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Sveikiname naują profesorę! Premjeras apie dvigubą pilietybę
Prieš kelis mėnesius sydnėjiškė Liuda 

Apiuvtė - Popenhagen su šeima vėl iške
liavo į JAV, kur ją, kaip teatro specialis
tę, akademiniam darbui pasikvietė 
State University of California (Channel 
Islands Campus). Jos sritis - English and 
Performing Arts.

Dabar atkeliavo džiugi žinia, kad šis 
universitetas, įvertinęs jos profesinį darbą 
scenoje bei akademines publikacijas, jai 
suteikė profesorės (Associate Professor) 
postą. Vaikystėje gyvenusi Sydnėjujc ir jau 
tada sužibėjusi lietuviško jaunimo kūry
binėje veikloje, Liuda tolimesnes dramos 
bei teorijos studijas tęsė Prancūzijoje, o 
vėliau ilgokai šią discipliną dėstė JAV 
universitetuose. Prieš kelis metus su šei
ma grįžusi į Australiją (Sydney), ji laisvalai
kiu bematant įsijungė į Bendruomenės 
veiklą. Vieną kadenciją ji buvo ALB 
Krašto Valdybos vicepirmininke. Ji taip 
pat negailėjo savo laiko bei energijos 
kruopščiai ruošdama lietuvių kalbos pa
mokas (Lithuanian Language Lessons), 
kurias nuolat perduoda prieš pora metų 
įkurtas Sydnėjaus Lietuvių Informacijos 
Centro (SLIC) interneto tinklalapis.

Šalia įvairių akademinių diplomų, 
profesorė Liuda turi PhD. Viena jos pub-

Lietuvos įvykių apžvalga
Seimas 

“persigalvojo”
Kovo 15 dieną 

Lietuvos Seimas nu
sprendė nepriimti 
Prezidento spren
dimo atleisti iš 
pareigų susikom
promitavusį ir jau 
seniaipadavusj atsi
statydinimo raštą

Valsybės saugumo departamento vadovą 
A. Pocių. Šis keistas Seimo sprendimas 
sunkiai paaiškinamas ir susilaukė daug 
komentarų bei iškėlė eilę klausimų.

VSD vadovą skiria ir atleidžia prezi
dentas Seimo pritarimu.

Teisinis įvertinimas
Teisės projektų ir tyrimų centras įver

tino, ar yra pagrindas kreiptis į Konstitu
cinį Teismą dėl vakarykščio Seimo nuta
rimo, kuriuo nepritarta LR Prezidento 
dekretui atleisti APocių iš VSD vadovo 
pareigų.

Teisininkai pažymi, kad šiuo atveju la
bai svarbus Seimo 2006-12-19 nutarimas, 
kuriuo, patvirtinus Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komiteto išvadų, kartu buvo 
pritarta tokiems teiginiams: „VSD vadovo 
vieši pareiškimai nėra suderinami su sta
tutinėmis pareigomis.“

„VSD politizavimas sudaro sąlygas 
diskredituoti tarnybą ir paversti ją atskirų 
politinių jėgų manipuliacijos įrankiu. VSD 
vadovybė nepakankamai koordinuoja 
Departamento padalinių darbą.“

„VSD generalinis direktorius APocius 
nėra pajėgus tinkamai organizuoti VSD 
darbą ir jam vadovauti.”

Prof. Liuda Apinytė - Papenhagen.

likacijų -1999 metais išleista knyga apie 
lietuvių teatrą anglų kalba “Nekrošius 
and Lithuanian Theatre” (Peter Lang 
Publishers, New York). Vyt. Doniela

&’os visiems lietuviams džiugios žinios 
proga profesorę Liudą Apinytę - Papenhagen 
nuoširdžiai sveikina “Mūsų Pastogės” 
Redakcija bei LB Spaudos Sąjungos Valdyba.

Pasak teisininkų, šis Seimo nutarimas 
yra teisės aktas, privalomas visiems, tame 
tarpe ir Seimo nariams. Priėmus šį nuta
rimą, VSD vadovas APocius padavė pa
reiškimą, prašydamas atleistijį iš pareigų. 
Pagal LR valstybės saugumo departamen
to įstatymą ir LR valstybės saugumo de
partamento statutą VSD direktorius pri
skiriamas prie statutinių valstybės tar- 
nautojų-saugumo pareigūnų. Pagal Statuto 
22 straipsnį saugumo pareigūnui atsista
tydinus, jis atleidžiamas iš pareigų.

LR Prezidentas, atsižvelgdamas į APo- 
ciaus prašymą atleisti jį iš pareigų ir j Sei
mo nutarimą, kuriuo pritarta teiginiams 
apie A. Pociaus veiklos nesuderinamumų 
su VSD direktoriaus pareigomis, pateikė 
Seimui dekretą dėl APociaus atleidimo iš 
pareigų.

Teisininkų manymu. Seimo kovo 15 d. 
nutarimo nepritarti APociaus atleidimui 
teisėtumas kelia didelių abejonių. Šiaip 
jau Seimas gali nesutiktisu Prezidento siū
lymu atleisti VSD vadovą iš pareigų. Bet 
šiuo atveju Seimą varžo galiojantis teisės 
aktas - Seimo nutarimas, nustatęs, kad 
A.Pocius nėra pajėgus tinkamai organizuo
ti VSD darbą ir jam vadovauti. Seimą taip 
pat varžo įstatymo nuostata, kad saugumo 
pareigūnui atsistatydinus, jis atleidžiamas 
iš pareigų.

Pagal Konstituciją Seimo priimami 
teisės aktai turi atitikti teisingos ir teisinės 
valstybės reikalavimus. Teisinėje valstybė
je negali būti taip, kad galiojant teisės ak
tui apie asmens elgesio nesuderinamą su 
pareigomis nacionalinio saugumo tarny
boje ir asmens negalėjimą eiti tų pareigų,

Nukelta į 2 psL

Premjeras Gediminas Kir
kilas (žiūr. nuotr.) Seime pa
reiškė, kad nėra kitos alterna
tyvos norint suteikti dvigubą 
pilietybę išeiviams iš Lietu
vos, kaip tik pakeisti Konsti
tuciją. 'lokiu atveju šiuo klau
simu reikėtų skelbti referen
dumą. „Jeigu manote, kad
reikia pakeisti Konstituciją ir raginti tautą 
tai daryti, datykim. Bet esamos Konstitu
cijos ir Teismo sprendimo rėmuose dau
giau nieko padaryti negalima. Norai yra 
visų geri, bet tokia yra teisinė situacija. 
Deja“, - per Vyriausybės valandą Seime 
kalbėjo G. Kirkilas.

Vasario pabaigoje Premjero sudaryta 
speciali darbo grupė pasiūlė iš Lietuvos 
nuolat į kitą šalį gyventi išvykusiems ir ki
tos šalies pilietybę įgijusiems lietuvių kil
mės asmenims suteikti „ypatingo ryšio su 
Lietuva statusą“. Teigiama, kad toks statu
sas sudarytų sąlygas Lietuvos pilietybės 
neturintiems išeiviams išsaugoti ryšius su 
gimtąja šalimi.

Kaip plačiai žinoma, toks sprendimas

Naujame poste kaip ambasadorius
Lietuvos ambasadoriumi Jungtinėse 

Amerikos Valstijose paskirtas karjeros 
diplomatas Audrius Brūzga, darbą amba
sadoje pradėjo nuo vasario 27 d. Jis teigė 
esąs įsitikinęs, kad LR ir JAV santykiai 
šiandien yra Irene patys geriausi ir šilčiau
si nuo pat diplomatinių santykių užmezgi
mo lygiai prieš 85-erius metus. JAV Prezi
dentas G.W Bush pritarė tikslams, kuriuos 
naujasis Lietuvos ambasadorius ketina 
kelti savo kadencijos metu. Tarp jų - ir 
kliūčių, trukdančių Lietuvos piliečiams 
laisvai keliauti j JAV, panaikinimas.

Naujojo ambasadoriaus žodžiais “Ame
rikos Lietuviui”, “Esu taip vadinamasis 
karjeros diplomatas. Vilniaus Universitete 
baigiau anglų kalbos ir literatūros studi
jas, bet pagal specialybę dirbti taip ir nete
ko - į tarnybą pašaukė Užsienio reikalų 
ministerija. Man 40 metų. Gimiau Kazlų 
Rūdoje, augau Šiauliuose. Suvalkietiškai 
neišmokau, o Šiaulių tarmę jau primiršau 
- dabar save laikau vilniečiu. Žmona Ims
rė yra Amerikos lietuvė, kilusi iš Ann Arbor, 
MI. Turime du vaikus: 4-crių metų mergytę 
Simoną ir 2.5 metų amžiaus Lauryną”.

“Esu matęs ir pažinęs nemažai Ameri
kos lietuvių - Vyčių, „dipukų“ ir „trečia- 
bangių“. Vargu ar įmanoma apibendrintai

Vasaros laikas
Paskutinį šio kovo sekmadienį, kovo 

25-ąją, Lietuvoje septyniems mėnesiams 
buvo įvestas vasaros laikas - trečią valan
dą nakties laikrodžio rodyklę reikėjo pa
sukti viena valanda į priekį. Jis bus at
šauktas spalio paskutinį sekmadienį 
ketvirtą valandą nakties laikrodžio rodyk
lę pasukant viena valanda atgal. Lietuvoje 
vasaros laikas Vyriausybės nutarimu re
guliariai yra įvedamas nuo 2003 metų. Toks 
nutarimas buvo priimtas atsižvelgus į 
Europos Parlamento ir Tarybos direkty

susilaukė aštrios kritikos iš 
išeivių ir net formalaus rašto 
iš Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės vadovų. Be to, spren
dimą skeptiškai įvertino ir 
Prezidentas Valdas Adamkus. 
Jo nuomone, toks teisinis 
projektas neišsprendžia prob
lemos dėl pilietybės, kilusios

po to, kai Konstitucinis Teismas išaiškino, 
kad būtina sumažinti grupę asmenų, 
galinčių pretenduoti į dvigubą pilietybę.

Prezidentas V. Adamkus ragino ieškoti 
būdų, kaip išspręsti problemų nekeičiant 
Konstitucijos.

„Gerbiu Konstitucinio Teismo spren
dimą, kartu manau, kad konstitucinės tei
sės ekspertai turėtų apsvarstyti visus 
galimus konstitucinius sprendimus, kaip 
sąsajų su Tėvyne nenutraukusiems asme
nims ncapsunkinti pilietybės įgijimo“, - 
pareiškė Prezidentas.

Dėl „ypatingo ryšio su Lietuva statu
są“ įteisinsiančių Pilietybės įstatymo 
pataisų turės apsispręsti Seimas.

(Pagal DELFI)

ką nors apie juos pasakyti. Čia yra daug 
įvairovės, kuri, matyt, ir palieka didžiausią 
įspūdį. Iš Vyčių galima pasimokyti ramaus 
ir tolerantiško bendrabūvio. Pokario emig
racija uždega savo patriotiškumu. Naujoji 
išeivijos (dabar, matyt, reikia pratintis saky
ti „ateivių“) karta bene labiausiai iš visų 
jaučia dabartinės Lietuvos pulsą ir yra 
tampriausiai su ja susijusi...Sieksiu kuo ar
timesnių ryšių su Amerikos lietuviais, mė
ginsiu prisidėtiprie tautinės veiklos palai
kymo, raginsiu, kad lietuviai nenusigręžtų 
nuo Lietuvos, o Lietuva jų neatstumtų.” □ 

vas dėl vasaros laiko susitarimų. Nors 
Europoje yra kelios skirtingo laiko zonos, 
laikas visur keičiamas pagal susitartą 
išankstinį principą.

Kadangi tuo pačiu ar panašiu metu 
laikas keičiamas ir beveik visose Austra
lijos valstijose (bet priešinga kryptimi), 
laiko skirtumas tarp Australijos ir Lietu
vos atitinkamai sutrumpėja. Pavyzdžiui, 
NSW ir Viktorijos valstijose šis skirtumas 
sumažėja nuo 9 iki 7 valandų.

“M.P.” inf.
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paSs Trumpai iš visur
♦ Kovo 17 d. 
Zimbabvės po
licija Harare tarp
tautiniame aero
uoste sulaikė Se
kai Holland, už 
australo ištekė
jusią opozicinės 
partijos veikėją, 
bandžiusią išvyk
ti gydytis j Pietų

Afriką. Kovo 10 d. suimtai Sekai Holland 
policija buvo sulaužiusi koją, ranką ir tris 
šonkaulius. Ji buvo iš aerouosto grąžinta į 
ligoninę, jos palatoje paliktas ginkluotas 
sargybinis.
♦ Kovo 20 d. Zimbabvės advokatai buvo 
policijos įspėti, kad jie gali “dingti”, ar fi
ziškai nukentėti, jei jie ir toliau atstovaus 
suimtiems opozicijos lyderiams.
♦ Kovo 20 d. Irake buvo pakartas Thaa 
Yassin Ramadan, 12 metų ėjęs Irako vi
ceprezidento pareigas Saddam Hussein 
valdymo laikais. Pernai Irako teismas bu
vo jį nuteisęs kalėti iki gyvos galvos, bet 
vasario mėnesį apeliacinis Irako teismas jį 
nuteisė mirti.
♦ Kovo 21 d. Indonezijos policija suėmė 
7 įtariamus Jemaah Islamiah narius Javos 
salos centrinėje ir rytinėje dalyse. Pas 
suimtuosius konfiskuoti tuzinai namų 
gamybos bombų, automatinių ginklų ir 
tūkstančiai šovinių.
♦ Kovo 22 d. Zimbabvės opozicijos vei
kėja Sekai Holland, Australijos diplomatų 
padedama, atvyko į Johannesburg Pietų 
Afrikoje. Iš ligoninės Harare į aerodromą 
ją lydėjo Australijos konsulas Mark Lynch 
ir buvęs NSW senatorius Bob Woods, ne
žiūrint Zimbabvės prezidento Robert Mu
gabe reikalavimo, kad Australijos diplo
matai nesikištų į jo akciją prieš opoziciją. 
Sekai Holland gyveno Australijoje 1961 -

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelia iš 1 psl.
būtų priimamas sprendimas palikti tą 
asmenį dirbti pareigose.

