pirmininkė.
159 Belgrave Espl., Sylvania Waters 
N.S.W. 2224. Tel: (02) 9522 8275.
E-mail: jadvyga@spin.net.au 
Antanas Kramilius - sekretorius.
83 Queen St.. Canlcy Heights. N.S. W.
2166. Tel. ir Fax: (02) 9727 3131.
E-mail: akramili@bigpond.nct.au

Lietuvos plaukikai Melbourne. Į Melbourną atvyko Lietuvos plaukimo 
rinktinės 7 vyrai ir nuo kovo 26 d. (savaitę laiko) čia dalyvaus tarptautinėse varžybose. 
Gmpei vadovauja federacijos pirmininkas ir Sporto dept. direktorius Evaldas Skirius.

Laukiate skambučio is Lietuvos? - Jums jau gali 
paskambinti mobiliuoju telefonu j „Skype”

Nuo šiol Lietuvos gyventojams ben
drauti su artimaisiais visame pasaulyje ta
po dar paprasčiau. Telekomunikacijų ben
drovė „Bitė Lietuva” pristatė galimybę iš 
įprasto mobiliojo telefono paskambinti 
didžiausios pasaulyje interneto komunika
cijos bendruomenės „Skype“ vartotojams 
visame pasaulyje. Šią galimybę suteikia 
nauja bendrovės paslauga „Skambučiai j 
internetą“. „Galimybė skambinti iš bet ku
rio mobiliojo telefono j internetą bus itin 
patogi Lietuvos gyventojams, turintiems ar
timųjų užsienyje. Gyvenantiems Lietuvoje 
tam tereikia turėti mobilųjį telefoną, o ar
timiesiems užsienyje - naudotis „Skype“ 
programa“, - sakė „Bitės“ grupės gen. direk
toriaus pavaduotojas verslo klientams Da
rius Montvila. Jo teigimu, su naująja pa
slauga bendravimas tampa dar mobilesnis, 
kadangi skambinti galima būnant bet ku
rioje Lietuvos vietoje ir į bet kurią vietą pa
saulyje, svarbiausia, kad „Skype“ adresatas 
tilo metu naudotųsi šia programa.

Dar vienas naujosios paslaugos priva
lumas yra tas, kad skambinant iš I Jetuvos 
šiai paslaugai netaikomi tarptautinių po
kalbių tarifai, todėl vienoda kaina galios ii' 
skambinant „Skype" naudojantiems žmo
nėms Lietuvoje, ir visame pasaulyje. Nau
jąją paslaugą „Bitės“ klientai gali nemo
kamai išbandyti iki šių metų balandžio 1 d. 
(skambučio trukmė - iki 30 minučių), 
skambutį inicijuojanti Irumpoji žinutė kai
nuoja 30 centų. Nuo balandžio 1 d. skam
binant į „Skype“ programą 10 pokalbio 
minučių kainuos 2 litus. 

cionaliniai naratyvai šiandien apibūdina 
migracijos kultūrą, istoriją, įstatymus? 
Kokia ji, lietuvių migracija, kokie jos 
ypatumai?

Lietuvių išeivijos institutas kviečia 
dalyvauti įvairių sričių mokslininkus ir 
tyrinėtojus, besidominčius ir studijuo
jančius lietuvių migracijos problemas. 
Pranešimų trukmė 15 min. Geriausius 
pranešimus numatoma publikuoti.

Pranešimų santraukas (iki 700 spaudos 
ženklų) ir užpildytą anketą siųsti iki kovo 
21 dienos konferencijos koordinato
riams:

Daiva Kuzmickaitė
d.kuzmickaite@pmdi.vdu.lt

Giedrius Janauskas
g.janauskas@hmf.vdu.lt

Steven Kryžius - iždininkas
10 BarnhomSt., Parramatta, N.S.W.
2150. Tel.: (020 9630 6650
Nariai: Jadvyga Dambrauskienė, Ni

jolė Cban, Danutė Svaidenicnė.
Choro “Daina” dirigentė - Musical 

Director sunkų, bet garbingą darbą tęsia 
Birutė Aleknaitė. Ji atvyksta j repeticijas 
kas penktadienį iš Springwood prie Mė
lynųjų Kalnų. Kas apskaičiuos jos paauko
tą laiką ir išlaidas dėl Lietuvos.

