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Artėjant šv. Velykoms

Švęsdami šv. Velykas, apie senuosius papročius skaitykite “M.P” psl. 4.

Bekaras Lietuvos įvykių apžvalga
ES: Ignalinos 

pratęsti 
negalima 
(ELTA) Eu

ropos Komisijos 
pirmininkas Jose 
Manuel Barroso, 
kalbėdamas LR 
Seime, leido su
prasti, kad Igna

linos atominės elektrinės (IAE) eksploa
tacijos pratesimas būtų nerealus. Pasak jo, 
tai būtų įmanoma tik tuomet, jeigu tampri- 
tartų visos Europos Sąjungos (ES) narės.

“Jūs Stojimo sutartyje įsipareigojote 
uždaryti pirmąjį ir antrąjį blokus. Šito 
skyriaus pakeisti negalima. Tą sutartį 
ratifikavo Lietuva ir visos valstybės narės. 
Teoriškai yra vienintelis būdas - reikia 
pasiekti vieningą visų ES narių pritarimą, 
bet aš manau, kad tai neįmanoma, nes 
turime gerbti sutartis. Kaip čia bus, jei su
tarčių nepaisysime? Tai bus ES galas. Jei
gu mes pasirašome ir ratifikuojame su tar
tis, o paskui sakome, kad mes pažeidėme, 
ar tai rimta?” - atsakydamas į Seimo narių 
klausimus dėl galimybės pratęsti IAE eks
ploatavimą teigė J.M.Barroso. Jis tvirtino, 
kad visos šalys turi būti suinteresuotos, 
jog būtų gerbiama ES teisė. Antrojo IAE 
reaktoriaus eksploatacija turi būti nutrauk
ta 2009 metais.
ES: Lietuva kuo greičiau euro zonoje 

(ELTA). “Europos Komisija yra už tai, 
kad Lietuva galėtų kuo greičiau prisijungti 
prie euro zonos”, - kovo 29 d. Seimo posė
dyje pareiškė Europos Komisijos (EK) 
pirmininkas Jose Manuel Barroso. “Mes 
tikrai su malonumu jus pasveikinsime 
prisijungus prie euro zonos, kai tik jūs 
būsite tampasirengę”, - pabrėžė jis.

Tačiau jis pritarė eurokomisarės Dalios 
Grybauskaitės pareiškimui po susitikimo 
su Prezidentu Valdu Adamkumi, kad 2010 
m. Lietuvoje įvesti eurą yra nerealu. Pasak 
D. Grybauskaitės, Lietuvos vyriausybė šiuo 

metu nenaudoja jokių kainų stabilizavimo 
priemonių. “Kaip ekonomistė, ne kaip 
komisarė, galiu sakyti - ne, nerealu, mat 
šiuo metu nėra jokios kainų stabilizavi
mo, valdymo priemonės. Bet kokia in
fliacijos valdymo priemonė suveikia po 6- 
8 mėnesių, taigi praktiškai pasiruošimas 
eurui įvesti užtrunka apie 2.5 metų”, - teigia 
ES komisarė. Pasak jos, eurą įsivesti bus 
galimybė, kai LR Vyriausybė ims taikyti 
atitinkamas priemones.
V Adamkus giria integraciją j NATO

Prezidento rūmuose iškilmingai pami
nėtos trečiosios Lietuvos narystės Šiaurės 
Atlanto Sutarties Organizacijoje (NATO) 
metinės. Renginys prasidėjo Lietuvos ir 
NATO vėliavų pakėlimo ceremonija Si
mono Daukanto aikštėje.

Sveikindamas, Prezidentas pažymėjo, 
kad Lietuva vienu iš pagrindinių savo 
saugumo, nepriklausomybės ir gerovės 
garantrj pasirinko narystę NATO. “Būda
mi šio Aljanso nariais tvirtai žinome, kad 
iškilus pavojams nebūsime palikti vienui 
vieni. Šiandien saugumo jausmą mūsų 
žmonėms stiprina paprastas, dar niekada 
nepažeistas pažadas, jog Aljanso partne
rės visada ateis viena kitai įpagalbą”, - sakė 
Prezidentas.

V. Adamkaus nuomone, per šiuos tre
jus metus Lietuva transatlantinei ben
druomenei sugebėjo įrodyti, kad yra so
lidi, patikima ir aktyvi sąjungininkė, ta
čiau dar reikia pasistengti išpildyti finan
sinių įsipareigojimų Aljansui pažadus. 
“Mes tikime, kad Aljanso tolesnė plėtra 
prisidės prie stabilumo ir saugumo erdvės 
plėtimo. Manome, kad Gruzija ir Ukraina 
yra vertos tapti NATO narėmis. Esame 
sukaupę unikalią integracijos patirtį, kuria 
dalijamės su narystės Aljanse siekiančio
mis Juodosios jūros, Kaukazo beiBalkanų 
šalimis”,-sakė jis.

Prezidento teigimu, integracija į Aljansą 
Lietuvai buvo svarbi pamoka, išmokiusi

Nukelta į 2 psl.

Broliai, seserys Kristuje,
Kai apaštalams užėjo audra Genezereto ežere ir jų valtis 

buvojau toli nuplaukusi nuo kranto, blaškoma bangi; (Jono 
6: 16-18), pasirodęs Kristus nusigandusius Apaštalus 
ramino sakydamas, “Aš čia. Nebijokite! ” (Jono 6:20).

Prisikėlęs Kristus taip pat pasirodė savo mokiniams: 
“jiems besikalbant, pats Jėzus atsirado jų tarpe ir prabilo: 
‘Ramybė jums!’ ” (Luko 24:36).

Tokie Kristaus žodžiai, “nebijokite” ir “ramybė jums”, 
padeda mums giliau susipažinti su Kristumi. Jis kviečia 
mus drąsiau ir su didesniu pasitikėjimu priartėti prie Jo, 
nes Jis yra tas, kuris panaikina mūsų dvasines silpnybes ir
gydo baimės, keršto ir nepasitikėjimo žaizdas. Tie žodžiai yra skiriami ir jaunimui Lietuvos 
jaunimo dienų proga Klaipėdoje 2007 m. Vyskupas R. Norvilą rašė, “Lavinkite širdis, kad jos 
ant Ballijos jūros kranto išgirstų Jėzaus žodžius pirmą kartą nuskambėjusius prieš du 
tūkstančius metų virš Genezereto ežero bangų ir niekada nenutylančius: Drąsos! Tai aš”.