Nacionalinio saugumo pagrindas yra 
didelį visuomenės pasitikėjimą turinčių 
asmenų tarnyba. Seimas 2006 m. pabaigoje 
priėmė nutarimą, kuris įrodo, jog A.Po- 
ciumi negalima pasitikėti. Pats A.Pocius 
išreiškė valią nutraukti saugumo pareigū
no darbą ir įteikė dėl to pareiškimą. Pagal 

. įstatymą, padavęs šį pareiškimą, jis turėjo 
būti atleistas iš pareigų. Todėl tiek LR Pre
zidentas, tiek visuomenė, tiek nauji kandi
datai į jo pareigas turėjo teisėtą lūkestį, 
kad APocius atsistatydino rimtai.

Staiga pasikeitęs APociaus sprendi
mas toliau dirbti ir Seimo nutarimas jo ne
atleisti iš pareigų sudaro prielaidas tiek 
Lietuvos visuomenei, tiek užsienio valsty
bėms laikyti Lietuvos valstybės saugumo 
tarnybą nerimta ir nepatikima.

Kadangi tebegalioja ankstesnis APo- 
ciaus netinkamumą patvirtinęs Seimo nu
tarimas, tai nutarimas palikti APocių pa
reigose iš esmės reiškia nutarimą, kad pa
grindinei LR nacionalinio saugumo ins
titucijai gali vadovauti asmuo, kurio elge
sys nesuderinamas su šiomis pareigomis ir 
kuris nėra pajėgus to darbo dirbti. Tačiau 
pagal Konstitucijos 135 straipsnį Lietuvos 
Respublika, vadinasi, ir Seimas turi siekti 
užtikrinti šalies saugumą. Nėra teisinga 

t galvoti, kad šalies saugumas užtikrinamas, 
Į: jei pagrindinei saugumo institucijai va
dovauja asmuo, pripažintas netinkamu 
toms pareigoms ir pats jų atsisakęs.

Teisės projektų ir tyrimų centro Tarybos 
pirmininko Kęstučio Cilinsko nuomone, 
Seimo nariai, nepritarę A.Pociaus atlei
__________________________________________ da, ELTA, BNS, LGITIC ir “Beniarduiai"
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1981 m. ir tuo metu buvo Australijos pilietė.
♦ Kovo 22 d. Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Ban Ki-moon lankėsi Bagdade 
pasitarimams su Irako min. pirmininku 
Nouri al-Maliki. Per jo susitikimą su žinia- 
sklaidos atstovais saugioje “žaliojoje” zo
noje, į ją iššautas minosvaidžio sviedinys 
sprogo 80 metrų atstume nuo min. pir
mininko būstinės.
♦ Kovo 23 d. Šat-al-Arab upėje, skirian
čioje Iraką nuo Irano, Irano Revoliucinės 
Gvardijos patruliai užpuolė ir suėmė 15 
britų karo laivo HMS Cornwall jūreivių, 
Jungtinių Tautų pavedimu tikrinisių pra
plaukiančių laivų krovinius.Tarp pagrob
tų jūreivių yra viena moteris. Iranas tvirti
na, kad suimtieji buvo pažeidę Irano te
ritorinius vandenis, gi D. Britanijos pareiš
kimu incidentas įvyko Irako vandenyse.
♦ Kovo 24 d. Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba vienbalsiai priėmė nutarimą vykdy
ti sankcijas prieš Iraną, jam nesutinkant 
sustabdyti branduoliniams ginklams tin
kamo urano gamybos. Uždrausta importuo
ti ginklus iš Irano bei užšaldytos 28 Irako 
bendrovių ar su Revoliucinės Gvardijos 
vadais susijusių asmenų bankų sąskaitas 
užsienyje.
♦ Rusijos Aukščiausias Teismas įsakė už
daryti opozicinę Respublikonų partiją, 
veikiančią nuo 1990 m, nes ji turi tik apie 
40,000 narių. Pagal 2004 m. įvestą įsakymą 
partijos turi turėti bent 50,000 narių, kad 
būtų pripažintos. Respublikonų partijos ly
deris Vladimir Ryžkovžada apskųsti šįspren- 
dimą Žmogaus Teisių Teismui Strasbūre.

* Kovo 26 d. Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba svarstė Kosovo likimą. JT tarpinin
kas tarp Kosovo ir Serbijos, buvęs Sumijos 
prezidentas Martti Ahtisaari, rekomen
duoja suteikti visišką nepriklausomybę 
Kosovui, išgavus iš jo vadovų garantijas 
apsaugoti serbų mažumos teises. □ 

dimui, gal būt, labiau rūpinosi ne nacio
naliniu, o savo saugumu. Tokią išvadą gali
ma padaryti iš to, jog VSD vadovas viešai 
buvo pareiškęs, kad turi politikus kom
promituojančių duomenų. Atleidus VSD 
vadovą, tie duomenys gali atitekti naujai 
vadovybei. Pasak K.Čilinsko, paskutiniu 
metu, ypač per savivaldybių rinkimus, aki
vaizdžiai matyti, kad politikai įsitraukė į 
savotišką prekybą pareigomis ir sprendi
mais. Todėl, tikėtina, kad A.Pocius mainais 
už palikimą pareigose suteiks VSD paramą 
kuriai nors partijai, turinčiai problemų su 
teisėsauga, pavyzdžiui, Darbo partijai.
Mažumos Vyriausybės rūpesčiai

Tiek Premjeras socialdemokratas Gedi
minas Kirkilas, tiek Darbo partijos vadovas 
Kęstutis Daukšys tikina nesiderantys dėl 
Darbo partijos paramos valdančiajai koa
licijai. Tai jie sakė po G. Kirkilo susitiki
mo su Darbo frakcijos Seime atstovais.

Kalbų apie galimus tokius partijų ėji
mus pasigirdo po to, kai T ėvynės sąjungos 
lyderis Andrius Kubilius praėjusią savaitę 
pareiškė abejojąs dėl tolesnės paramos 
mažumos Vyriausybei.

„Esame mažumos Vyriausybė, turime 
susitarimą su konservatoriais ir jokių 
pasikeitimų nesvarstome. Nematau jokio 
pagrindo j j nutraukti, nes jo yra laikomasi“, 
- tvirtino G. Kirkilas.

Darbo partijos pirmininkas K Daukšys 
teigė, jogjo partija nežada kaip nors pakeis
ti konservatorių. „O dėl paramos G. Kirki
lo Vyriausybei, tai jeigu toks reikalas bus ir 
matysime, kad verta tai daryti, tada ir kal
bėsime. Šiandieną, manau, nėra apie ką 
šnekėti“,-sakė jis.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

Kaip vertinami buvę Lietuvos vadovai?
Lietuvos nepriklausomybei 17 metų. 

Vos keliais metais daugiau, apie du de
šimtmečius, truko pirmąkart - 1918 m. 
vasario 16-ąją paskelbta nepriklauso
mybė. Nepaisant to, kad tarpukariu ne
priklausomoje Lietuvoje gyvenusiųjų da
bar jau nėra daug, vis dėlto idealizuo
jančių tą laikmetį ir jo lyderius - daugiau 
nei du trečdaliai. Net 65% didžiųjų mies
tų gyventojų mano, kad pirmasis ir pa
skutinis anuometės nepriklausomos Lie
tuvos vadovas Antanas Smetona istorijoje 
suvaidino teigiamą vaidmenį. Tokios nuo
monės laikosi jauni ir vidutinio amžiaus 
grupės apklausos dalyviai. Tiesa, tarp 60- 
69 m. amžiaus grupės respondentij teigia
mai A.Smetonos valdymą vertinančių ge
rokai mažiau.

Neigiamai A.Smetonos veiklą vertina 
apie 8% apklaustųjų. Daugiausia tai vy
resnio amžiaus apklausos dalyviai (vyres
ni nei 60-ies metų), patys gyvenę anuo 
metu. Idealizuojančiųjų A.Smetonos 
asmenybę maždaug vienodai visuose 
didžiuosiuose miestuose, bet išskirtinai 
mažiau Klaipėdoje.

O, štai, amžininkai, prisidėję prie 
Kovo 11-osios Akto paskelbimo, nesulau
kia tokių teigiamų vertinimų kaip Anta
nas Smetona. Pirmojo faktinio mūsų 
valstybės vadovo - Aukščiausiosios Ta- 
rybos-Atkuriamojo Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio teigiamą vaidmenį 
istorijoje išskiria mažiau nei pusė res
pondentų (45.6%). Paskutinį sovietinės 
Lietuvos kompartijos lyderį ir pirmąjį 
Prezidentą Algirdą-Brazauską teigiamai 
vertina irgi panašiai tiek respondentų - 
44.6%. Dažniausiai patinka arba vienas, 
arba kitas lyderis, tačiau nemažai vieno
dai teigiamai vertina abu veikėjus - tiek 
dešiniųjų ideologinį lyderį V. Landsbergį, 
tiek kairiųjų A. Brazauską. A.Brazauskas 
daugiausia teigiamų vertinimų sulaukia iš

Lietuviai kariai veiks plačiau
Lietuvių kariai gali būti siunčiami 

dalyvauti misijose Afrikoje ir Kaukaze. Šį 
pasiūlymą Seimui teikiančio krašto 
apsaugos ministro Juozo Oleko tvirtini
mu, taip Lietuva prisidės ne tik prie 
NATO, bet ir Jungtinių Tautų bei kitų 
tarptautinių organizacijų vykdomų misijų, 
rašo „Kauno diena“.

Seimui bus pateiktas nutarimo pro
jektas, numatantis ne tik pratęsti misijose 
Afganistane, Irake bei Kosove dalyvau
jančių lietuvių karių mandatą, bet ir leisti

Šv. Patriko diena jau minėta ir Vilniuje
Garsiausia Airijos šventė - šios šalies 

globėjo Šv. Patriko diena kovo 17 dieną 
buvo minima ir Vilniuje, nors ir ne spal
vingomis eitynėmis, kaip Airijos sostinė
je Dubline. Lietuviams neįprastos šven
tės įvedimas atspindi faktą, kad šiuo me
tu Airijoje dirba ar bent laikinai gyvena 
virš 100,000 lietuvių.

Airijos ambasados Lietuvoje kvietimu 
Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje koncer
tavo airių grupė “Sephira” ir Šv. Kristo
foro kamerinis orkestras. Atlikėjai pri
statė nuotaikingą programą, kurioje su
siliejo airiški motyvai ir lietuviška inter

a

Turto prievartavimu kaltintą Kauno 
nusikaltėlių pasaulio šulą 50 metų Henri
ką Daktarą kovo 15 d. Vilniaus apygardos 
teismas išteisino, o tuo pačiu nusikaltimu 
kaltinamiems jo bendrams pakeitė 
kaltinimus į švelnesnius ir, nuteisęs 
lygtinėmis bausmėmis, paleido teismo 
salėje. H.Daktaras ir jo bendrai teisme sa
kė, kad byla yra sufabrikuota. Pats “He- 
nytė” teigė niekam blogo nedaręs - dirbęs 

Henytės” bylos

keturiasdešimtmečių kartos: 40-49 m. 
amžiaus grupės respondentų, Panevėžio ir 
Klaipėdos gyventojų. V.Landsbcrgį teigia
mai vertinančiųjų iš esmės vienodai tarp 
visų amžiaus gntpių, šiek tiek daugiau 
tarp 30-39 m. amžiaus grupės apklausos 
dalyvių, kurie 1990 m. kovo 11-ąją buvo 
dar paaugliai ar pirmųjų universitetų kur
sų studentai, taip pat priešpensinio am
žiaus (50-59 m.) ir tų, kuriems per 70 me
tų. Įdomu tai, kad teigiamai vertinančiųjų 
V.Landsbcrgį dalis tarp kauniečių yra 
gerokai mažesnė, palyginti su kitų mies
tų. Iki šiol Kaunas buvo tituluojamas de
šiniųjų miestu, V. Landsbergis čia visuo
met buvo labai populiarus, o šiųmečiai 
vietos valdžios rinkimai sėkmingiausi buvo 
jo suburtai Tėvynės sąjungai.

Įdomu, kad daugiausiai teigiamai ver
tinančių tiek VLandsbergį, tiek ABrazaus- 
ką - tarp žemesnį išsilavinimą turinčių 
apklausos dalyvių. Tiesa, nepalankiai juos 
abu daugiausia vertina bedarbiai. Neigia
mai vertinančiųjų šiuos veikėjus - po lygiai 
(31.2%).

Neutraliai (nei teigiamai, nei neigia
mai) A.Brazauską vertinančiųjų dalis yra 
keliais procentais didesnė nei taip verti
nančiųjų VLandsbergį.

Ryškiausias sovietinės Lietuvos veikėjas 
Antanas Sniečkus vertinamas nevienareikš
miai. Vis dėlto smerkiančiųjų jį šiek tiek 
mažiau (30.8%) nei vertinančių teigiamai 
(32%). Nežinančių kaip atsakyti yra 
21.4%, o vertinančių neutraliai - 15.8%. 
Palankiau A.Sniečkų vertina darbininkai 
bei verslininkai. Neigiamai atsiliepiančių 
apie A.Sniečkų daugiau tarp vyresnio 
amžiaus, žemesnį išsilavinimą turinčių 
respondentų, įvairaus rango vadovų. Iš vi
sų didžiųjų Lietuvos miestų neigiamai 
A.Sniečkaus atžvilgiu nusiteikusių dau
giausia tarp šiauliečių.