Birutės Aleknaitės tel.: (02) 47519146, 
E-mail: annnaalekna@bigpond.com 
Birutei nuoširdžiai talkininkauja jau

nas muzikos studentas iš Lenkijos Woj
ciech Wisniewski, kuris po pamokų at
vyksta tiesiai į choro repeticiją. Jį jau tu
rėtų pažinti ir visa mūsų bendruomenė. 
Ne tik pažinti, bet ir padėti choristams, 
kurie patys turėdami išlaidų, randa po ke
lis dolerius sumesti Wojcicehui nors va
karienei. Antanas Kramilius

Beje, skambinti į „Skype“ „Bitės“ klien
tai gali ir išvykę už Lietuvos ribų, visur, kur 
veikia mobilusis ryšys, - tokiu atveju jiems 
papildomai kainuos skambutis bei SMS 
siuntimas („Vodafone World” priimamo 
skambučio ir SMS siuntimo tarifais ati
tinkamoje šalyje).

Naudotis paslauga „Skambučiai į 
internetą“ Lietuvoje gali kiekvienas „Bitės“ 
klientas ir LABAS vartotojas, turintis te
lefoną su trumpųjų žinučių (SMS) funkcija. 
Norint paskambinti prie „Skype“ prisijun
gusiam žmogui, nesvarbu kurioje pasaulio 
vietoje jis bebūtų, pakanka išsiųsti trumpą
ją žinutę numeriu 1512 su tekstu „skype 
vartotojo vardas" (pvz., skype toin224.‘<6). 
Jeigu šis žmogus tuo metu yra pasiekia
mas, sujungimas įvyks automatiškai. Prie
šingu atveju „Bitės“ klientas informuoja
mas nemokama trumpąja žinute.

WAP funkciją turinčių mobilių jų tele
fonų savininkai jau dabar gali pasinaudoti 
galimybe skambinti į internetą ir iš „BITĖ 
plius” WAPportalo. Jiems tereikia surinkti 
adresą call.biteplius.lt ir įvesti norimo ad
resato „Skype“ vartotojo vardą.

„Skype“ - tai pasaulyje sparčiausiai po
puliarėjanti bendravimo internetu galimy
bė, kuria šiuo metu naudojasi 171 milijonas 
vartotojų. Programa išversta į 28 kalbas, ja 
naudojamasi beveik kiekvienoje pasaulio 
šalyje. Daugiau informacijos:

Uita Karsokaitė. BITĖS grupės ryšių 
su visuomene vadybininkė,

mob. tel,: +370 699 23 709.
e-mail: piiblic.rclations@bite.lt

In memoriam
Mus paliko Jonas Kalpokas 

1921 - 2007
Mūsų gretos matomai mažėja. Štai 

neseniai mus paliko teisininkas Jonas 
Kalpokas, kuris gegužės 8-ąją dieną būtų 
sulaukęs 86-rių metų. Kalpoko asmenybė 
paliko kiekvienam sutiktam ypatingą 
įspūdį, kadangi jis visada į žmogų žiūrėjo 
su pagarba ir atida. Gal tai buvo jo paties 
prigimtis, o gal teisininko auklėjimas. Jis 
niekad neskubėjo žmogų smerkti ar pa
skubom jį teisinti. Visada sakydavo: rei
kia pasižiūrėti į kitą pusę, reikia patikrin
ti faktus, nors ir jie kartais gali būti ne vi
sai patikimi. Tik laikas patikrina pačius 
faktus. Tokia jo laikysena užpildavo kiek 
šalto vandens ant įsikarščiavusiųjų. Nors 
iš pirmo žvilgsnio Kalpokas atrodydavo 
gana santūrus ir uždaras, iš tikrųjų jis 
buvo šiltas, atviras ir turėjo silpnybę būti 
skriaudžiamųjų pusėj, greitas padėti, su
teikdamas patarimą. moralinę ar materia
linę pagalbą.