Baigdami gavėnios atgailos laikotarpį ir žengdami link šv. Savaitės apeigų - pradedant 
su Verbų sekmadieniu, iki Didžiojo ketvirtadienio paskutinės vakarienės ir Didžiojo 
penktadienio Aukos, prisimenam Jėzaus išganingąją kančią ir mirtį. O tada - džiaugiantis 
Jo Prisikėlimu mums dera ne tik atlikti religinę pareigą, dalyvauti Velykinėse apeigose, 
bet ir galime giliau susipažinti su besivystančia išganymo istorija. Kristaus išganymo 
malonė tęsiasi iki šios dienos - mums reikia turėti tos drąsos išgyventi Dievo valią, sekti 
Kristų mūsų kasdieniniam gyvenime.

Nuoširdžiai sveikinu visus lietuvius išsibarsčiusius per visus pasaulio žemynus šv. 
Velykų proga. Tegul šv. Velykų palaima mus skatina būti drąsesniais krikščionimis, 
pasitikėdami tuo, kuris yra su mumis “per visas dienas” (Mato 28:20). Eikime link 
Kristaus, kuris yra meilė, nes “pasitikėjimas ir tik pasitikėjimas veda į meilę” rašė šv. 
Kūdikėlio Jėzaus Teresėlė, šių metų Lietuvos jaunimo dienų globėja.

Linkiu visiems palaimintų Šv. Velykų! Jūsų Kristuje,
Prelatas Edmundas J. Putrimas

Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai

Dalia Giybauskaitė įspėja dėl ES paramos
Europos Sąjungos (ES) biudžeto ir fi

nansinio programavimo komisarė Dalia 
Grybauskaitė lankosi Lietuvoje su oficia
liu vizitu. Pirmiausia ji susitiko su Prem
jeru Gediminu Kirkilu. Vėliau ji žurnalis
tams sakė, kad jei ir šiais metais Lietuva 
labai lėtai įsisavins ES lėšas, 2008 m. pa
vasarį „gali aleiti ir bloga žinia” - dalis 
nepanaudotų lėšų gali būti grąžinta į 
Bendrijos biudžetą. „Uiriu apgailestauti, 
deja, labai gerų žinių neturiu. Lietuva ir jos 
įsisavinimo tendencijos prastėja, įsisavi
nimas lėtėja”, - sakė ji.

2007-2013 metais Europos Sąjungos 
struktūrinė parama Lietuvai yra milži
niška ir sudaro 23 milijardus litų, o visa 
Lietuvai skirta ES parama - apie 36 mili
jardus litų. Tai didžiulis indėlis Lietuvos 
biudžetui.

Anot komisarės, 2004 metais Lietuva 
pirmavo, 2005 metais buvo per vidurį, o 
praėjusiais metais atsidūrė kone sąrašo 
pabaigoje. Pagal Sanglaudos fondo lėšų 
įsisavinimą Lietuva buvo 8-je vietoje, o

Stipendijos grįžtantiems
Pernai lapkričio mėnesį Užsienio lie

tuvių rėmimo centras pakvietė užsienyje 
dirbančius liet, mokslininkus teikti paraiš
kas mokslinių vizitų finansavimui. Paraiš
kas pateikė lietuviai tyrėjai iš Olandijos, Šve
dijos, Italijos, Japonijos, Portugalijos, Ang
lijos, JAV ir Vokietijos. Ekspertų komisija 
patvirtino finansavimą 12 mokslininkų vi
zitų, kurie truks nuo 2 savaičių iki 3 mė
nesių, skirdama nuo 4,700 iki 23,400 Lt.

Pirmieji mokslininkų vizitai į Lietuvos 
mokslo irstudijų institucijas prasidėjo jau 
kovo mėnesį. Vizitų tematika pakankamai 
įvairi: aukštojo mokslo reformų tenden

struktūrinių fondų - 6-oje, taigi bendrai 
Lietuva užima 7-tą vietą iš 14 ją gavusių 
valstybių. „Lietuva kasmet ritasi žemyn. 
Būtina papildomą dėmesį skirti gamtos 
apsaugos įsisavinimo sričiai, užimtumo 
skatinimo, žinių ekonomikos ir kitoms 
sritims, kurios liečia investicijas j žmogų ir 
investicijas į švietimą ir mokslą. Šios sri
tys atsilieka labiausiai. Be abejo, tai yra 
nekokia žinia”, - sakė D. Grybauskaitė.

Premjeras G. Kirkilas taip pat pripa
žino, kad paramos įsisavinimo tempai yra 
nepakankami. „Kalta yra biurokratija, kai 
kurios mūsų žinybos per daug apsidrau
džia, nors, aišku, reikia, kad viskas būtų 
pasisavinama skaidriai”, - po susitikimo 
su komisare sakė jis ir pareiškė, kad pa
skirstantis koordinatorių, kuris papildo
mai prižiūrėsiąs ES lėšų įsisavinimą. Prem
jeras sakė, kad daugiausiai problemų 
įsisavinant ES lėšas kyla Aplinkos, So
cialinės apsaugos ir darbo, Švietimo minis
terijų prižiūrimose sferose.

(Rasa Lukaitytė, www.DELFI.lt)

cijos Europoje, dirbančių ir bedarbių žmo
nių gyvenimo kokybė, jutiklių technolo
gijos ir savybių kontrolė, sunkiųjų metalų 
ir organinių teršalų elektrokinetinis trans
portas, fotoninių 3D silicio struktūrų for
mavimas, save organizuojančių lipidų 
skystakristalinių nanodalelių moksliniai 
tyrimai ir pritaikymas farmacijoje, lėtinio 
skausmo gydymas ir reabilitacija ir kt.