(Pagal "Veidas” užsakytą apklausą)

Vyriausybei siųsti karius į dar kelis “karš
tuosius taškus” Centrinėje ir Rytų Afri
koje bei Pietų Kaukaze.

Be to, projektas numato, kad lietuvių 
karių mandatas pratęsiamas beveik ket- 
veriems metams, iki 2010-ųjų gruodžio 
31-osios. Anksčiau Seimas beveik kasmet 
svarstydavo mandato pratęsimo klausimą. 
Tačiau Seime yra ir skeptiškai vertinan
čių pasiūlymus plėsti lietuvių dalyvavimą 
tarptautinėse operacijose.

LGITIC

pretacija. Savo ruožtu, Airijos pagrindi
niame Šv. Patriko dienos renginyje - pa
rade Dubline - pasak pranešimų, šįmet 
pirmą kartą dalyvavo ir Arijoje gyvenan
tys išeiviai iš Lietuvos.

Sv. Patriko dienos simbolis - trilapis 
dobilas, simbolizuojantis Airijos krikštą 
ir Švč. Trejybės paslaptį. Arijos globėjas 
Šv. Patrikas jaunystėje buvo vergas, pabė
gęs į Prancūziją ir tapęs kunigu. Grįžęs į 
Airiją, jis krikštijo savo tėvynainius. Kovo 
17 dieną katalikiškoji Airija mini Šv. 
Patriko mirties dieną.

LGITIC

savo motinos bare ir stengęsis, kad visi į 
barą atėję klientai būtų patenkinti čia ga
minamais cepelinais.

Tačiau H.Daktaras liko už grotų, nes 
kitoje byloje jis yra nuteistas dėl buvusio 
savo draugo Gintaro Kučio, pravarde 
Kapucinas, ir jo žmonos Jurgitos, turto 
prievartavimo. H.Daktarui buvo skirta 2 
metų ir 9 mėnesių laisvės atėmimo baus
mė bei 10,000 litų bauda. LGITIC
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Bendruomenės baruose
Mažos kolonijos didelė širdis

Isolds Poželaitč - Davis AM
Štai jau ir aš atsiradau Geelonge - 

svetinguose bei puošniuose Birutės ir 
Vytauto namuose. Kaip malonu ir vėl pa
simatyti su buvusiais sodybiečiais, su ku
riais teko praleisti malonių gyvenimo 
valandėlių Lietuvių Sodyboje Engadine. 
Galima sakyti, kad mes seni pažįstami, 
nes su Vytautu susipažinau gražiajame 
Ciuricho mieste, Šveicarijoje, vos pasibai
gus Antrajam pasauliniam karui.

Pasigrožėjusi Geelongo gamtos įdo
miais vaizdais, sekmadienį nuvažiavome į 
Lietuvių Namus. Tą sekmadienį ALB 
Geelongo Apylinkės Valdyba drauge su 
GLSK “Vytis” Valdyba kvietė apylinkės 
lietuvius ir svečius į metinę iešminę Lie
tuvių Namuose Pettitt Parke. lešminės 
tikslas - surinkti pinigų Geelongo lietu
vių sporto klubui.

Pettitt Park vietovė graži. Lietuvių Na
mai įsikūrę erdviose patalpose. Kadangi 
oras buvo šiltas, tai susėdome prie stalų 
medžių pavėsyje. Prieš mus buvo plati aikš
tė, kurioje vėliau vyko įvairios varžybos.

Nespėjome net tinkamai pasidairyti ir 
susipažinti su tautiečiais, kai buvome pa

Varžybose netrūko dalyvaujančių—

kviesti pasivaišinti keptais šniceliais, 
dešrelėmis, kiaulienos šonkauliukais ir 
kitais mėsos skanėstais, bei septynių skir
tingų mišrainių ir salotų patiekalais ir, be 
abejo, skaniai patroškintomis bulvėmis, 
raugintais agurkais ir burokėliais. Matyt 
dauguma klubo ir Apylinkės valdybų narės, 
o galbūt ir vyrai yra puikūs kulinarai, nes 
maistas buvo skanus ir įvairus. Žinoma, 
pietūs tuo nesibaigė. Geros kavos puodelis 
ir šešių rūšių pyragai viliojo gomurėlį!

Patiekalų skanumą pralenkė tik geelon- 
giškių draugiškumas. Juk jiems buvau 
nepažįstama ir niekad Geelonge nematyta 
tautietė. O vis dėlto vienas vyriškis man 
priminė, kad beveik kas savaitę susitin
kame dėka “Mūsij Pastogės” skilčių. Matyt, 
geelongiškiai skaito lietuviškus laikraš
čius. Tai malonus faktas!

Po pietų klubo narius, tautiečius ir 
svečius pasveikino ALB Geelongo Apylin
kės Valdybos pirmininkas S. Šutas ir “Vy
ties” sporto klubo pirmininkas A. Wiasak. 
Po kelių prasmingų žodžių, apibūdinan
čių praėjusias Lietuvių Dienas, abu pirmi
ninkai padėkojo visiems pasisekusios šven
tės rengėjams ir į iešminę apsilankiusiems.

Tada pasistiprinę tauriu vynu iš Vytauto 
kolekcijos ir nusipirkę loterijos 
bilietų, su įdomumu sekėme 
varžybas. Pirmieji pasirodė 
vaikai. Jie turėjo nusviesti 
guminį kajiošą kuo toliau. Šioje 
rungtyje laimėjo Sam Snarskis. 
Moterų sekcijoje toliausiai 
nusviedė Daina Koszela, o vyrų 
- Steven Wiasak. Po to sekė 
tipingas anglų - saksų “tug-of- 
war” (virvės tempimas). Čia 
vyrai pasirodė tikri džen
telmenai. Jie leido moterims 

laimėti. Bravo!

Bendras iešminės vaizdas.

Pagaliau įvyko kasmetinė nevirtų 
kiaušinių olimpiada, kurią laimėjo du 
jauni vyrai, nusviedę ir pagavę kiaušinį 32 
metrus. Andy Rcbis ir Edis Obeliūnas ta
po 2007-ųjų metų nugalėtojai. Trofėjas 
yra pereinamas, t.y. kasmetinis ir jų vardai 
bus įrašyti ant prizo stovo. Šios varžybos 
vyksta Geelonge jau nuo 1999 metų. Taip 
baigėsi važybos ir keletas loterijų. Leiskite 
pasigirti - laimėjau mėsos bonusą už 30 
dolerių. Laimei, Birutė sutiko man pa
dėti. O šiaip būtų reikėję vežti mėsytę į 
Sydnėjų!

Geelongo lietuviai ir jų draugai olandai, 
kroatai ir kiti prijaučiančių tautybių 
draugai bei antrosios pusės labai mielai 
prisideda prie lietuviškų renginių. Kai ku
rie mielai parašytų straipsnių apie Geelon
go lietuvių veiklą į “Mūsų Pastogę” angliš
kai. Raginau juos ką nors pasiųsti j redak
ciją. Būtų tikrai labai įdomu paskaityti, kaip 
kiti vertina mūsų kultūrinių vertybių ir 
folkloro išlaikymą. Didžiai apsiriktumėm, 
jeipamanytumėm, kad Geelongo tautie
čiai neveiklūs. Ne! Kasmet vyksta kėglių 
rungtynės (ten pin bowling) ir bilijardo 
turnyrai. Minima Motinos Diena, kurios 
metu vyrai verda pietus ir įteikia žmonoms 
gėlių, o vaikai deklamuoja eilėraščius apie

Visos nuotraukos Vytauto Vaitkaus.

Nevirtų kiaušinių olimpiados nugalėtojai- 
Andy Rebis ir Edis Obeliūnas.

motinas. Be to, vyksta ir choro repeticijos, 
kurias praveda energingoji dirigentė 
Aldona Scano. Švenčiama Vasario 16-oji 
diena ir kitos tautinės šventės. Be to, lie
tuviai visados dalyvauja ’’Pako Festa” fes
tivalyje. O Geelong Performing Art Centre 
lietuviai įsijungia su kitų tautybių šokė
jais į modernių šokių pastatymus. Jų cho
reografas yra specialistas australas.

Baigdama dar norėčiau pridurti, kad 
man buvo itin malonu paviešėti Geelongo 
lietuvių tarpę, nes pasijutau kaip vietinė. 
Šventėje vyravo draugiška atmosfera ir visi 
bendravo kaip vienos didelės šeimos nariai.

Nepriklausomybės Šventė Hobarte
Nepriklausomybės Šventė 

Hobarte prasidėjo penktadie
nį,vasario 16d., 11 vai vėliavos 
pakėlimu miesto centre prie 
Draugystės Sienos. Vėliavą iš
kėlė ALB Hobarto Apylinkės 
Valdybos vicepirmininkas Min
daugas Kožikas. Vėliavai ky
lant buvo sugiedotas Tautos 
Himnas.

ALB Hobarto Apylinkės 
Valdybos pirmininkė Rožė Vai- 
čiulevičius angliškai pasakė 
trumpą kalbą. Tylos minute bu
vo pagerbti žuvusieji už Lietu
vos laisvę. Pirmininkė pakvietė 
susirinkusius dalyvauti sekan
čią dieną vyksiančiame minė
jime.

Minėjimas įvyko Vokiečių 
Klube. Susirinko mažas būrelis 
lietuvių ir svečiai iš Sydnėjaus- 
Giedrius ir Susan Dryžos. Mi
nėjimą atidarė ALB Hobarto
Apylinkės Valdybos pirmininkė Rožė 
Vaičiulevičius ir pakvietė paskaitai dr. 
Algimantą Taškūną. Paskaita, paskaityta 
lietuviškai ir angliškai, buvo įdomi ir 
susirinkusių atydžiai išklausyta.

Prie Draugystės Sienos. Vėliavą pakelia Mindaugas 
Kožikas. Priekyje - žodį taria Rožė Vaičiulevičius.

Po paskaitos pirmininkė dar papasa
kojo savo įspūdžius iš Geelongo. Minėji
mą užbaigėme Tautos Himnu.

Sekė vaišės ir pasikalbėjimai.
J. Paškevičius

Skelbiamas konkursas Lietuvių Dienų 
Sydnėjuje 2008 m. emblemai sukurti

Savo sukurtas emblemas siųskite e-mail: lilhodays2008@yahoo.com arba 
paštu: Arvydas Rupšys, 19 Talinga Place, Cherrybrook, NSW 2126, iki 2007 
m. balandžio 30 d. Laimėtojas bus paskelbtas “Mūsiį Pastogėje” ir šiuo metu 
kuriamame Lietuvių Dienų 2008 m. elektroniniame tinklalapyje.

Greta Fletcher, Organizacinio Komiteto sekretorė

LR Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas
Melbourno tautinių šokių ansambliui “Gintaras” 

Gerbiamieji Melbourno tautinių šokių kolektyvo “Gintaras” nariai, 
Brangūs tautiečiai!

Iš visos širdies sveikinu Jus gražios lietuvybę ir šokį siejančios šventės-Jūsų 
kolektyvo penkių dešimčių veiklos meti; Jubiliejaus - proga.

Gimtoji kultūra, tautinė daina ir šokis ilgus dešimtmečius buvo lietuvybės 
ženklai, nuolat primenantys tėvynę, stiprinantys išeivijos lietuvių viltis ir dvasią 
bei palaikantys tikėjimą teisinga ateitimi.

Jūsų veikla ir ši šventė yra svarbios visai Australijos lietuvių bendruomenei. 
Savo triūsu “Gintaro” kolektyvas skiepijo lietuvybės tradicijas jaunajai išeivijos 
lietuvių kartai. Nuoširdžiai tikiu, kad šios šventės tradicija bus tęsiama dar ne 
vieną dešimtį metų. Linkiu, kad tai vyktų visuose pasaulio kraštuose, kur gyvena ir 
gyvens lietuviai, kur puoselėjama tautiečius vienijanti lietuvybės idėja.

Pačios geriausios kloties Jūsų kolektyvui, visiems talkininkams, Jubiliejinio 
renginio dalyviams ir svečiams!

Valdas Adamkus
Lietuvos Respublikos Prezidentas 
Vilnius, 20Q7 metų kovo 17 diena

Melbourno tautinių šokių ansambliui

“Gintaras” - 50
50 metų jubiliejus yra reikšmingas jūsų ansambliui, nenuilstančiai dirbančiam 

lietuviškos veiklos bare. Nepaprastai reikšmingas šis jubiliejus yra pačiai 
Melbourno lietuvių bendruomenei, kuri gali pagrįstai didžiuotis jūsų veikla, gar
sinančia Bendruomenę ne tik Melbourne, bet ir visoje Australijoje bei Lietuvoje. 
Jūsų dalyvavimai Lietuvos Dainų ir Tautinių Šokių šventėse įrodo, jog labai gerai 
suprantate, kad Lietuva yra visų tautinių tradicijų versmė ir tautinio išlikimo 
garantas.