Jonas gimė Marijos ir Petro Kalpokų 
šeimoje, Lizinosc, Tauragės apskrityje. 
Baigęs Tauragės gimnaziją įstojo į Vil
niaus universitetą, kuriame ne tik studija
vo, bet ir buvo įsitraukęs j “kovą su len
kais”. Nors Kalpokas didelio potraukio 
prie bažnyčios nejautė, liet Vilniuje lankė 
ją kiekvieną sekmadienį, nes juk reikėjo 
lenkus “pergiedoti" lietuviškom giesmėm. 
Gyvenime lemta jam buvo susidurti su 
mažumų kovom bei jų reikalavimais ir gal 
tas kaip tik ir nulėmė jo pasirinktą studi
jų kryptį, būtent teisę. Vilniaus universite
te jis baigė tarptautine teisę, parašydamas 
diplominį darbą tema “Anglijos Konsti
tucijos Pagrindai”. Kilus karui, jis su be
sitraukiančia nuo fronto bėglių banga 
atsidūrė.Olandįjoje,.kur vieloj dejonių dėl 
neteisingo likimo, Leideno Universitete 
jis baigė politinį kursą “Civilisation and 
Modern Society”, 1948 m.

Iki atvykimo į Australiją gyveno Ilie- 
bingene, Vokietijos pietuose, kur tuo me
tu buvo susibūrę daugybė lietuvių stu
dentų. Čia užvirė gana tvirta akademikų 
kultūrinė veikla. Iš visų sąjūdžių pats stip
riausias buvo “Šviesos” sąjūdis, turėjęs net 
365 narius. Sąjūdžio šūkis buvo: “Ir švie
sa, ir tiesa mūs žingsnius telydi”. Sąjūdis 
siekė humaniško patriotizmo, einant Va
karų demokratijos keliu. Kalpokas buvo 
vienas iš tų aktyviųjų “Šviesos” komiteto 
narių, kurie ruošė paskaitas, koncertus bei 
kultūrines stovyklas. Prieš paliekant Vo
kietijos stovyklas, jis sukūrė šeimą ves

Centrelink Sydnėjaus Lietuvių Klube
organizuoja nemokamus seminarus

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

Kovo 29 d. 
Balandžio 19 d. 
Balandžio 26 d. 
Gegužės 17 d. 
Gegužės 31 d.
Birželio 14 d.

6.30 vai. p.p
6.30 vai. p.p
6.30 vai. p.p
6.30 vai. p.p
6.30 vai. p.p
6.30 vai. p.p

Norinčius dalyvauti seminaruose prašome iš anksto užsiregistruoti tel.: 
136357. (Telefonas yra bendras, todėl paskambinus reikia prisistatyti, pasakyti 
kad norite dalyvauti.seminare ir pranešt i dalyvaujančiu skaičių.)

Sydney Lithuanian Information Centre { SLIC j now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfofaslic.org.au

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

damas Ziną Juškaitę - Aukštuolienę.
Atvykęs į Australiją, Melbourne jistrgi 

dalyvavo “Šviesos” sambūrio įkūrime ir 
pradžioje stipriai reiškėsi kultūrinėje 
veikloje, dažniausiai pačiame kultūrinės 
veiklos organizavime. Išrinktas j Melbour
ne Apylinkės Valdybą, pasireiškė kaip 
vienas iš svarbiausių “Kultūros Fondo” 
(KF) kūrėjų. Jo teisiškai paremtos nuoro
dos buvo svarbus įnašas rašant įstatus 
Kultūros Fondui jo steigimosi metais. 
Tačiau teisės Jonas nenorėjo vėl perstudi- 
juoti, todėl pragyvenimą užsidirbo dirb
damas buhalteriu.

Nors politika jis domėjosi visą savo 
gyvenimą, tačiau širdį nuramindavo 
klausydamasis klasikinės muzikos bei gė
rėdamasis žmogaus “nesugadintos” gam
tos vaizdais. Gal todėl metams bėgant jį 
pradėjo traukti jaunystėje malytižemėvaiz- 
džiai: Palangos smėlio kopos, Baltijos jū
ros bangos, gal todėl Kalpokų šeima per
sikėlė į “pasaulio kraštą” - Mornington’o 
pusiasalio kurortinį miestelį, vadinamą 
Rye.