Užsienio lietuvių rėmimo centras 
primena, kad paraiškas galima teikti 
elektronine forma. Daugiau informacijos 
galima rasti svetainėje www.ulrc.lt/ 
mokslininkams arba www.sugrizimai.lt.
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pffiius' ‘ Trumpai iš visu r
♦ Kovo 26 <1. 
Stormont parla
mento rūmuose 
Belfaste jvyko 
istorinis susitiki
mas tarp dviejų 
priešų, Šiaurės Ai
rijos protestantų 
lyderio pasto
riaus Ian Paisley ir 
katalikiškos Sinn

Fein partijos lyderio Geny Adams. Jie 
susitarė sudaryti bendrą vyriausybę, kuri 
gegužės 8 d. turės perimti krašto adminis
traciją iš D. Britanijos. Ncsusitarimo atve
ju D. Britanijos vyriausybė grąsė paleisti 
Siaurės Airijos parlamentą ir valdyti šj 
kraštą tiesiogiai iš Londono.
♦ Kovo 27 dieną Guantanamo Bay 
kalinamas australas David Hicks pareiš
kė JAV karinei komisijai, kad jis pri
sipažįsta kaltu materialiai rėmęs teroriz
mą. Kovo 30 dieną karinė komisija jį 
formaliai nuteisė, kaip išėjusį al-Qaeda 
karinį apmokymą ir aktyviai kovojusį 
Taliban eilėse. David I licks nubaustas ka
lėti devyniems mėnesiams. Šią bausmę jis 
atliks kalėjime Australijoje.
♦ Kovo 29 d. Afrikos valstybių vadovai 
susitiko Tanzanijos sostinėje Dar es Salaam 
aptarti vis sunkėjančią politinę padėtį 
Zimbabvėje. | pasitarimą atvykęs Zimbab
vės prezidentas Robert Mugabe gyrėsi 
žiniasklaidai, kad jis pareiškęs posėdžio 
dalyviams, jog Zimbabvės opozicijos lyderis 
buvo primuštas, nes jis to prašėsi. Afrikos 
lyderiai įgaliojo Pietų Afrikos prezidentą 
Thabo Mbeki tarpininkauti Zimbabvės 
krizėje. Kovo 30 d. Zimbabvės valdanti 
partija paskelbė, kad dabartinis preziden
tas, 83 metų amžiaus Robert Mugabe, bus 
jos oficialus kandidatas 2008 metų pre
zidento rinkimuose.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
mus susitarti ir kartu, konsolidavus visas 
politines jėgas, siekti gyvybiškai svarbių 
mūsų valstybei tikslų.

“Pasauliui. NATO ir mums reikia “sa- 
vystovios Lietuvos”, kaip ją daugiau nei 
prieš šimtą metų vadino mūsų tautos pa
triarchas daktaras Jonas Basanavičius. 
Linkiu, kad siekis tarnauti savo šaliai ir 
tautai visiems čia susirinkusiems taptų įk
vėpimo šaltiniu. Šiandien esame savo šalies 
saugumo ir gerovės kūrėjai, o ar būsime 
ateityje, priklausys tik nuo mūsų”, - pažy
mėjo Prezidentas. Šventėje buvo pristaty
tas ir pirmą kartą rodomas režisieriaus 
Domanto Vildžiūno dokumentinis filmas 
“Laiškai iš Afganistano”.

NAl'O yra politinė karinė tarpvyriau
sybinė organizacija, kurią sudaro 26 ne
priklausomos valstybės. Lietuva, Latvija, 
Estija, Bulgarija, Slovakija, Slovėnija ir 
Rumunija NATO narėmis tapo 2004 metų 
kovo 29 dieną. 2004 m. balandžio 2 d. 
Lietuvos vėliava buvo iškelta prie NATO 
būstinės Briuselyje.

Oro apsaugą perima prancūzai
Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos 

bazėje Šiauliuose kovo 30 d. prancūzai 
Baltijos valstybių oro erdvės saugojimą 
perėmė iš Belgijos karių.

Pasikeitimo ceremonijoje dalyvavo 
Prezidentas Valdas Adamkus, krašto ap
saugos ministras Juozas Olekas, I Jetuvos 
kariuomenės vadas generolas majoras 
Valdas Tutkus, Prancūzijos, Belgijos, I ,at- 
vijos ir Estijos ambasadoriai, Belgijos ir 
Prancūzijos karinių oro pajėgų atstovai. 
Svečiai galėjo apžiūrėti abiejų valstybių
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♦ Kovo 29 d. Etiopijos ir Somalijos vy
riausybės karinės pajėgos pradėjo pulti 
Somalijos “Islamo teismų” sukilėlius. Ko
vos vyksta Somalijos sostinėje Magadišu ir 
krašto pietuose. Per pirmas keturias kovų 
dienas nukentėjo daug civilių gyventojų. 
Tarp dviejų kovojančių šalių įterpti nu
kenčia ir “taikos palaikymo” kariai. Žuvo 
vienas karys iš Ugandos kontingento.
♦ Tadžikistano prezidentas Emomali 
Rachmonov pareiškė, kad jis sutrumpina 
savo pavardę į “Rachmon”, nubraukdamas 
slavišką galūnę “ov”. Šis procesas bus 
privalomas visiems naujai gimusiems tad
žikų tėvų vaikams. Tadžikistane uždrau
džiamos kai kurios mokyklų šventės ir 
tradicijos, susijusios su sovietmečio laikais.
♦ Irake nesiliauja šiitų ir sunitų tarpu
savio teroro veiksmai. Kovo 27 - 29 die
nomis žuvo beveik 400 žmonių. Kovo 29 
d. didžiulės Bagdado priemiesčio rinkos 
galuose sprogo bombos dviejuose sunkve
žimiuose, užmušdamos daugybę pirkėjų, 
gi tuo metu Khalis mieste susprogdinti 
keturi sunkvežimiai. Sprogimai įvyko ši
itų rajonuose. Vyrauja nuomonė, kad kad 
šiuos sprogimus įvykdo al-Qaeda, norė
dama išprovokuoti šiitus imtis keršto 
veiksmų prieš sunitus.
Balandžio 1 d. Nepale buvo prisaikdinti 
naujo koalicinio ministrų kabineto nariai. 
Iš 22 ministrų penki yra komunistai 
(maoistai). Ministru pirmininku pasilieka 
Girija Prasad Koirala, kuris atsiekė susi
tarimą su maoistais, užbaigusį dešimtmetį 
užtrukusi pilietinį karą.
♦ Irano vyriausybė atsisako paleistikovo
23 dieną pagrobtus 15 britų jūreivius, 
reikalaudama, kad Didžioji Britanija 
prisipažintų, kad britai buvo suimti Irano 
teritoriniuose vandenyse. Jie žada iškelti 
bylą pagrobtiesiems ir juos nubausti, jei 
bus įrodyta jų kaltė. n 

naikintuvus ir stebėti Belgijos naikintuvų 
F-16 pakilimą.