Per 50 metų “Gintaras”. nuolatos atsijaunindamas, o taip pat neatstumiantis 
ir vyresniųjų, neabejotinai sėkmingai žengia į antrąjį savo šimtmečio veiklos etapą. 
Linkiu jums neblėstančio entuziazmo ir džiaugsmo I

Gabrielius Žemkalnis
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos atstovas Vilniuje
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Lietuva iš arti 40-ties Paukščių Diena - pavasario šventė
Iš dirbančiųjų užsienyje - virš milijardo litų
Užsienyje dirbančių lietuvių parsiųsti 

pinigai yra vieni svarbiausių finansinių 
išteklių, leidžiančių Lietuvos ekonomikai 
išlaikyti stabilius augimo tempus. Tai tei
gė LTV kovo 14 dienos laidoje „Spaudos 
klubas“ susirinkę finansų ekspertai ir ana
litikai. Tačiau ekonomistas Raimondas 
Kuodis sako, kad išeivių siunčiamas mi
lijardas visgi tėra lašasjūroje.

LTV laidoje dalyvavęs finansų minis
tras Zigmantas Balčytis teigė, kad per 
metus užsienyje dirbantys lietuviai par
siunčia virš milijardo litų - tai dešimt kar
tų daugiau nei prieš porą metų. „Legalūs 
pinigai ateina į Lietuvos rinką. Juos gali
ma apskaityti, numatyti ir pan. Dabar per 
metus gauname apie 1.2 rnlrd. Lt, kai prieš 
dvejus metus gavome tik 150 mln. Lt“, - 
sakė Z. Balčytis. Jo teigimu, toks įplaukų 
padidėjimas yra susijęs su tuo, kad 2005 
m. buvo nutarta Lietuvoje antrą kartą 
neapmokestinti pajamų, kai mokesčiai

Tulpės - jau svarbus prekybos objektas
Lietuvoje yra keli dideli šiltnamių 

ūkiai, kuriuose auginama šimtai tūkstan
čių tulpių. Didžiausią konkurenciją jiems 
sudaro Lenkijos ūkininkai, sugebantys tul
pes užauginti pigiau. Gėles importuojan
čios bendrovės “Vaidrena” atstovai sakė, 
kad šiemet iš Olandijos į Lietuvą tulpių 
bus atvežta nedaug. “Vietos augintojai at
sigauna”, - sakė vienas atstovas.

Tačiau Lietuvos dekoratyvinių augalų 
ir gėlių augintojų draugijos vadovo Alvi- 
do Lukoševičiaus paskaičiavimais, kol kas 
vietiniai augintojai patenkina tik apie 
20% poreikių. “Didžioji dalis gėlių vistiek 
importuojama iš Lenkijos, Olandijos”, - 
sakė jis. Jo skaičiavimu, vien Moters die
nai Lietuvoje.buvo parduota tikrai ne 
mažiau kaip 1 milijonas tulpių..

Pastaraisiais metais tulpių kainos be
veik nesikeičia. “Mes jas parduodame po 
0,80 -1 litą. Patys vežiojame po visos Lie
tuvos parduotuves, kuriose gėlės kamuoja 
jau 2-2.5 lito”, - teigė augintojų pašneko
vas iš Kėdainių.

Šiuo metu Kėdainiuose auginama apie 
30 rūšių tulpių. “Galime pasiūlyti visas 
populiariausias. Turime “Linksmųjų naš

Atsisveikinus su Jurga Ivanauskaite
Jurga Ivanauskaitė (žiūr. nuotr. dešinė

je), viena populiariausių Lietuvos rašyto
jų, mirė Vilniuje š. m. vasario 17 d., eidama 
45 gyvenimo metus. Nors ji baigė Dailės 
institutą, bet didžiąją dalį savo energijos ir 
talento paskyrė literatūrai. Pirmieji jos 
eilėraščiai pasirodė “Moksleivio” žurnale. 
Pirmoji knyga, novelių rinkinys “Pakalnu
čių metai”, buvo išleista 1985 m. Po to sekė 
dar 14 knygų-romanas “Mėnulio vaikai” 
(1988), novelių ir apsakymų rinkinys “Kaip 
užsiauginti baimę” (1989), pasaka vaikams 
“Stebuklinga spanguolė” (1991), “Ragana 
ir lietus” (1993), romanas “Agnijos magija” 
(1995), publicistikos rinkinys “Ištremtas 
Tibetas” (1996), romanai “Kelionė į Šam- 
balą” (1997), “Prarasta pažadėtojižemė” 
(1999), “Sapnų nublokšti” (2000), “Place- 
bas” ir apybraižų rinkinys “Kelionių alche
mija” (2003), romanas “Miegančių dru
gelių tvirtovė”(2005) ir prieš pat jos mirtį 
poezijos knyga “Odė džiaugsmui”.

Rašytoja buvo aistringa keliautoja - 
1993 -1995 m. keliavo po Indiją, Nepalą, 
Tibetą, studijavo budizmą ir Himalajų kul
tūrą. 1998 m. į šiuos kraštus grįžo visiems 
metams. Kelios jos knygos papuoštos jos 
pačios piešiniais. Jos kūryba maištinga, 
drąsi, liečia ir nagrinėja gyvenimo prob
lemas, dvasinius posūkius ir išgyvenimus. 
Prezidentas Valdas Adamkus savo užuojau-
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sumokėti kitoje šalyje. Iš užsienio atsiųsti 
pinigai daugiausiai yra investuojami j 
nekilnojamą turtą, todėl tos „importinės“ 
lėšos veikiau didina ne pasiūlą, o būsto 
kainas.

Raimondas Kuodis, Lietuvos banko 
Ekonomikos departamento direktorius, 
padėtį mato šiek tiek kitaip. Jo nuomone, 
iš užsienyje dirbančių lietuvių atkeliaujan
tis milijardas nėra labai dideli pinigai. „Ką 
šiais laikais reiškia milijardas, kai Lietu
vos bendrasis vidaus produktas yra 80 
milijardų litų? Čia kaip ir indėlių kompen
savimas - lašas jūroje“, - teigia R. Kuodis. 
Tačiau jis priduria, kad Europoje iš tiesų 
yra šalių, didele dalimi gyvenančių iš 
emigrantų pinigų, - tai Albanija, Moldova.

Ekspertų teigimu, pagrindiniai pinigų 
šaltiniai Lietuvoje yra darbo uždarbis, 
bankų paskolos, emigrantų atsiųsti pinigai 
ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
lėšos. LGITIC 

lių”, kurios buvo “viršūnė” sovietmečiu. 
Dabar itin populiarios veislės “Barcelona” 
ir “Strong Gold”. Kovo 8-ajai (Moters die
nai) dažniausiai pageidaujama raudonų 
tulpių, o kitu metu populiarios geltonos ir 
oranžinės”, - sakė agronome Daiva Pranc- 
kevičienė. Šiltnamyje palaikoma 18-20 
laipsnių temperatūra. Jeigu ji sumažėja, 
augimo procesas užsitęsia. “Gėlės skina
mos dar nepražydusios. Jas saugpjant 5 
laipsnių šilumos temperatūroje, galima 
išlaikyti 2 savaites”, - tvirtino A.Valevičius.

Kauno salono “Tarp gėlių” vienas va
dovų Aidas Gaidys sakė, kad tulpių po
reikis kasmet didėja. “Pavyzdžiui, net ir 
didžiausi Moters dienos oponentai mato, 
kad aplinkiniai dovanoja moterims gėles, 
todėl ir jie neatsilieka”, - sakė A.Gaidys. 
“Svarbu ne gėlių skaičius, bet tai, kaip jos 
įteikiamos. Pavyzdžiui, mes siūlome 
įteikti gėles grojant smuikininkui. Jis ga
lėtų pagroti visoms, o paskui kiekvienai 
įteiktų po gėlelę. Tulpės kainuoja iki 3 litų. 
Bet tokia dovanėlė moteriai tikrai patik
tų”,-šypsosi Aidas.

Dainoras Lukas
(“Kauno diena” sutrumpinta)

toje jos šeimai paminėjo, kad “J. Ivanaus
kaitė buvo didelio talento žmogus ir nepa
prastai talentinga asmenybė, kuri, deja, 
nespėjo išnaudoti visų savo kūrybinių ga
lių. Tačiau ir gyvendama ligos paženklin
tą gyvenimą (ji) liudijo, kad iki paskuti
nės akimirkos galima dirbti ir kurti”.

Su mirties idėja Jurga drąsiai galynėjosi 
jau prieš dvidešimtį metų viename iš savo 
apsakymų, ją aprašydama švelniai ir 
jautriai:”Paskui visi garsai išnyko. Išsi
tiesiau aukštelninka. Jaučiausi lyg ant 
grindų palietas pienas - balta, švari, tyra, 
sklindanti į visas puses. Kvėpavimas vi
siškai sulėtėjo. Jutau, kaip stoja širdis. 
Žinojau, kad tuoj nugrimsiu į palaimingą 

-snaudulį ir - nepabusiu”. (“T.Ž.”) 
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A.Vinccntas Sakas
Nepriklausomas mitybos ir kulinarijos 

ekspertas

Pagal senąjį lietuvių tikėjimą kovo 10 
diena 40-ties paukščių diena - viena 
pirmųjų pavasario švenčių. Nuo senų 
senovės šią dieną buvo švenčiamas paukš
čių parskridimas. 40-ties paukščių diena 
vadinama todėl, kad apytikriai tiek paukš
čių rūšių iš Lietuvos išskrenda žiemoti į 
svetimas šalis, o pavasarį sugrįžta j gimti
nę. Žmonės džiaugdavosi pirmaisiais at
gyjančios gamtos reiškiniais, šeimininkės 
tą dieną kepdavo 40 bandelių, įdarytų 
kiaušinių įdaru, kad vasarą javai gerai 
derėtų. Šiaurės Aukštaitijoje (ypačsėliuo- 
sc) dažniausiai būdavo kepami papločiai, 
įdaryti virtais kiaušiniais ir svogūnais. O 
kol kepiniai būdavo kepami, pusryčiams 
šeimyna būdavo vaišinama plaktiene 
(plakta kiaušiniene) su medumi, dažnai ir 
su riešutais. Kitose Lietuvos vietuose taip 
pat kepdavo kiaušinienę, bet vis kitokią, 
vis savaip, - dažna šeimininkė ta proga vis 
ką nors įdomesnio sugalvodavo.

Jaunimas ir vaikai 40-ties paukščių 
dieną, jei tik oras būdavo geras, būtinai 
kiaušinėdavo, t.y. ieškodavo paukščių kiau
šinių. Ir jeikam nusišypsodavo laimė ras
ti lizdą su kiaušiniais, tai daugiau vieno 
imti jokiu būdu nebūdavo galima. Retas 
paukštis tuo metu lizdus būna susukęs, dar 
retesnis kiaušinius padėjęs, tad radusiam 
šis kiaušinis visus metus laimę nešiąs, tik 
jį reikia visiems parodyti, o po to saugiai ir 
gerai paslėpti.

Kol šeimininkės būdavo užsiėmusios 
kepiniais namuose, vyrai kieme pasitvar
kydavo, būtinai apžiūrėdavo gandralizdį, 
jį paremontuodavo. Vėlesniais laikais 
darydavo ir kabindavo inkilus, todėl ir mū
sų dienomis gerai būtų šią dįcną paskelb
ti tautine inkilų kabinimo švente.

Daug kur, ypač Žemaitijoje, manyta, 
kad šią dieną reikia praleisti „savam lizde“, 
t.y., su savo šeima. Tikėta, kad šią dieną 
kur nors toliau iš namų išėjus ar išvažia
vus, užsitrauksi nesutarimą su saviškiais 
ir su kaimynais. Šiai dienai ir šiai progai 
nuo seniausių laikų lietuvių tauta yra su
kūrusi įvairiausių dainų ir žaidimų, kad 40- 
ties paukščių diena būtų išskirtinai pami
nėta, pagarbinti parskridę paukščiai, kad 
žmonės ir ypač vaikai gerbtų ir godotų, 
pažintų ir neskriaustų sparnuočių.

Senoliai tikėjo, kad jei šią dieną pašąla, 
šalnos laikysis dar 40 parų.

40-ties paukščių dieną būdavo 
žaidžiami įvairūs žaidimai, dainuojamos 
dainos, kurie išliko iki mūsų dienų.

„Gaidžių peštynės“: viduryje nubrėžia
mas ratas. Į jį atsistoja du žaidėjai. Kiek
vienas turi stovėti ant vienos kojos, o kitą 
sulenkęs, kaip gaidelis. Stovėdami tokia 
poza turi išstumti viens kitą iš už rato ribų.

„Skrido žvirblis”: žaidėjai eina ratu, o 
žaidimo vedėjas rato viduryje plasnoja 
rankomis ir dainuoja: „Skrido žvirblis per 
ūlyčią per ūlyčią per ūlyčią / Ir pamatė 
kanapyčią kanapyčią kanapyčią. / Kana
pyčią leda lesa savo vaikam neša neša (per 
šias eilutės visi bėga ratu) / Kanapyčią leda 
lesa savo vaikam neša neša /Čirrrrr“. (šiuo 
metu vedėjas griebia vieną iš ratu bėgan
čių žaidėjų. Jis tampa vedėju, o vedėjas 
lieka rate. Žaidimas tęsiamas.)

Apie Gargždus, Kretingą žemaičiai 
šiai dienai gamindavo „kiocalį“: iš miltų, 
vandens ir kiaušinių išminkydavo tešlą, 
plonai iškočiodavo, išpjaudavo puoduko 
dydžio apskritimus, ant jų sudėdavo plak- 
tienę, iškeptą su svogūnais ir rūkyta na
mine dešra, viršuje tešlą suimdavo ir vir
davo pasūdytame vandenyje. „Kiocalius“ 
patiekdavo su grietinės ir sviesto padažu. 
Aš manau, kad tai yra reliktinis sakralinis 
valgis, išlikęs nuo seniausių ikižemdirbys- 

tinių laikų, nes jo gamybos technologija 
panaši į šių laikų stepių ir kalnų piemenų 
panašų, bet be kiaušinių valgį - mantus.