Jonas Kalpokas savo žemišką kelionę 
pabaigė žmonos Zinos, dukters Giedrės 
(dabar ligoninės “matron”), sūnaus Mar- 
gerio (dabar medicinos daktaro) apverktas 
ir posūnio Gintaro (dabar irgi medicinos 
daktaro, dirbančio JAV) apgailėtas š.m. 
vasario 9 dieną.

Visiems artimiesiems ir draugams 
reiškiame gilią užuojautą.

Genovaitė, 
Ugnė ir Kajus Kazokai

Creating Wealth - getting started 
Age Pension and Your Choices 
Understanding Superannuation 
Working past Pension Age 
Investing in Shares 
Understanding Income Stream
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Sekmadienį, balandžio 1 dieną, 2 vai. p.p. Lietuvių Klube “Dainava”, 
Bankstown’e, įvyks vienos iš žymiausių išeivijos moterų rašytojų

t?irutes ^ukeleuiciūtės
6ūfy6os popietė

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

Attention: Ali “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

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

Kviečiami Australijos lietuviai dailininkai
Kunigaikščio M.Oginskio rūmuose, Plungėje, įsikūrusiame Žemaičių dailės muzie

juje stengiamės kuo plačiau ir išsamiau pristatyti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenan
čių žemaičių dailininkų kūrybą, kaupti ir propaguoti jų darbus. Nuo 1994 m. muziejus 
yra Pasaulio žemaičių dailės parodų rengėjas. Šiose parodose tradiciškai dalyvauja ir 
savo darbus pristato įvairiose pasaulio šalyse gyvenantys žemaičiai ar nepertraukiamą 
ryšį su Lietuvos kraštu jaučiantys dailininkai.

Labai džiaugiamės Australijos lietuvių-žemaičių bendruomenės dailininkų aktyviu 
dalyvavimu šiose parodose. Tikimės, kad 2007 m. Pasaulio žemaičių dailės parodoje 
taip pat sulauksime gausaus Jūsų būrio.

Paroda įvyks 2007 m. rugpjūčio 4-12 d. Plungėje, Plateliuose, Telšiuose ir Kelmėje. 
Bus eksponuojami įvairių žanrų meno, tautodailės, fotomeno ir studentų darbai

Kvietimo anketą ir reikalavimus galite rasti Žemaičių muziejaus intemetiniame 
tinklalapyje www.oginski.lt

Informaciją prašau siųsti elektroniniu paštu infozdm@gmail.com
Su gilia pagarba Aividas Bakanauskas

Žemaičių dailės muziejaus direktorius 
Žemaičių dailės muziejus, Parko g. 1,LT - 90117 Plungė, LITHUANIA 

tel.: + 370 448 52492 arba + 370 448 71256 www.oginski.lt

DAHHA VA
LITHUANIAN CLUB

16 - 20 Meredith Street, Bankstown 
Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: conlactus@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. - 230 vai. p.p.
Vakarienė 530 vai. p.p. - 9.00 vai. p.p.

Sekmadieniais 12.00 vai. - 730 vai. p.p.
(Sekmadieniais po 7.30 vai. tik užsakymo atveju).
Virtuvės šeimininkų tel.:

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.
1.30 vai. prasidės tradicinis kiaušinių ridenimas.
Renginys nemokamas, tačiau prašome visus atsinešti kietai virtų dažytų 
kiaušinių.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Melbourno skautų pranešimas
Lordo Baden-Powell - Pasaulio Skautų organizacijos įkūrėjo - 100 metų 

jubiliejų mes, Melbourno skautai/ės paminėsime sekmadienį, balandžio 15 
dieną, 130 vai. po pietų Lietuvių Namuose.

Kviečiame visus apsilankyti ir praleisti popietĘ prie “Laužo”, 
įėjimas aukomis. Melbourno “Džiugo” 'Įtintas

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

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

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:.......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Sliteris, 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 TbL: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@chariot.nct.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: wwwiusers.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 melams $65.

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

Apmokamų skelbimų kaina: S6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

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