Prancūzijos kontingente tarnaus 116 
karių. Jie oro erdvę saugos 4 naikintuvais 
“Mirage 2000”. Tai išskirtinė Prancūzijos 
kariuomenės misija, nes Prancūzija yra 
ribotus įsipareigojimus turinti NATO narė. 
Ji 1966 m. pasitraukė iš NATO, pasilik
dama teisę dalyvauti tik politinėje NATO 
veikloje. Po keturių mėnesių iš prancūzų 
misiją perims rumunai.

Nuo 2004 m. oro policijos misiją Bal
tijos valstybėse po tris mėnesius vykdė 
Belgijos, Danijos, Didž. Britanijos Norve
gijos, Olandijos, Vokietijos, JAV ir I .enkijos 
kariai. Nuo 2006 m pavasario prasidėjusia
me keturių mėnesių misijos rotacijų cikle 
budėjo Turkijos. Ispanijos. Belgijos kariai.

Kariams misijose - didesni 
atlyginimai

(ELTA). Vyriausybė nutarė padidinti 
išmokas misijose tarnaujantiems kariams. 
I ki šiol jos buvo nuo 7 iki 15 bazinių dydžių, 
o dabar bus nuo 10 iki 20 bazinių dydžių. 
Šios lėšos yra numatytos Krašto apsaugos 
ministerijos (KAM) biudžete.

“Operacijose dalyvaujantys kariai ir 
civiliai susiduria su didesniu pavojumi. 
Misijose dalyvauja kariai profesionalai ir 
savanoriai, kurių tarnybą mes vertiname”, 
- sakė krašto apsaugos ministras Juozas 
Olekas. Anot jo, karių misijoms pakanka. 
Pavyzdžiui, netrukus sugrįš iš Kosovo kariai 
savanoriai ir iš jų būrio du trečdaliai buvu
sių savanorių jau yra parašę pareiškimus 
ateiti į profesionalią kariuomenę toliau 
dalyvauti misijose.
Rengiant apžvalgą naudotasi Ijetuvos spau
da,EITA,BNS,LGITICir“Benuudinai”.

Rūta Kilmonytė-Lee lankosi Lietuvoje
Lietuvoje lankėsi lietuvių kilmės 

I lollywood’o aktorė Rūta Kilmonytė-Lee. 
Čia Prezidentas Valdas Adamkus įteikė 
jai ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalį.

Pernai, švęsdama septyniasdešimt
metį, aktorė buvo pagerbta abiejose jai 
brangiose šalyse - Amerikoje ir Lietuvoje. 
JAV ji gavo legendinę žvaigždę Holly- 
wood’o garbės alėjoje, o Prezidentas 
George W. Bush ją apdovanojo “Yellow 
Rose of Texas” žymeniu - vienu presti
žiškiausių įvertinimų JAV už labdaringą 
veiklą. Lietuvos Prezidentas pernai 
Valstybės dienos proga Rūtai Lee sutei

Nuotraukoje priekyje - LR Prezidentas Valdas Adamkus ir Rūta Kilnionytė - Lee.

V. K. Jonyno šimtmečio paroda
(ELTA). Antradienį, kovo 27 d., Vil

niaus Radvilų rūmuose buvo pristatyta 
Lietuvai dovanotų Vytauto Kazimiero 
Jonyno kūrinių paroda “Pasaulio meno 
kryžkelėse”. Monumentali beveik 400 
dailės darbų paroda skiriama garsiojo 
išeivijos dailininko (1907-1997) gimimo 
šimtmečiui ir yra sudaryta iš naujausios 
Lietuvos dailės muziejui dovanotos JAV 
saugotos kolekcijos.

Vitražai ir jų projektai, skulptūros, rel
jefai, akvarelės, piešiniai, knygų iliustra
cijos, pašto ženklai, medžio raižiniai ir jų 
paruošiamieji eskizai, kita grafika - i.šrai.š- 
kingiausi kūriniai iš dovanotos kolekcijos 
eksponuojami kartu su anksčiau Lietuvos 
dailės muziejaus sukauptais ir deponuo
tais darbais iš Nacionalinio M. K. Čiur
lionio dailės muziejaus bei privačių ko
lekcijų. Didžiulė paroda užima net aštuo- 
nias Radvilų rūmų sales.

Dailininko dukros Giedros Jonynaitės 
sprendimu, dalis dovanotos siuntos -dau
giausia sakralinės tematikos kūriniai, iš
keliavo j Druskininkus, kur veikia V. K. 
Jonyno galerija. “Šios galerijos pastatas tu
ri didelius langus, ten daug šviesos, todėl 
labai gražiai atrodo vitražai ir spalvoti pie
šiniai”, - sakė dukra. Kita siuntos dalis su 
archyvine medžiaga perduota Vilniaus 
universiteto bibliotekai, kad ši papildytų 
jau turimą dailininko knygų rinkinį.

Ypatingą vietą dailininko kūryboje už
ėmė bažnyčių interjerai, kurių Jungtinėse 
Valstijose sukūrė per šešias dešimtis. Pasak 
dailėtyrininkės dr. Rasos Andriušytės-Žu- 
kienės, praėjusio amžiaus 7-8 dešimtme

Lietuva - treji metai NATO narė
(ELTA) Ketvirtadienį, kovo 29 d., suka

ko treji metai, kai Lietuva yra NATO narė. 
Trečiaisiais narystės metais buvo žengtas 
istorinis žingsnis karinės integracijos j 
NATO kelyje. 2006 m. rugpjūčio mėnesį 
buvo pradėtas Lietuvos kariuomenės mo
torizuotosios pėstininkų brigados “Gele
žinis Vilkas” priskyrimas Danijos divizijai. 
Tai leido žymiai padidinti Lietuvos kariuo
menės sąveikumą su NATO kariniais vie

kė ordiną „Už nuopelnus Lietuvai“, kurio 
dabar ji atvyko atsiimti.

Viešnagės Lietuvoje metu Lietuvos 
televizija rodė platų reportažą apie ak
torę. Reportaže ji kalbinama savo namuo
se Hollywood’e ir rodoma daug Lietuvoje 
dar nematytų svarbių ištraukų iš jos vai
dybinio gyvenimo. Per savo karjerą Rūta 
Lee suvaidino daugiau kaip 150 vaidme
nų, o tarp jos scenos partnerių ir bičiulių 
- pasaulinės kino ir muzikos legendos 
Frank Sinatra, Fred Astaire ir Audrey 
Hepburn.

(mvw.lictuviams.com)

čiais buvo kuriami interjerai įvairių JAV 
religinių konfesijų pastatuose, o dailininkas 
buvo labai svarbus asmuo įrengiant baž
nyčių interjerus - nuo altoriaus, žvakidžių 
iki suolų būdavo kuriama pagal vieno 
dailininko projektus.