Siaurės Žemaitijoje dar ir dabar kai kur 
išlikęs paprotys šią dieną gaminti „kinius“,
- šeimininkės šeimynai duonkepėse kros
nyse kepdavo, Jizdus” su kiaušiniu. Pavasarį 
baigdavosi maisto atsargos, - tai kokie dar 
būdavo likę maisto produktai: miltai, 
kruopos, o vėliau bulvės, - iš jų virdavo 
košes, iš košių darydavo „lizdus“, į tuos 
įmušdavo kiaušinio trynius ir pašaudavo į 
karštą duonkepę krosnį.

Žiemgaliai dažniausiai darydavo tek
šenąs (dabar vadiname lakštiniais arba 
makaronais), jas išvirdavo ir iš jų gamin- 
davo lizdus kiaušinių tryniams. Dzūkų 
moteriškės „lizdams“ imdavo ropes. Jau 
vienos ropės, keptos duonkepėje, yra ne
išpasakytai skanus dalykas, o kai dar jas 
keptas išskopdavo, įmušdavo trynį, pagar
dindavo jį čiobreliais, - ausis galima nusi- 
draskyti bevalgant... Vaišino mane dzūke
liai ir panašiai įdaryta kepta bulve, bet tai 
jau ne tas, - pigu, netgi prastoka...

Kiaušinis lietuvių tautoje būdavo ypa
tingai garbinamas. įvairiose iki krikščio
niško tikėjimo šventėse naudojamos au
kojimui ir maistui, nes be savo sakralinės 
reikšmės, turėjo ir praktinę, - laikant na
minius paukščius, kiaušinių retai kada 
trūkdavo, ir dažnai jie gelbėdavo nuo ba
do. Reikėdavo tik mokėti iš jų pasigaminti 
kuo įvairesnių valgių. Lietuvės nuo senų 
senovės mokėjo šeimai patiekti kiauši
nienes, plaktienes, keptus kiaušinius, įvai
riai virtus bei įdarytus kiaušinius. Atkreip
kite dėmesį, kad 40-ties paukščių dienai 
išimtinai būdavo gaminamos tik plaktie- 
nės, nes kiaušinienė būdavo kepama gim
dymo metu bei kitomis progomis.

Ar ne graudu darosi, kad šiandien ne 
tik panelės, būsimos mamos, bet ir virėjų 
profesijai ruošiami jaunuoliai jau nemoka 
kiaušinių išvirti kietai, minkštai arba marš
kinėliuose. O juk tai yra taip paprasta: 
kiaušinių dėti j verdantį vandenį tiesiai iš 
šaldytuvo negalima - sprogs kevalas ir 
baltymai išsilies, todėl juos prieš verdant 
reikia išimti iš šaldytuvo ir palaikyti, kol 
jie atšils iki kambario temperatūros. Kiau
šinius dėkite į verdantį gerai pasūdytą 
vandenį, kad nesutrūkinėtų lukštai. Kad 
kiaušiniai išvirtų minkštai, kaip senais 
laikais, sukalbėkite tris „Sveikas Marijas” 
arba neskubant suskaičiuokite iki pen
kiasdešimts, arba virkite tris minutes. No
rėdami kiaušinius išvirti kietai, - virkite 
juos 8-10 minučių, bet be ilgiau, nes tada 
kiaušinių trinys pajuoduoja ir negražiai 
atrodo, o tam, kad lengvai nusiluptų 
lukštas, perpilkite kiaušinius šaltu vande
niu ir būtinai įdaužkite lukštą.

Namiškius galite nustebinti poniškai 
arba kleboniškai virtais kiaušiniais marški
nėliuose: užvirinkite vandenį su actu (vie
nam litrui 1 šaukšto acto), atsargiai jdauž- 
kite kiaušinius, sulciskitc juos po vieną j 
didelį šaukštą ir kartu su šaukštu įleiskite 
į verdantį vandenį (šaukštą, aišku, išimkite). 
Puodą uždenkite ir padėkite jį ant viryklės 
krašto, - po trijų minučių baltymas su
sitrauks, o trinys liks skystas. Taip paruoš
tus kiaušinius atsargiai dėkite lėkštėn, už
pilkite lydytu sviestu bei keptais svogūnais,
- net nepatikėsite, koks gausis skanskonis...

Beje, 40-ties paukščių dieną būdavo 
verdamos įvairios sriubos, nesvarbu, ko
kią sriubą tą dieną virdavo: agurkienę, 
dilgelienę, grybienę, grūstienę, kanduolynę 
(sriuba su riešutais), kankolynę, kopūstienę, 
kruopienę, kruštienę, lęšienę, miltienę, 
putrą, pupienę, nigštelicnę, sėtinynę, šautą 
(lapienę), žirnienę, žuvienę, netgi paprastą 
mutinį, - būtinų būtiniausiai kiekvienam 
valgytojui į sriubą dėdavo po kietai virtą 
kiaušinį. Tiesa, pieniškų arba saldžiųjų 
sriubų tą dieną nevirdavo. □
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Į Bendruomenės baruose
Susikaupimo dienos Sydnėjuje

Pagal katalikų tradicijas, Gavėnios 
laikas tiek Lietuvoje, tiek ir išeivijoje (pagal 
sąlygas) yra dvasinio susikaupimo metas. 
Prisimenu vaikystėje savo tėvą, kuris Di
dįjį Ketvirtadienįpabučiavęs mamą kažkur 
išeidavo. Vėliau, pradėjęs eiti į mokyklą ir 
susipažinęs su religijos praktika, sužino
jau, kad jis eidavo atlikti išpažintį.

Daugiau sužinojau iš religijos pamo
kas pravesti atvažiuojančio kunigo. Pri
simenu vėliau iš tėtės, kad visą Gavėnią 
buvo negalima valgyti mėsos. Atėjus Ve
lykoms, kiti persivalgydavo iki susirgimo. 
Išėjęs į pasaulį, pamačiau Įvairių tradicijų, 
nes jau daugiau neteko gyventi katali
kiškuose kraštuose kaip Lietuva.

Australijoje teko prisitaikyti prie vie
tinių tradicijų. Buvo jų ir visai mums 
nesuprantamų. Persikėlus gyventi į Sydnė- 
jų, čia mūsų velionis kun. Petras Butkus 
vietinio klebono buvo išvarytas iš bažny
čios su visa mūsų tikinčiųjų bendruome
ne. Kodėl? Gi, pasirodo, mūsų kapelionas 
buvo įspėtas,kad sekmadienį negalima 
klausyti išpažinčių. Pagavo klebonas jį 
antrą kartą beklausantį išpažinčių sekma
dienį, ir buvome išvaryti iš šios bažnyčios, 
nes, atseit, mes griauname čia tvarką.

Sydnėjuje, nors čia liko tik trupiniai 
tikinčiųjų, sulaukėme misijonieriaus bro
lio kun. Astijaus Kungio OFM - Pranciš
konų Provincijolo. Atlikęs savo misiją

Trys broliai milžinai
Senieji vilniečiai (lietuviai, gyvenę Vil

niuje iki Nepriklausomybės paskelbimo 
ir likę ten gyventi lenkams užgrobus 
Vilnių) žaliojo tilto per Nerį kitaip neva
dino, kaip Vileišio tiltu.

Vilnius XX amžiaus pradžioje buvo ne 
tik senoji Lietuvos sostinė, bet -svarbiau
sia! - Lietuvos tautinio ir valstybinio są
jūdžio centras. O to centro centre - trys 
broliai Vileišiai. Vileišių buvo irdaugiau. 
Pasvalio krašto ūkininkų šeimoje gimė 11 
vaikų, užaugo 8, o iš jų trys dėjo pagrin
dus atstatomai Lietuvos valstybei.

Petras
Vyriausiasis sūnus Petras studijavo 

matematiką ir inžineriją Petrapilyje ir, 
baigęs mokslus, pagarsėjo kaip kelių, 
geležinkelių ir tiltų statytojas. Nuo pat 
jaunystės aktyviai rėmęs knygnešius, tar
naudamas geležinkelių valdyboje Petra
pily, jis surado lietuvių geležinkeliečių, 
kurie geležinkelio sandėliuose slėpdavo 
draudžiamas knygas.Tos knygos paskui 
traukiniais pasiekdavo lietuvių centrus Ry
goje, Mintaujoje ir Petrapily. Vėliau, jau 
gyvendamas Vilniuje, neatlyždamas prašy
mais ir memorandumais bombardavo ca
ro valdžią dėl lotyniško raidyno lietuviš
koms knygoms. Panašiais raštais caro 
valdžią kvaršino ir kiti to meto šviesuo
menės atstovai, tačiau Petras Vileišis tu
rėjo galimybę ir “konkrečiau” savo pra
šymus paremti - vaišinti ir apdovanoti 
caro pareigūnus. Nors ir nekęsdamas ky
šių davimo, jis prieš pat spaudos draudi
mo panaikinimą savo užrašuose mini, kad 
“tepimas” atsiėjo 500 rublių.

Statydamas tiltus Rusijoje, Petras Vi
leišis neužmiršo ir Lietuvos “gaspadorių 
sodiečių” ir, matydamas pobaudžiavinį 
žemės ūkio atsilikimą, rašė ir vertė knyge
les žemės ūkio, verslo, istorijos, amatų ir 
mokslo populiarinimo temomis.

Uždirbęs daugpinigų, 1898 m. jis persi
kelia į Vilnių. Pasak Tumo-Vaižganto “Jis 
grįžo pilnas džiaugsmo ir tiekos sumany
mų Lietuvai turtiškai ir dvasiškai atgai
vinti, kiekos būtų užtekę penkiems ge
riems patriotams”.

Su savimi jis atsivežė 830.000 aukso

Kun. Astijus Kungys OFM.
Adelaidėje ir Canberroje, kovo 9 d. jis at
skrido j Sydnėjų. Kartu atskrido ir jo ben
dramintis - palydovas Rimas Kisielius. 
Juos maloniai savo namuose priėmė 
pagloboti Irena ir Romas Kalėdos.

Šeštadienį, kovo 10 d., nuo 2 vai. pra
sidėjo rekolekcijos. Po išpažinčių sekė 
šv. Mišios ir pamokslas. Jį neįmanoma 
aprašyti. Jį reikia girdėti. Tai XXI amžiaus 
gyvenimo pamoka kaip reikia gyventi ir 
Dievą mylėti. Kunigas vaizdžiai pristatė, 
kaip praktikuoti mūsų tikėjimą į Dievą. 
Pasakojo, kad dar vaikystėje, prieš mokyk
lą, į jų parapiją Lukšiuose buvo atvažiavęs 
tų laikų misijonierius tėvas Bružikas. Po 
misijų buvo tiek įgąsdintas mamos brolis 

rublių kapitalą, kuri paskyrė stiprinti lie
tuvybei. Įkurta geležies dirbinių gamykla 
davė darbo lietuviams, o jos pelnas buvo 
skirtas lietuviškai veiklai. Vileišio lėšomis 
buvo įkurta moderniška spaustuvė, ap
mokyti linotipininkai, buvo įsteigtas lie
tuvių knygynas. Vien P. Vileišio užsispy
rimu ir lėšomis galėjo eiti vien nuostolius 
nešantis dienraštis ‘Vilniaus Žinios”, kuris 
parengė dirvą Didžiajam Vilniaus Seimui 
ir, pagaliau, nepriklausomybei. Petras 
Vileišis buvo vienas iš “Aušros” iniciatorių, 
o finansiškai rėmė ir Aušrą”, ir “Varpą”. 
Su jo pagalba Vilniuje įsikūrė Lietuvių 
Dailės Draugija ir Vilniaus lietuvių dvi- 
klasė mokykla.

Vileišio rūmuose Antakalnyje vyko kul
tūrinė veikla, kurią skatino slaptoji “Dvy
likos Vilniaus Apaštalų” draugija. “Apaš
talų” pastangomis lenki; bažnytinė vyriau
sybė grąžino lietuviams šv. Mykalojaus 
bažnyčią, kurios remontui lėšas skyrė 
Petras Vileišis.

Per 10 metų lietuvių kultūriniams rei
kalams išleidęs visas savo santaupas, jis 
buvo priverstas vėl išvykti į Rusiją dirbti 
pagal savo profesiją, ir tik 1921 m. grįžo į 
nepriklausomą Lietuvą, kur po penkerių 
metų mirė. Per tuos dešimt metų Petro 
Vileišio darbą aktyviai rėmė tuo pačiu 
metu Vilniuje įsikūrę jo broliai - gydyto
jas Antanas ir advokatas Jonas Vileišiai.

Antanas
Antanas Vileišis dar studijuodamas 

Maskvoje įsijungė į lietuvių studentų veik
lą, o atvykęs į Vilnių vedė Emiliją Jasman- 
taitę, aktyvią lietuvių tautinio sąjūdžio 
dalyvę. Antanas, kartu su broliais, atkak
liai kovojo už lietuvių kalbos teises baž
nyčioje, o Emilija nebijojo “lipti ant mo- 
zolių” daugeliui pareigūnų. Net sulaukusi 
60 metų, būdama našlė, jis buvo pasodin
ta į kalėjimą už savo bekompromisinę 
kovą dėl lietuvių moksleivių bendrabu
čių ir prieglaudų. Prof. M. Biržiška rašo: 
“Už savo atvirą ir aštrų liežuvį, kuriuo ji 
lankiusiems prieglaudą okupantams dro
žė teisybės žodį apie jų “žygius” Vilniuje, ji 
gavo “prakeiktos bobos” pravardę”.