Aktyvus kūrėjas, pedagogas, visuome
nės veikėjas V. K. Jonynas dar nepriklau
somoje Lietuvoje dirbo paminklosaugos 
srityje, pasižymėjo savo medžio raižiniais 
ir plakatais, o Antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje pasitraukė j Vakarus. Vokietijoje 
įkūrė Freiburgo dailės ir amatų mokyklą, 
kurioje dėstė ir mokėsi žymiausi lietuvių 
išeivijos dailininkai. 1951 m. persikėlęs į 
New York’ą ten dėstė keliose meno insti
tucijose, ėmėsi kurti dar neišbandytose sri
tyse - vitražų, bareljefų, šviestuvų, archi
tektūros formų, interjerų dekoro. Daili
ninko kūriniai pasklidę po Latvijos. Esti
jos, Vokietijos. Olandijos, JAV, Vatikano 
muziejus ir privačias kolekcijas.

Daug savo kūrinių V. K. Jonynas pa
dovanojo Lietuvos dailės muziejui, Nacio
naliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui, 
I Jetuvos literatūros ir meno archyvui, Vil
niaus dailės akademijai. Už nuopelnus Lie
tuvai 1993 m dailininkas apdovanotas LDK 
Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, 
po treji} metų jam suteiktas Vilniaus dailės 
akademijos garbės daktaro vardas. Iki rug
sėjo pradžios Vilniuje veiksiančios V. K. 
Jonyno šimtmečio parodos uždarymui nu
matoma išleisti dailėtyrininkės dr. Rasos 
Andriušytės-Žukienės monografiją “Akis
tatos: dailininkas Vytautas Kazimieras 
Jonynas pasaulio meno keliuose”. LGITIC 

netais ir jų gebėjimą veikti kartu tarptauti
nėse operacijose. Lietuva aktyviai prisidėjo 
prie tarptautinių misijų ir sėkmingai tęsė 
dalyvavimą NATO vadovaujamose opera
cijose Kosovo provincijoje bei Irako sau
gumo pajėgų mokyme. Afganistane Lietu
vos vadovaujama Goro provincijos atkū
rimo grupės misija yra daugiausiai pastan
gų reikalaujanti ir viena sudėtingiausių 
Lietuvos iniciatyvų NATO sudėtyje. □
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Bendfliomčhės bdruosė Paminėtas Pulgis Andriušis * •'
Lietuvių dirigentų suvažiavimas

Šeštadienį, kovo 10d., 
Sydnėjuje susirinko lie
tuviai dirigentai iš įvai
rių Australijos miestų 
pasitarti dėl 2008 metais 
Sydnėjuje AD Dienų 
metu įvyksiančios Dainų 
Šventės. Ši Šventė jau bus 
25-oji.

Dirigentai rinko naują 
repertuarą. Melbourne 
“Dainos Sambūrio” diri
gentė Gražina Pranaus- 
kienė neatvyko dėl šeimy
ninių priežasčių, bet 
“Dainos Sambūriui” at
stovavo Rita Mačiulai
tienė, kuri yra ne tik diri
gentė, bet ir mūsų visų 
mylima ir gerai pažįstama 
solistė. Iš Melbourno at
vyko ir Dana Levickienė 
-Melbournovyrų choro 
“Danos Vyrai” dirigentė 
ir dabartinė “Vyresnių Skaučių Būrelio” 
dirigentė. Jiyra harmonizavusi kelias lie
tuvių liaudies dainas, kurios labai patiko 
publikai. Geelongo lietuvių chorui “Viltis” 
atstovavo dirigentė Aldona Lipšytė-Scano 
- taip pat choristų mylima bei gerbiama 
dirigentė. Praėjusiais metais Geelonge ji 
suorganizavo labai puikią ir ypatingai 
sklandžiai praėjusią Dainų Šventę. Iš 
Adelaidės atskrido jaunas dirigentas, jau 
nuo mažens pasižymėjęs muzikas Jonas 
Pocius. Adelaidiškiai yra labai laimingi, 
turėdami savo tarpe tokį gabų jauną vyrą, 
kuris neseniai sukūrė šeimą, bet savo bran
gų laiką skiria ir Adelaidės lietuvių ben
druomenei.

Su šypsena ir šiluma dirigentus

Australijos vynas - su lietuvišku 
prieskoniu

Asta Buitkiitė, 
(Sutrumpinta, “L.r.”)

Kokie yra nacionaliniai lietuvių gė
rimai? Kiekvienas net ir naktį pažadintas 
galėtų išvardyti: dzūkams ir žemaičiams - 
naminukė, aukštaičiams - alus. Na, dar 
galima paminėti midų. Tačiau 35 metų Egi
dijus Rusilas mėgina tai paneigti: vynuogių 
vynas - irgi lietuviškas gėrimas.

Prieš ketverius metus jis įsikūrė Austra
lijos vakaruose, atgaivino seną vynuogyną 
ir nušluostė nosį skeptikams, kurie mano, 
jog lietuvis ir vyndarystė - nesuderinami 
dalykai. Dabar E.Rusilo vynas parduoda
mas ne tik Australijoje, bet ir Lietuvoje.

JDaugelis mano artimųjų dar gūžčioja 
pečiais ir nesupranta - vynuogynas, vyn
darystė, Australija. Bet mes džiaugiamės, 
kad turime draugų, kurie žavisi mūsų veik
la, mus palaiko ir įkvepia“, - sakė Egidijus.

Vyno ekspertai tikina, kad tai apskritai 
pirmasis Lietuvos pilietis, kuris ėmėsi 
profesionalaus vyndario verslo. Nedide
liame ūkyje Egidijus Rusilas gamina tik 
itin kokybišką ir brangų vyną, kuris gerai

Egidijus Rusilas savo vynuogyne.

Nuotraukoje pirmoje eilėje iš kairės: Dana Levickienė, Bi
rutė Aleknaitė, Jadvyga Burokienė. Antroje eilėje iš kairės: 
Rita Mačiulaitienė, Jonas Pocius irAldona Scano.

pasitiko Birutė Aleknaitė - energinga 
Sydnėjaus lietuvių choro “Daina” dirigentė 
ir ateinančios Dainų Šventės šeimininkė.

Posėdis įvyko Sydnėjaus Lietuvių Klu
be “Dainava”. Dirigentai žavėjosi nauju 
Klubu, maloniu aptarnavimu, o ypatingai 
virėjų Algio ir Garry skaniai paruoštu 
maistu.

Būsimos Dainų Šventės repertuarui 
dainos buvo renkamos rūpestingai, apgal- 
vojant, kad patiktų jauniems ir pagy
venusiems, kad primintų Lietuvą, mūsų 
papročius. Muzikos mylėtojams buvo ren
kamos sunkesnio išpildymo dainos. Taigi, 
sudarytas repertuaras turėtų būti įdomus 
ir įvairus visiems klausytojams.

Jadvyga Burokienė

vertinamas ir perkamas Australijoje.
Nors vynuogių vynas nuo, pavyzdžiui, 

naminio obuolių vyno labai skiriasi, 
E.Rusilas sako, kad gamybos abėcėlė yra 
ta pati. Su ja vyndarys susipažino dar gy
vendamas Lietuvoje.

„Pirma pažintis su vynu įvyko maždaug 
prieš 18 metų. Klasės draugas man tuomet 
atskleidė subtilų gamybos procesą: sodas, 
vaisiai, spaudimas, sultys, mielės, fermen
tacija, brandinimas, skaidrinimas, filtra
vimas, išpilstymas. Žinoma, tuo metu vis
kas buvo mėgėjiška“,-prisimena Egidijus. 
Vynu rimčiau jis susidomėjo prieš devy
nerius metus. Išmaišęs Europos žemyno 
vynuogynus, jis susižavėjo Naujojo pasaulio 
vynu. Ypač jį viliojo Australija ir jis nepa
tingėjo aplankyti ir daugelio Australijos 
regionų. Bet vyndarystės įgūdžius jis to
bulino šalies vakaruose - Margaret River 
vyndarių mokykloje.

Egidijaus sprendimas verslą pradėti 
prie Margaret River nebuvo spontaniškas. 
Buvo svarbu ir idealios gamtos sąlygos, ir 
puikiai Išplėtota infrastruktūra.

„Po vynines važinėjau ir kaip turistas, 
ir kaip pirkėjas, ir kaip ekspor
tuotojas. Rinkausi vietą ir pagal 
dirvožemio tipą, klimato sąly
gas, ir pagal regiono reputa
ciją. Ne paskutinėje vietoje bu
vo geras susisiekimas. Tačiau 
mane labiausiai Margaret River 
viliojo ramybe”, - pasakoja 
Egidijus. „Geras dirvožemis, 
daug saulėtų dienų per metus, 
jau daugelį metų pastovi tem- 
peratūra-tai idealios sąlygos 
vynuogėms derėti. Šis rojaus

Šis pasaulinio masto ra
šytojas, lietuviškos humoris
tinės literatūros milžinas, 
Adelaidės lietuviams buvo 
laimikis. Iš dešimties jo iš
leistų knygų, penkios parašy
tos Adelaidėje, o trys gavo 
literatūros premijas. Ateiti
ninkų rengiamuose litera
tūros vakaruose Pulgis džiu
gindavo mus, skaitydamas
savo kūrybos deimantukus. Daugiau nei 
1000 jo feljetonų yra išbarstyti JAV ir 
Australijos lietuvių periodikoj. Jis yra 
“Dievo paukštelių” krikštatėvis. Jo žody
ne Kat. Centras vadinamas “Centruomenc”, 
kad lygiuotųsi su “Bendruomene”. Girdė
jau gandą, būk tai Lidija Šimkutė, susita
rusi su Sietynu Kubiliumi, kreipėsi į mūsų 
bibliotekos “švieselę” Renatą, kad ši pa
dėtų su savo komanda realizuoti kilnią idė
ją -paminėti Pulgio Andriušio 100 metų 
gimimo sukaktį. Nuostabios bibliotekos 
poniutės viską sugeba, visiems padeda.

Salėje ant stalų buvo sudėtos Pulgio 
knygos, nuotraukos, kuriose vėl matome 
Pulgįsu “varlioke” pakaklėje.

Šiandien jam būtų suėję 100 metų. Da
tos laikrodžio tikslumu susitinka. Rašyto
jo portretas prie strclicijų puokštės, lietu
viškai jos vadinasi Rojaus gėlėmis. Suta
pimas? Renata pasveikina susirinkusius, 
o Lidija detaliai apibūdina Pulgensijaus 
gyvenimą ir kūrybą nuo kūdikystės iki 
mirties. Darius Kubilius smuiku pagroja L 

Egidijus Rusilas prie savo vyno stalinių.

kampelis subūrė vienus kvalifikuočiausių 
vyndarių, kurie atvirai savo žiniomis da
lijasi su kitais”, - sakė jis.

Egidijus savo 10 hektarų ploto ūkyje 
„Sienna Estate” augina ‘Semillon’, 
‘Sauvignon Blanc’, ‘Riesling’, ‘Cabernet 
Sauvignon’ ir nedidelį kiekį ‘Merlot’ vy
nuogių. Atgaivinęs 1978 m. sodintą vynuo
gyną, jis kasmet pagamina apie 20,000 
butelhj vyno.

„Mūsų vyninė priskiriama prie mažų, 
vadinamųjų „boutique”, vyninių. Visada 
norisi plėstis. Tačiau mūsų sklype vietos 
naujiems vynuogienojams nebėra, taigi 
tenka pirkti vynuoges ir iš kitų vietos au
gintojų. Šiemet planuojame išpilstyti apie 
25,000 butelių”, - sakė Egidijus Rusilas. 
Verslas Egidijui sekasi - jo vynas puikuoja
si geriausių Australijos vynų dvidešimtuke.

Daugiausia vyno E.Rusilas parduoda 
Vakarų Australijoje, taip pat privatiems 
klientams, išsibarsčiusiems po visą Austra
liją ar net Tasmaniją. Vyndariui patinka 
vyno pristatymo paštu paslauga, kuri 
Australijoje itin populiari. „Persiųsti dėžu
tę su vynu į Sydnėjų iki kliento durų apie 
3,000 kilometrų kainuoja pusantro Aus
tralijos dolerio už butelj. Net ir Lietuvoje 
tai juokinga suma - tik 3 litai”, - sakė jis.

Egidijaus vynas šiemet pasiekė ir Lie
tuvą. Dėl eksporto vyksta derybos ir su 
Singapūro bei Japonijos pirkliais.