Dr. Antano rūpesčiu buvo įsteigta Vil-

Antanas , kad jis gavo nervų priepuolį ir 
turėjo praleisti du mėnesius Marijampo
lės ligoninėje.Tai buvo 1933 metai.

Po mišių misijonierius pravedė atmin
tinas krikštynas. Lietuvaitė Ievutė, ištekė
jusi už italo, krikštijo savo dukrelę. Su hu
moru laisvai kalbėdamas lietuviškai, 
angliškai ir itališkai, kunigas nustebino 
krikštynų svečius. Ar kalbės šias kalbas 
užaugusi ši nauja krikščionė? Dieve duok.

Po krikštynų pas Kristiną ir Algį Di- 
čiūnus buvo vakarienė. Ačiū Kristinai ir 
Algiui, parodžiusiems svetingumą ir savo 
nuoširdumą mielam svečiui. Dičiūnų kie
me, kaip šv. Pranciškų, pasitiko pulkas 
margaspalvių paukščių. Lyg atpažinę šv. 
Pranciškaus įpėdinį, jie bandė tūpti ant 
rankų. Tai neaprašomas vaizdas. Po valan
dėlės pasimeldę, vaišinomės Algio (Austra
lijos laivyno komodoro) kepsniais ir jo 
malonios žmonos Kristinos bei dukrelės 
paruoštomis vaišėmis iki vėlyvo vakaro.

Sekmadienį, kovo 11 -tąją, sydnėjiškiai 
rinkosi į pamaldas išklausyti svečio pa
mokslo. Nuo vargonų „Dainos“ choro 
balsai sklido tiesiai į dangų. Ačiū Birutei, 
pakvietusiai chorą į šią šventę. Kaip nieka
da nuskambėjo Panis Angelicus giedant 
Garry Penhall ir Birutei Aleknaitei. Var
gonais palydėjo Wojcech Wisniewski, 
atidavęs savo laiką ir širdį lietuviams. 
Pamokslininkas pamokslą sakė atsistojęs 
bažnyčios vidury, kad girdėtąjį visi - ir tie 
besėdintys prie durų.

Po mišių Danutė Ankienė padėkojo 
svečiui, atvežusiam Dievo žodį po Pietų

Jonas, Petras ir Antanas Vileišiai.

maus lietuvių savišalpos d-ja -pirmoji le
gali draugija Lietuvoje. Toji savišalpa tapo 
kultūrinės veiklos centru. Dr. Antano iš
rūpintose patalpose įsikūrė scenos mylė
tojų ratelis ir choras. Buvo įkurta dviklasė 
mokykla (mokslas trako 5 metus), kurią 
finansavo brolis Petras.

Antanas, kartu su broliu Petru, dalyvavo 
1905 m. Didžiojo Vilniaus Seimo organiza
vime. Už tą darbą kalėjo Lukiškių kalėjime.

Kartu su žmona Emilija suorganizavo 
Vilniaus lietuvių tarnaičių bendriją (800 
narių). Veikė savišvietos pamokos, buvo 
skaitykla, o dr. Antanas teikė nemokamą 
pagalbą sergančioms. Jis buvo vienas iš 
Lietuvių Mokslo D-jos steigėjų ir kartu su 
žmona dirbo draugijoje nukentėjusiems 
dėl karo šelpti. Jis rašė medicinos ir 
higienos žinių populiarinimo knygeles, 
kurias išleisdavo jo brolis Petras.

Karo metu Vilniuje siaučiant šiltinės 
epidemijai, jis 1918 m. užregistravęs 2735 
ligonius, pats neišvengė tos ligos ir mirė.

Jonas
Jauniausias šeimoje Jonas Vileišis, 

Vinco Kudirkos paskatintas, dar studijų 
metais įsijungė į varpininkų judėjimą ir, 
būdamas advokatas, savo profesiją vi
suomet jungė su plačia visuomenine veikla.

Kaip ir jo broliai, buvo vienas iš “Dvy
likos Apaštalų”, kovojo už lietuvių kalbos 
teises bažnyčioje. Leido ir redagavo “Lie
tuvos Ūkininką”, o vėliau perėmė iš brolio 
Petro “Vilniaus Žinias”. Dalyvaudamas 
Lietuvos Taryboje 1917 m., jis nuosekliai 

Kryžiumi Australijoje. Svečią labai nu
stebino Sydnėjaus lietuvių choras „Daina“ 
ir solistai. „Kodėl Jūs ne Lietuvoje?“, - sa
kė svečias. Choras turėjo viešnių iš Mel
bourne - Danute Levickienę ir Ritą Ma- 
čiulaitienę. Malonios viešnios - abidvi 
dirigentės, muzikės. Jos padėjo Sydnėjaus 
chorai giedoti. Gal dėl to choras taip gra
žiai sugiedojo...

Iškilmingi atsisveikinimo pietūs vyko 
Lietuvių Klube “Dainava”. Čia po maldų 
ir vaišių, skaniai paruoštų Klubo virtu
vės, svečią pasveikino ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybos pirmininkas Teodoras 
Rotcas, palinkėdamas svečiui vėl sugrįžti 
pas mus. Dėl susiklosčiusių aplinkybių, 
pietuose negalėjo dalyvauti mūsų Garbės 
gen. konsulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris 
OAM. Jis dėl to atsiprašė. Svečias savo 
žodyje žavėjo pietų svečius savo taikliu 
žodžiu ir humoru. Danutė Ankienė atsi
sveikindama įteikė svečiui vokelį su Syd
nėjuje surinktomis aukomis.

Apsilankiusį mūsų svečią priglaudė 
Irena ir Romas Kalėdos. Svečias aplankė 
Zitą ir Praną Andriukaičius, Kristiną ir 
Arvydą Rupšius, Lietuvių Sodybą su se
niūne Onute Dobbs ir naują emigrantę 
Ievutę su šeima. Visi sutiko svečią su 
džiaugsmu ir vaišėmis. Su transportu pa
dėjo Antanas ir Lėta Kramiliai, Vytautas 
Patašius ir Arvydas Rupšys. Visiems ir 
visoms norisi padėkoti už nuoširdumą, pa
rodytą atvykusiam svečiui.

Katalikų Kultūros Draugijos vardu
Antanas Kramilius

kovojo už nepriklauso
mos Lietuvos atkūrimą ir 
prieš “amžinus ryšius su 
Vokietija”. Ruošiant Va
sario 16-tos aktą, Jonas 
Vileišis pasiūlė ir savo 
ranka parašė Nepriklau- 
somybėsAktO formuluo
tę, kurią Lietuvos Taryba 
1918 vasario 16-tą vien
balsiai priėmė.

Atsikūrus valstybei 
Jonas Vileišis iš politi
kos nepasitraukė: buvo 
ministru. Lietuvos atsto
vu JAV, prisidėjo prie na
cionalinės finansų siste

mos kūrimo ir padėjo pagrindus krašto 
savivaldybėms, pats 10 metų išbuvęs Kauno 
burmistru ir iškėlęs Kauną ligi europinio 
miesto lygio. Siekdamas vienybės ir suta
rimo, Jonas Vileišis rašė: “Aš manau, kad 
ar tautininkas, ar liaudininkas, ar krikščio
nis demokratas, ar socialdemokratų žmo
gus, - visi turės stoti vienon linijpn, kaip 
savo laiku yra susitelkę ginti ją nuo 
bolševikų, lenkų ar nuo bermontininkų”.

H* H< ♦
Broliai Vileišiai jau seniai ilsisi Rasų 

kapuose Vilniuje. Jų darbai ir pastangos 
daug prisidėjo prie lietuvių ir lietuvybės 
išlaikymo Vilniuje ir mūsų nepriklausomy
bės atkūrimo. Taižmonės, kuriuos būtina 
prisiminti. Vilniuje yra įsikūręs visuo
meninis komitetas Vileišių atminimui 
įamžinti. Jis pavadintas “Vileišių kolegija” 
ir daro pastangas, kad Vileišiai nebūtų 
užmiršti. Vilniaus miesto savivaldybė yra 
paskyrusi vietą paminklui netoli senųjų 
Vileišių namų. Šiuo metu “Vileišių kole
gija” kaupia lėšas paminklui ( orientacinė 
kaina 800,000 litų).

Vilniuje dar nėra nė vieno paminklo, 
primenančio tų laikų istoriją! Melbourne 
“Entuziastės”, tikėdamos, kad idealistus 
reikia pagerbti ir prisiminti, aukoja tam 
tikslui A $1000 ir tikisi, kad Australijoje 
atsiras bendraminčių. Kiekvienas doleris 
bus naudingas. “Talkoje” yra atidaryta są
skaita vardu “Vileišių kolegija”. Jos nu
meris : 888. Lauksime talkininkų.

Melbourne Entuziastės
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Antanai 
Laukaiti*

Kas - kur - kaip?

Don Atkinson (žemaitis) 
pasisako

Mūsų žinomas buvęs sportininkas, Pie
tų Australijos krepšinio rinktinės, Ade
laidės “Vyties”, Sydnėjaus “Kovo” ir 
Australijos lietuvių rinktinės žaidėjas bei 
treneris, dabar gyvenantis Quecnslando 
kurortiniame Bargara miestelyje kartu su 
žmona Marija, taip pat buvusia žinoma 
sportininke (abu yra ir ALFAS garbės 
nariai), skaitydamas “Mūsų Pastogę”, tru
putį padedamas Marijos, labai atidžiai se
ka sportinį gyvenimą Australijoje ir Lie
tuvoje. Šiuo metu, po gana sunkios kepc-
nų operacijos, jis sėkmingai gydosi na
muose, pamažu vėl pradeda žaisti golfą ir 
tikisi, kad viskas bus gerai, o mes, jo drau
gai ir sportininkai, linkime jam viso ge
riausio, nes “žemaičiai” yra stiprūs ir jo
kios ligos jų neįveikia.

Papildydamas savo rašinį apie Lietu
vos sportininkus ir trenerius, kurie dabar 
žaidžia ir dirba užsienio klubuose, Don
Atkinson rašo: “Tikra tiesa, kad yra ne
svarbu: ar treneriai yra išrinkti ar pasam
dyti. Jei jie nepadaro gero darbo, tai jie iš 
pareigų yra atleidžiami. Tačiau, jei jiems 
sekasi ir jie su savo komanda laimi ne
mažai pergalių, jie yra savo karjeros aukš
tumoje ir laukia, kada jiems bus pasiūlytas 
“Aukso puodas”. Jie yra garbinami ne tik 
Lietuvoje, sulaukia gerų pasiūlymų su ge
resniais atlyginimais. Todėl jie ir palieka 
Lietuvą. Atsiminkime buvusį Lietuvos 
trenerį Sydnėjaus olimpiadoje - J. Kaz
lauską. Jis dabar treniruoja Kinijos ko
mandą, nes po puikaus lietuvių pasirody
mo Sydnėjuje, jis nieko nelaukė ir už gerą 
atlyginimą išvyko j Kiniją, o dabar nori, kad

Marija ir Don Atkinson.

Kinija gautų olimpinį medalį.
Daugumas buvusiu gerų mūsų žaidėjų 

dabar žaidžia Europoje arba Amerikoje 
ir stengiasi uždirbti kuo daugiau pinigų, 
kol dar įmanoma. Pvz. A. Macijauskas, 
turėdamas kontraktą su profesionalais 
Amerikos NBA, labai retai gaudamas pa
žaisti su komanda, grįžo atgal į Lietuvą ir 
buvo priimtas su didžiausiomis fanfaro-
mis. Tačiau, greitai gavęs pasiūlymą iš 
Graikijos, jis paliko Lietuvą ir išvyko į 
Graikiją, nes Lietuva finansiškai negalėjo 
lygintis su graikais. Panašiai yra ir su Is
panija, Lenkija, Italija ir kitomis Europos 
valstybėmis, kurios finansiškai yra pajė
gesnės už Lietuvą.

Varžybų sezonas Europoje yra daug 
lengvesnis negu profesionalų Amerikoje. 
Pvz. Amerikos NBA per sezoną žaidžia 
nuo 84 iki 100 rungtynių, o tuo tarpu Eu
ropoje tik 30 arba 36. Todėl Europoje žai
dėjams yra daug lengviau, jie dažniau gali 
grįžti į namus. Duosiu kelis pavyzdžius apie 
mūsų krepšininkus, žaidusius Amerikoje.

D. Songaila yra labai geras, taip vadi

namas “suolo” žaidėjas. Per rungtynes jis 
gauna žaisti tik apie 10 min. Jis komandų 
trenerių jau buvo pakeistas du kartus ir jo 
karjera jau eina prie galo.

Š. Jasikevičius su savo žaidimu Ame
rikoje nepasieks aukščiausio profesionalų 
žaidimo lygio. Jis ten yra per lėtas, nes čia 
nėra Izraelio “Maccabi”, kur jis buvo la
bai aukštai iškilęs. Amerikoje profesiona
lai nežaidžia “zoniniu” dengimu. Ten den
gia žaidėjas žaidėją. Šioje komandoje jis 
gauna žaisti tik kelias minutes ir jo ko
manda yraviena iš silpnesnių NBA lygo
je. Jam tai gali būti paskutinis sezonas.

Aukštaūgis jaunasis Andriuškevičius 
dar žaidžia, tik įdomu, kiek ilgai jis ten 
laikysis, nes aikštėje buvo smarkiai sužeis
tas, bet dabar pasveiko ir pradėjo žaisti.

L. Kleiza yra talentingas žaidėjas, per 
rungtynes gauna žaisti 8 -10 min. Jo gali
mybės išsilaikyti komandoje nelabai tvirtos.

Vienintelis, labai gerai pasirodant is yra 
aukštaūgis Ž. Ilgauskas. per rungtynes žai
džiantis 35 - 40 minučių, nors beveik po 
kiekvieno žaidimo sezono jis turi daryti ko
jų operacijas, ir tas jamkainuoja gana daug

Tačiau šie profesionalūs krepšininkai 
gauna labai gerus pinigus. Šiems žaidėjams, 
jei gerai sekasi, ateitis gera, o jeigu tik 
silpniau pasirodo, tai ir karjera čia bai
giasi. Geras žaidėja^krepšininkas) žai
džia maždaug 10-15 metų. Pertą laiką jis 
turi sukaupti sau pinigų ir karjerą, todėl 
Lietuva negali konkuruoti su kitomis 
sporto pasaulyje turtingesnėmis valstybė
mis. To pasėkoje ne vienas geras Lietuvos 
žaidėjas, jei ne Amerikoje, kur pinigai yra 
patys didžiausi, randa klubą ir Europoje, 
kur uždirba daugiau nei Lietuvoje. Žino
ma, reikalui esant, jie turi teisę žaisti už 
Lietuvos rinktinę.

Suvalkija ar Sūduva?
Jau kuris laikas Lietuvoje vyksta moks

liniai ir asmeniniai gyventojų ginčai, kuris 
tikslingas ir teisingas pavadinimas kairė
je Nemuno pusėje esančio krašto - Suval
kija ar Sūduva? Pas mus, Australijoje, za
navykai draugiškai pasiginčija su kapsais 

dėl to, kur vienų riba baigiasi ir kur 
prasideda kitų. Lietuvoje daugiau žino
mas Suvalkijos vardas. Jis buvo suformuo
tas carinės Rusijos, duodant Suvalkų var
dą tos vietos rusų buvusiai gubernijai, nes 
jų tikslas buvo lietuvius “skaldyti ir valdy
ti”. Tai buvo primestinis vardas šiamkraštui 
ir jo gyventojams.

Tačiau dabar “Etninės kultūros ir glo
bos taryba” siūlo grįžti prie tikro istorinio 
šio krašto Sūduvos vardo ir daro viską, 
kad jis būtų priimtas. Duodami istorinius 
faktus jie sako, kad šis kraštas nuo senų 
senovės buvo vadinamas Sūduva. Sūduva 
daug kartų buvo dalinama ir užimta kitų 
kraštų. Kryžiuočių XV amžiuje buvo 
priskirta prie prūsų. Po Liublino unijos 
dalis atiteko lenkams, o vėliau - Vokietijai 
ir Sov. Sąjungai Istorikai sako, kad sūdu
vių gentis atsirado X amžiuje ir gyveno 
Šešupės aukštupyje bei vidurupyje. Čia 
išlikę daugvietovardžiiĮ ir istoriniuose pa
vadinimuose, ypač vokiečių rašomų, var
tojamas Sūduvos vardas.

Etninės kultūrinės komisijos pagrįstai 
sako, kad dabartinis Suvalkijos vardas yra 
primestinis ir gautas iš okupuotos carinės 
gubernijos. Tas pats yra ir su jos gyvento
jais - suvalkiečiais. Gi Sūduva ir sūduvie- 
čiai jau buvo žinomi prieš 1800 metus, to
dėl siūloma grįžti prie tikro ir istorinio 
krašto pavadinimo.

Tikrai įdomu, ką apie tai galvoja 
paprasti to krašto žmonės?

Įdomu, įdomu
•Tikrai įdomu, kai žmonės Sydnėjuje 

teiraujasi, ar ‘Talka” ir jos vadovė paklau
sys žmonių kreipimosi ir prašymo pa
keisti nepatogų visiems darbo laiką iš 
šeštadienio j sekmadienį. O juk “Talka” turi 
talkinti žmonėms, o ne juos su nepatogiu 
laiku varginti bei pykinti.

•Pati populiariausia pasaulyje sporto 
šaka yra dviračių sportas. Dabar pasauly
je yra apie 300 milijonai dviračių ir tik 
5% naudoja jį kaip transporto priemonę. 
Kiti visi naudojami sporto ar sveikatos 
reikalams. □

Melbourno lietuvių plaukimo rinktinė Sveikiname Melbourno lietuvių tautinių šokių grupę

“gintaras ”,
švenčiančių 50 metių ju6iliejuL.

50 melų mus džiuginote gražiai išpildytais tautiniais šokiais, 
nusipelnėte dėkingumo ir pagarbos. Linkime grupei ir vadovei 
Nerijai Žemkalnytei kantrybės, neišsenkančios energijos ir 
ištvermės.

Melbourno Katalikių Moterų Draugijos narės

Iš Redakcijos pašto

Saulėtą sekmadienio rytą, kovo 18 dieną, Melbourno lietuvių plaukimo komanda 
dalyvavo 1.2 km okeano plaukimo varžybose Bonbeach, norėdama palaikyti Lietuvos 
plaukimo rinktinę, dalyvaujančią Pasaulio plaukimo čempionate Melbourne.

Linkime Lietuvos rinktinei sėkmės!
Nuotraukoje iš kairės: Trrus Zdanius, Lukas Zdanius, Darius Alekna, Andrius 

Žilinskas, Petras Byrdon, Dovidas Sadauskas ir Aida Bičiutė.

Sydney Lithuanian Information Centre ( SLIC J now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLiufo@slic.org.au
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Gerb. Redaktore,
Perskaičiusi dvi skirtingas nuomones 

apie “Talkos” darbo valandas, noriu išsa
kyti ir savo pastebėjimus.

Sekmadieniniais lietuvių renginiai - ar 
tai pamaldos bažnyčioje, ar koks kitas 
kultūrinis renginys (koncertas, tautiniai 
šokiai, skautų pasirodymas) - visada su
lauks daugiau lankytojų ir pagalbininkų. 
Jaunos mamos, kaip Elė ir Laura, ne tik 
vežiojo savo atžalas į lietuviškas mokyk
las, bet ir dabar ragina bei visaip skatina 
vaikus kalbėti lietuviškai, padeda jiems 
dalyvauti mūsų lietuviškoje veikloje. Vai
kai Šoks, sportuos, skautaus, o šeimos 
džiaugsis galimybe sekmadieniais pabūti 
kartu.

Mes, vyresnieji ir pensininkai, turime 
pakankamai laiko apsilankyti ‘Talkoje” 
šeštadieniais ir palaikyti mūsų lietuvišką 
kampelį “Dainava”. Gal šeštadieniais dar 
kas nors “susigundys” ir pradės papil
domus renginius? Man Lietuvių Klubas 
Sydnėjuje buvo lyg Tėviškė. Čia turėtų 
būti visų mūsų “susilietimas” su tėviškės

namais.
Su pagarba

Jadvyga Dambrauskienė

Gerb. Redaktore,
Lietuvos Baleto Bičiuliai Australijoje 

(Friends of Lithuanian Ballet) širdingai 
dėkoja Jums ir “Mūsų Pastogei” už ypatin
gai gražiai įdėtus pranešimus, apie mūsų 
veiklą ir pastangas remti nacionalinį 
Lietuvos baletą, Baleto mokyklą ir Klaipė
dos universiteto “Žuvėdrą”, ir įvertiname 
tą Jūsų svarbią pagalbą dėl FLB.

Siunčiame “Mūsų Pastogei” $50 čekį 
nuo FLB. Džiaugiamės, kad kartu su Jūsų 
svarbia talka toliau galime padėti Lietuvos 
baletui. Baleto mokyklai ir Klaipėdos uni
versiteto “Žuvėdrai”. Nuoširdžiai

Ramona Ratas - Zakarevičius.

Širdingai dėkojame Lietuvos Baleto Bi
čiuliams Australijoje ir p. Ramonai Ratas 
Zakarevičius ui paramų “Mūsų Pastogei".

“M.P.” Redakcija
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Pulgio Andriušio 100 metų 
gimimo sukaktis

A^A Albinas Elskus
<
i .

Lidija Šimkutė

Tęsinys iš “M.R” nr. 11
Pulgis ne tik plunksna, bet ir pieštuku 

bandė pelnytis duoną. Gyvendamas eks- 
travertinį gyvenimą intelektualų ir me nin
ku tarpe, atvažiavęs į Gaidžius atostogauti, 
pasijusdavo savu tarp savųjų. Jis mini, kad 
jam ir Miškiniui kaimas buvo tarsi religija.

Kauno universiteto studentai tuo metu 
buvo pasidalinę j dvi stovyklas. Kardinin
kai ar baltakupriai buvo: J. Aistis, B. Braz
džionis, A. Miškinis, G Tulauskaitė, A. 
Gustaitis, P Babickas, Br. Raila. H. Ra
dauskas bei kiti, (domu, kaip šioji genera
cija išaugino tiek kūrėjų, kurie pasiekė 
Parnaso viršūnes. Pulgis mini, kad Myko
laitis -Putinas ir Balys Sruoga padėjo jam 
bei kitiems žengti kūrybišku keliu. Pra
dėjęs gimnazijoje mokytis svetimų kalbų, 
Pulgis Universitete tęsė mokymąsi angliš
kai, vokiškai, prancūziškai, itališkai, is
paniškai, portugališkai, švediškai ir vienus 
metus mokėsi net arabų kalbos. Jis mėg
davo keliauti po Lietuvą dviračiu. 1932 m. 
jam teko vykti j Šiaurės Valiją (Anglija). 
Grįžęs savo įspūdžius aprašė spaudoje 
apie Valijos žemdirbius. Tais pačiais me
tais nusiėmė studentišką kepuraitę ir Šan
čiuose ėmė plunksna pelnyti duoną. Vė
liau apkeliavo Ispaniją. Padirbėjęs Kaune 
ir Klaipėdoje, susidraugavo su Ignu Šei
niumi. Klaipėdoje buvo gyvas naktinis 
gyvenimas. Pulgis mėgo lankytis įdomiose 
smuklėse ir kavinėse, kur rinkdavosi įdo
mi publika. Linksmas, nerūpestingas gyve
nimas ir įtemptas redakcinis darbas jam 
ėmė nusibosti. Kartą atvykęs Henrikas 
Radauskas apibarė Pųlgį dėl tuščiai lei
džiamo laiko. “Sekantį rytą jaučiau tų žo
džių peilius, besismeigiant giliau pro 
boheminio gyvenimo sąnašų sluoksnį. 
Reika ką nors kurti, bent rimtai, vėl grie
biausi „Don Kichoto“ vertimo“.

1937 m. Pulgis Andriušis atsistatydino 
iš „Vakarų“ redakcijos ir išvyko į Paryžių 
tikėdamasis gauti vizą į Ispaniją. Pary
žiaus Lotynų Kvartale bendravo su daili
ninku V Petravičiumi, rašytoju S. Zobars- 
ku ir režisieriumi J. Miltiniu. Vėliau pa
traukė į Portugaliją, Italiją ir pagaliau per 
Austriją atgal į Klaipėdą, negavęs vizos 
Ispanijon. Grįžęs tėviškėn rašo: “Tėvo 
jpasakinti laukai šypsojosi kiekvienu alks- 
nų krūmeliu, kiekvienu putinų skardeliu 
sveikino vieversiais , gegužėmis, pempė
mis, ir nutariau čia pasistatyti savo sva
jonių pilį“. Pulgis susitarė su leidyklos di
rektoriumi, kad mokės avansinį honorarą 
šiai svajonei, bet, deja, užėjo Rusijos oku
pacijos nelaimė. Tame laikotarpyje -1938 
m. liepos mėnesį - susituokė su iš Kauno 
pažįstama mergaite Marija Chodauskaite. 
Iki Hitlerio invazijos, o po to iki 1944 m. 
su žmona, sūnumi ir dviem dukterimis 
gyveno Kaune. Jis tapo laisvu žurnalistu, 
recenzavo dramas, spektaklius, rašė fel
jetonus, o „Lietuvos Aide“ pateikdavo 
humoristines apžvalgas, pasirašydamas 
Homo Simplex slapvyvardžiu.

„Įvyko didžioji Lietuvos nelaime, 
įdardėjo Kaunan rusų okupaciniai dali
niai. Mes, neužsiangažavusieji, vis dar 
sėdėdavom Konrado kavinėje ir visom 
dūdom putėm prieš okupantus.” P. Cvirka 
niekieno nerinktas tapo naujosios rašyto
jų draugijos pirmininku. Iš visų buvusių 
artimų draugų ir kolegų, nuėjusių dirbti 
rusų okupantams, padoriausi buvo P. 
Cvirka, dailininkas S. Žukas ir J. Marcin
kevičius. Į Vailokaičio rūmus buvo suva
ryti visi rašytojai, žurnalistai, dailininkai 
eiti marksizmo - leninizmo kursus. Per 
vieną viešą pirtį, po partijos bei vyriausy
bės grasinimų, jis pasiprašė žodžio rašyto

jo Justino Marcinkevičiaus. Jau gerokai 
įpylęs alaus prasitarė: “Jūs liepiat mums 
rašyti, kad prie Smetonos visi vaikščiojo 
apdriskę, neturėjo valgyt, pro kiaurus sto
gus varvėjo lietus, avėjo klumpėmis. Drau
gai. prisidėję rankas prie krūtinės, prisipa
žinkime, argi iš tikrųjų taip buvo? Vadi
nasi, turime meluoti, štai tau socialistinis 
realizmas!”