„Ar iš to galima pragyventi? Taip. Ne
paisant vyno produkcijos pertekliaus pa
saulinėje rinkoje, šis verslas gali būti 
rentabilus”, - tikino vyndarys.

Beethoven’o “Pavasario so
natą”, akompanuojant Ne
mirai Stapelton. Linas Po
cius skaito ištrauką iš kny
gos “Sudiev, kvietkeli”. Ne
daug teturime čia gimusių, 
galinčių laisvai lietuviškai 
skaityti.

Saulius Varnas skaito iš
trauką iš “Daina iš kito galo”. 
Ar Saulius iš “vidurio”, ar iš

“pradžios”, skaitytų, vistick malonu jo 
balso ir taisyklingos tarsenos klausytis.

Sietynas Kubilius laisvai perduoda 
Antano Gustaičio “Užkalbėjimai” ir 
Pulgio Andriušio “Baimės naktys” iš “Anoj 
pusėj ežero". Turime progos palyginti 
Gustaičio sarkazmą su Pulgio vaikystės 
išgyventais sapnų ir svajonių labirintais. 
Sietynas ne skaito, ne deklamuoja, jis 
pasakoja lyg draugiškai su publika pasi
kalbėti norėtų. Atmintis nuostabi.

Viktoras Baltutis kalbėjo apie pažintį 
ir susitikimus su Pulgiu. Iš juostelės klau
sėmės paties rašytojo skaitomą ištrauką iš 
“Sudiev, kvietkeli”.

Pertraukos metu bibliotekos ponios 
vaišino vyneliu ir lašiniuočiais. Tada Li
dija pasikalbėjo su Pulgio dukromis - Lais
ve ir Rasa. Proanūkė pradžioje šturmavo, 
o vėliau užsnūdo ir jai viskas buvo anei 
motais.

Programos dalyviai “apkvietkuoti”. 
Renginys šauniai “surėdytas”-ačiū!

K. Vanagienė

Jis neatskleidžia, kiek jam kainavo 
prieš beveik tris dešimtmečius sodintas 
vynuogynas, tačiau sako, kad kantrybė ir 
atsidavimas pomėgiui tikrai atsiperka.

„Daugelis mane apibūdina kaip ramų, 
lėtai dėliojantį savo mintis, nelabai sku
bantį, bet visada kupiną idėjų bei didelio 
noro ir atkaklumo jas įgyvendinant. Žmona 
Raminta sako, kad esu kantrybės kalnas. 
Manau, to labiausiai ir reikia vyndariui”, - 
ramiai dėstė E.Rusilas.

Tačiau pasiklausius jo pasakojimų apie 
derliaus nurinkimo laikotarpį visai neat
rodo, kad vyndarystė siejasi su ramybe. 
Derlius skinamas apie 4 savaites. Visas 
likęs laikas - tik vyno ir vynuogių priežiūra.

„Nemigos naktys, beprotiškai ilgos dar
bo dienos, adrenalinas. Šis metų laikas - 
tikra kova”, -prisipažino jis. Po įtemptos 
darbo dienos vynuogyno darbininkai ir 
vyndariai susirenka į vietinę užeigą atsigai
vinti šaltu bokalu alaus. „Dėl to Australijos 
vyndariai sako: reikia labai daug alaus, 
norint pagaminti gerą vyną”, - juokėsi 
Egidijus. Vyno metų pabaigą vainikuoja 
derliaus nuėmimo šventė..

Greitai įvaldyti vyno gaminimo techno
logiją Egidijui padėjo ir jo ankstesnė veikla 
bei išsilavinimas. „Lietuvoje buvau maisto 
gamybos bendrovės įkūrėjas ir vienas iš 
trijų jos akcininkų. Gaminome sausainius, 
makaronus, padažus. Mūsų sukurti prekės 
ženklai „Gintariniai”, „Pasaka" Lietuvoje 
dar ir šiandien užima nemažą rinkos dalį. 
Galima sakyti, kad dirbau ir dirbu pagal iš
silavinimą, nes gamyba ir prekyba - plačios 
sferos, kuriose pritaikau žinias, įgytas ir 
Žemės ūkio akademijoje, ir Užsienio kalbų 
ir vadybos kolegijoje”, - aiškino E.Rusilas.

Jo žmona Raminta, Kauno technolo
gijos universitete įgijusi maisto pramonės 
gamybos ir inžinerijos specialybę, Lietuvo
je irgi dirbo maisto pramonės srityje. Aus
tralijoje savo žinias ji pritaiko ne tik šei
mos vyno laboratorijoje, bet ir vadovauda
ma 70 vietų vyno restoranui prie vyninės, 
kurį pati ir įkūrė. Egidijus ir Raminta turi 
ir nedidelį viešbutį svečiams.

E.Rusilas sako, kad šeima visada džiau
giasi, kai į atokų Australijos pakraštį už
klysta svečių iš Lietuvos. □
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Lietuva iš arti ______________
Žemaičių bajorų šv. Velykų valgiai

Tremtiniai kėlia bylą Rusijai

A.Vincentas Sakas
Nepriklausomas mitybos ir kulinarijos 

ekspertas

Karališki šv. Velykų pietūs
Štai kaip XVI a. pradžioje metrašti

ninkai aprašė Lietuvos valdovų Šventųjų 
Velykų pietus: ant Lietuvos Didžiojo ku
nigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto 
Senojo Kazimieraičio Jogailaičio (1506- 
1548) bei jo brolio Vladislovo, kuris tuo 
metu buvo Čekijos ir Vengrijos karalius, 
šv. Velykų stalo buvo dedamas keptas 
įdarytas avinėlis, simbolizuojantis Dievo 
avinėlį. Jį, pagal tų laikų etiketą, valgyti 
galėdavo tik damos, aukščiausi pasaulie
tiniai ir dvasininkijos asmenys.

Stalo kampuose būdavo keturi kepti 
paukštiena įdaryti elniai su paauksuotais 
ragais, garbinantys keturis metų laikus. 
Dvyliką keptų šernų, įdarytų keptais par
šiukais, kumpiais ir dešromis vaizduodavo 
dvyliką mėnesių. Aplink šiuos fantastinius 
kulinarijos stebuklus būdavo sudėlioti 365 
ragaišiai, žemaitiški grybais, kiaušiniais ir 
kopūstais įdaryti pyragai, paskui mozūrai 
(saldūs pyragai), žemaitiški papločiai, 
papuošti meduje mirkytais džiovintais 
vaisiais. Už jų stovėdavo tiek pat putnių 
minkštų bobų, papuoštų kalėdiniais orna
mentais ir užrašais. Dvylika kibiro dydžio 
sidabrinių paauksuotų bosų su vynu vaiz
duodavo dvyliką mėnesių, 52 mažesni si
dabriniai boseliai su Italijos, Ispanijos ir 
Kipro vynais atitinkamai atstovavo 52 
metų savaites, 365 buteliai su Vengrijos 
„Tokajumi“ reiškė dienų skaičių metuose.