Birželio deportacijos paskatino apleis
ti tėviškę. 1944 m. akstyvą pavasarį su 
šeima išsikraustė į Lampėdžius drauge su 
pažįstamais iš Klaipėdos, kurie padėjo 
Andriušių šeimai įsigyti sunkvežimį. Lie
pos pradžioje nuvyko į Vilkaviškį, Šakius 
ir, pagaliau, Vokietijon. Per draugą Ber
lyne išsirūpino kelionę į reicho sostinę, o 
vėliau atsidūrė Tuebingen’e, kartu su dau
geliu kitų pabėgėlių inteligentų iš Lietu
vos. Po metų benamystės, teko susirasti 
šeimai tinkamesnę gyvenvietę. Pulgiui pra
dėjo atrodyti, kad “feljetonai neduoda 
autoriui jokio pasitenkinimo. Tie visi pasi
šaipymai iš nepriklausomos Lietuvos biu
rokratų, labdaringų poniučių su šuniu
kais... man dabar atrodė buvo tik laiko 
gaišalas, honoraro gaudynės... Feljetonas 
nūnai man buvo kaip raganos šluota, 
gumbas ir kupra”

Tucbingcn’o Universitete studijavo apie 
300 lietuvių. Pulgis draugavo su Stasiu 
Santvarų, Henriku Radausku ir Nyka 
Niliūnu. Iš netolimo Ravensburgo atvyko 
poetas Antanas Gustaitis. Pradėjo rengti 
literatūrinius vakarus kaimyftystėje esan
čiose lietuvių kolonijose. 1949 m. vasario 
antroj pusėj Pulgis egzotiško nerimo pa
gautas nusprendė vykti į Australiją.

“Kovo antroj pusėj atlikom paskutines 
gimtosios Europos žemėj stacijas, uosto 
muitinėje vėl rikiavomės eilutėn, vėl kro
vėm į maišelius popierius ir, pagaliau, 
kopdami į amerikiečių karinio transporto 
laivą “General Stewart“ lengvai atsidu
som, kvailai manydami, jog dabar bus galas 
visom tom anketom.

Tboj išplaukus paaiškėjo, ką reiškia ke
liauti kariniu laivu. Vyrai ir berniukai buvo 
paskirstyti į kabinas su 20-30 brezentinių 
lovelių pasieniais... Moterys su mergaitė
mis užėmė didžiulę salę. Rytą pagal ko
mandą turėjom visi anksti keltis, pasiklot 
guolius, pamainomis išsišluot grindis, 
išsirikiuot denyje, laivo kapitonas ateidavo 
patikrinti...

...Viduržemio jūra, Suezo kanalas, Rau
donoji jūra, Indijos vandenynas, kelių 
valandų stabtelėjimas Colombo uoste, 
Didžioji Australijos įlanka, Mclbournas 
1949 m. balandžio 13 d. Stoviu su žmona 
ir trimis mažais vaikais plikas kaip til
vikas nežinomos žemės krante. Dar kartą 
gyvenimas iš naujo. Krantinėje laukė trau
kinio sąstatas ir apie vidurnaktį išdardė- 
jom į skirstomąją stovyklą Bonegillojc. 
Nuvežė į buvusios amerikiečių kariuome
nės barakus, banguotos skardos pirkeles, 
išrikiuotas blokais ant kalvų. Nepaprastai 
platūs akiračiai, banguojančios nuo kait
ros nuskrudintos, gelsvos aukštumos dan
gaus pakraščiuose keisto braižo kalna
gūbriai, apžėlę eukaliptais, kurie iš tolo 
atrodo lyg būtų apipilti metilo spiritu, 
drumstai mėlyni, niekur nė vienos žalios 
dėmės. Mylių myliomis nesimato jokio 
gyvybės pėdsako, žmogaus rankos, sody
bos. Šią nykumą daiktais dar padidina 
vieniši, gaisri) nusiaubti eukaliptai, tiesda
mi fantastiškai įkreivuliuotas šakas j dan
gų, sakytum, skaistyklos sielos - maldau
jančias rankas.

Šiuose barakėliuose, naktį virpėdamas 
nuo šalčio, dieną dusdamas nuo Sutros, 
išgyvenau iki gegužės pabaigos.”

Tęsinys kitame “MH” numeryje

Jungtinėse Amerikos Valstijose, Mai
ne, vasario 8 d. mirė įžymus vitražistas, 
akvarelistas Albinas Elskus.

Gimęs 1926 m. Kaune, meno studijas 
pradėjo Dekoratyvinio Meno Institute, o 
1944 m. Vokietijoje, Darmstadt’e studi
javo architektūrą, gi vėliau - Freiburge 
Ecole des Arts et Metiers - piešimą.

1944 m. atvykęs Amerikon, Čikagoje 
baigė keturių metų vitražų gamybos 
praktiką žymioje Hacket Stained Glass 
studijoje. 1952 m. išvyko Paryžiun, Ecole 
des Beaux Arts mokyklon. Po metų, čia 
vedęs Anna Marie, su žmona persikėlė į 
New Yorką, kur Durham & Son studijoje 
įsidarbino vyr. dizaineriu, vėliau tapda
mas tos studijos pusininku.

50-ties metų karjeros bėgyje jis sukur
tais vitražais papuošė keliolika šio krašto 
bažnyčių, katedrų, mauzoliejų, koplyčių 
bei šventyklų. Apie jo darbus savo kny
gose rašo svarbiausi šios srities specialis
tai, o savu laiku ir “Time” žurnalas. 1980 
m. išleista jo paties knyga, pavadinta “The 
Art of Painting on Glass”, kuri tapo pa
saulinio masto vadovėliu atitinkamoms 
meno mokykloms.

Būdamas išskirtinai geras akvarelistas, 
jis ilgus metus dėstė meną Fordham 
Universitete ir Parsons Glass mokykloje. 
Savo šilta ir draugiška asmenybe jis ne tik 
mokė, bet ir žavėjo moksleivius. Pamė
gęs plaukymą jūra, Albinas, kartu su drau
gu dramaturgu 1970 metais vienstiebiu

International Lithuanian Language 
2 i and Culture Summer Course
2 ~ 2Th of July to 17lb of August, 2007, Kaunas
% Intensive language lectures Lithuanian lifestyle lectures

(a . tf*9 Attractive social programme ECTS credit points
Target Audience:

You are a Socrates/Erasmus student coming to study in Lithuania.
•’ You areapersonwithpersonalorbusiness bonds in Lithuania. ■' imti.b <■<(. .psioiml 

You are interested in Lithuania and the Lithuanian language.
You speak at least some English.
You value the experience of highly qualified professionals and enjoy creative work.
You are interested in meeting students from other countries.
You would like to spend a wonderful summer month in Kaunas - the most Lithuanian 

city of Lithuania - and see the places of interest in Lithuania.
City of KaunasThc Summer course will take place in Kaunas.
Host of the Lithuanian Language anil Culture Summer Course The Lithuanian 

language and culture summer course is organised by Vytautas Magnus University. At 
present it is one of the largest universities in the country and gathers nearly 9 000 students 
at ten faculties in various study programmes.

Study Programme During the summer course you will be offered an intensive 
programme consisting of lectures, workshops and discussions, sightseeing tours and 
excursions to learn the Lithuanian language and deepen your knowledge about Lithuanian 
lifestyle. Qualified teachers and professors will head the programme.

Language of Instruction l anguage classes will be given in Lithuanian with explanations 
in English when necessary. Other lectures and workshops will be held in English.

Social Programme We will organise an attractive social programme. The social 
programme will include guided tours to heritage sites of Lithuania, visits to museums, film 
and folkdance evenings, sailing tour and more.

Arrival and Departure The transfer to and from Kaunas should be organised 
individually. Kaunas can be easily reached by plane (www.kaunasair.lt, wwv.lal.lt), bus 
(www.eurolines.lt), train (from Belarus, Russia, the Ukraine) or ferry (from Germany, 
Sweden). Please do not hesitate to contact us if you need any further information. The 
organisers will be happy to provide it.

Accommodation and Meals You will stay at a students’ dormitory in the centre of 
Kaunas. You will be able to cook yourselves or buy your meals at numerous cafes, pizzerias 
and restaurants of Kaunas. Fee The summer course fee, including tuition and social 
programme is EUR 525. The application fee is EUR 30. You should lie able to coveryour 
own travel, accommodation and personal expenses. Tuition and registration fee is waived 
for Socrates/Erasmus students.

Application The deadline of submitting the application is June 30,2007. The application 
documents should be in English. For the application form, please visit the homepage of 
Vytautas Magnus University www.vdu.lt/LTcourscs or it can be sent to you by e-mail, upon 
request. Please enclose the following documents:-
Application form, CV, Leiter of motivation (1 page). Contact The organisers of the 
summer course at Regional Studies Department of VMU will be happy to answer all 
questions concerning organisational matters, which might occur before the summer course 
starts or during it.

Coordinator: Žydrūnė Žemaitytė, z.zemaitylc@pmdi.vdu.lt
Regional Studies Department Vytautas Magnus University Daukanto Street, Room 

200, Kaunas, LT-44248, Lithuania. Phone: +370 37 327867 Fax: +370 37 323296
URL: www.vdu.lt/ITcourses ---------------------------------------------------------------- -
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aai. Albinas Elskus.

laivu (sloop) perplaukė Atlantą.
Albinas Elskus buvo dažnas parodų 

dalyvis, o 2006-aisiais ir Lietuvoje savo 
darbus rodė.

2005 m jo kūrybinio darbo apvaini
kavimui buvo suruošta retrospektyvi pa
roda vardu “50 Years of Stained Glass”. 
Turime ir jo lietuvišku žodžiu palydėtą fil
mą, pavadintą “Dieviškoji Šviesa”.

Teguodžia toji Šviesa liūdesyje likusius 
Anna Marie, sūnų, dvi dukras ir ketvertą 
vaikaičių. Danutė Simankcvičicnė
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Sckinadicnj, balandžio 1 dienų, 2 vai. p.p. Lietuvių Klube “Dainava”, 
Bankstown’e. įvyks vienos iš žymiausių išeivijos moterų rašytojų

birutes tfuketevičiūtes
ftūryėos popietė

Nijolė Jankutė apžvelgs jos karybų ir gyvenimų.
Skaitovai: J. Barila, M. Cox, 1. 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

6.30 val. p.p.
6.30 val. p.p.
6.30 val. p.p.
6.30 val. p.p.
6.30val. p.p.

Age Pension and Your Choices 
Understanding Superannuation 
Working past Pension Age 
Investing in Shares 
Understanding Income Stream

Centrelink 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 laikų ir pavadinimus:

Balandžio 19 d.
Balandžio 26 d.
Gegužės 17 d.
Gegužės 31 d.
Birželio 14 d.
Norinčius dalyvauti seminaruose prašome iš anksto užsiregistruoti tek: 

136357. (Telefonas yra bendras, todėl paskambinus reikia prisistatyti, pasakyti 
kad norite dalyvauti seminare ir pranešti dalyvaujančių skaičių.)

ot mt vt
LITHUANIAN CLUB

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

www.lithuaniancliib.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.
Restoranas - kavinė 44 Europa” dirba:
Pirmadieniais - Šeštadieniais

Aukos “Mūsų Pastogei” R. Stašionis NSW $ 15.00
S. Varnas SA $ 15.00 K. Sasnauskas QLD $ 10.00
E. Juška NSW $ 35.00 Mrs. M. Lingienė WA $ 5.00
A. Vyšniauskienė VIC $ 5.00 A. Burneikis QLD $ 15.00
Mrs. M. Linas NSW $ 35.00 Mrs. A. Jaras NSW $ 5.00
Mrs. E. Karblanc VIC $ 25.00 P. Zubrickas NSW $ 5.00
L. Venslovas ACT $ 15.00 Mrs.E. Volkas QLD $135.00
A. Stupuras VIC $ 15.00 P. Kazlauskas QLD $ 15.00
B. Malinauskas QLD $ 15.00 J. Juška VIC $ 20.00
RV. Kabaila VIC $ 70.00 Mrs. A. Sadauskas VIC $ 35.00
E. Pankevičius VIC $ 15.00 S. Eimutis VIC $ 5.00
Mrs. R.Lokienė NSW $ 10.00 Miss.G. Baltutytė VIC $ 20.00
A. Šidlauskas NSW $ 5.00 Z. Poškaitis VIC $ 25.00
J. Vitartas ACT $ 5.00 Mrs. M. Žiogienė VIC $ 55.00
P. Pilkis SA $ 5.00 A. Urbonavičienė VIC ,$ 35.00
J. Jdnavičius SA $ 15.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
R. Šilinis ACT $ 25.00 “Mūsų Pastogės” administracija

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 730val. tik užsakymo atveju).
Virtuvės šeimininkų tel.:

Gary - 0400 401 703 Al - 0417 674 599

Velykos “Dainavoje”
Kviečiame visus kovo 31 <1. (šeštadienį) švęsti Velykas 
“Dainavoje”:
1130 -1230 vai. bus demonstruojami tradiciniai kiauši
nių marginimo būdai naudojant vaškų 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.

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 kūrybų, 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 nepertraukiamų 
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 <1. Plungėje, Plateliuose, Telšiuose ir Kelmėje. 
Bus eksponuojami įvairių žanrų meno, tautodailės, fotomeno ir studentų darbai.

Kvietimo anketų ir reikalavimus galite rasti Žemaičių muziejaus internetiniame 
tinklalapyje www.oginski.lt Informacijų prašau siųsti elektroniniu paštu: 
infozdm@gmail.com Su gilia pagarba Alvidas 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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Melbourno skautai praneša
Lordo Baden-Powell - Pasaulio Skautų organizacijos įkūrėjo -100 metų 

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

Kviečiame visus apsilankyti ir praleisti popietę prie “Laužo”. 
Įėjimas aukomis. Melbourno “Džiugo” Įimtas

“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 Fiddcns 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 Tbl.r (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03)9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 pun. e-mail: litconmelb@bigpond.com
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Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
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Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

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

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