Tarnams valdovai liepdavo patiekti 
8760 kvortų midaus, kurios rodė valandų 
skaičių metuose.

Žemaičių bajorų pirmosios šv.
Velykų dienos (Ugnies dienos) 

stalas
Literatūroje randame aprašytus XIX a. 

tokius Šiaurės Žemaitijos bajorų (o tei
singiau Kokliuose) šv. Velykų papročius:

Sulaukus sekmadienio ryto, apie baž
nyčią eidavo Prisikėlimo procesija, kurio
je grodavo kaimo muzikantai. Priešinga 
kryptimi seniau dažnai eidavo triukšmin
gi persirengėliai („žydai”), trukdydami pro
cesijai ir už tai gaudavo gerai į kailį bei per 
„kramę“, o kad mažiau skaudėtų, būdavo 
šiaudines arba pakulų kupras pasidarę, 
pakulų prikimštas kepures užsidėję. Šį 
sekmadienį žemaičiai nešdavosi į bažnyčią 
Velykų pyragus - bobas pašventinimui.

Parėjusieji iš bažnyčios namo, sveikin
davo su šventėmis namiškius ir kartu su 
visa šeima sėsdavo prie šventinio stalo. 
Pirmąją Velykų dieną į svečius niekas ne
vaikščiodavo, kiaušinių neritinėdavo ir jų 
daužyme nesirungdavo. Per pirmąją šv. 
Velykų dieną ant stalo dėdavo iš bažnyčios 
parsineštą pašventintą Velykų bobą, jau 
rudenį būtent šiam šventiniam stalui 
paruoštą garsųjį žemaitiškai rūkytą ir gerai 
subrandintą avienos kumpį (vėliau, kai 
buvo pamirštas gaminti šis autentiškas 
sakralinis avienos valgis, ant Velykų stalo 
atsirado veršienos kumpis), bajorams, dva
rininkams, klebonams be to dar patiekda
vo įdarytą keptą ėriuką. Ėriuko galva bū
davo įdaryta svieste su džiūvėsėliais ir 
prieskoninėmis žolelėmis keptomis sme
genėlėmis, o pats ėriukas būdavo įdaromas 
malta aviena, išmaišyta su kiaušinių try
niais, džiūvėsėliais ir pagardinta cinamo
nais, muskatų riešutais, pipirais bei čiobreliais. 
Būtinai ant stalo būdavo dedami įvai
riausiai rūkyti, virti, sūdyti, kvapiomis žo
lelėmis prieskoniuoti lašiniai. Atskirų 
padažų prie šių mėsos patiekalų neruoš- 
davo, tačiau krienų būdavo apsčiai: baltieji 
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aitrūs, nuo kurių kvapo ašaros bėgdavo, o 
jsidėjus burnon net amą atimdavo; raudo
nieji, dažyti burokėlių sunka; rūgštoki su 
trintomis spanguolėmis; švelnesni su grie
tine; salsvi aksominio skonio su virta 
obuolių koše ir grietinėle.

Ant šventinio stalo dar būdavo naminio 
sviesto “avinėlis”, ragaišiai, bandos, žemai
tiški kiaušiniais, kopūstais arba grybais 
įdaryti pyragai, d ažyti ir įvairiausiais raštais 
išmarginti kiaušiniai - margučiai (beje 
Velykos vadinamos ne nuo rusiškai balta
rusiško žodžio “velikij”, kaip aiškina kai 
kurie kalbininkai. - rusai, kaip ir pravosla
vai baltarusiai,savo Velykasvadina “pascha”. 
ir juolab ne nuo aukštaitiško žodžio „vėlė“, 
o nuo žemaitiško (teisingiau - kėkliško) 
žodžio “velkinis”- pirmasis pavasarinis 
kiaušinis. Žemaičiai, pirmieji į Europą at
sinešę iš savo protėvynės prijaukintus ir 
naminiais tapusius vištinius paukščius, 
vieninteliai išlaikė archaiškiausią pirmojo 
kiaušinio šventinimo ritualą, - per Velykas 
kiaušinį nudažo svogūnų lukštais ir 3 mi
nutėm užkasa į skruzdėlyną. Skruzdės šį 
svetimkūnį taip išėsdina savo rūgštimi, kad 
joks dailininkas neprilygs. Šiuos veikimus 
žemaičiai didesniam derliui gauti ketvir
tąją Velykų (Didžiojo Lado) dieną įkasda- 
vo savo žemės sklypų kampuose, vėliau 
pašventintus velkinais šeimos ir galvijų gau
sinimui palikdavo dėjimuiį statomo numo, 
tvarto, klėtės ar kitokio trobesio kampus.

Ant bajorų ir dvarininkų šventinio sta
lo būdavo karčiųjų ir saldžiųjų trauktinių, 
antpilų, vynų, gražiame grafine puikuoda
vosi ratafija, klebonai būtinai vaišindavosi 
kagoru ir krupniku, valstiečiai vaišindavo
si jau iš anksto pasigamintu midumi ir 
alumi. Tiek pasiturinčių, tiek ir neturtingų 
stalai būdavo apkrauti įvairiausių girų 
ąsočiais. Žemaitijoje labiausiai mėgiama 
būdavo tekšių, laukinių kriaušaičių, obuo
lių, bruknių, spanguolių, valstiečiai užsiger- 
davo ruginės juodos duonos, kmynų gira. 
Valgymas prasidėdavo ritualiniu kiaušinių 
daužymu, - kieno kiaušinis stipriausias, tas 
šiais metais bus laimingiausias, tam ge
riausiai seksis. Laimingasis tą kiaušinį 
turėdavo laikyti iki kilų Velykų. Prieš pra
dedant valgyti, šeimos galva turėdavo vie
ną kiaušini supjaustyti į tiek dalių, kiek 
būdavo valgytojų ir kiekvienam duodavo 
po tą kiaušinio dalelę suvalgyti.

Pirmąją Velykų dieną Žemaitijoje be 
būtino reikalo nebūdavo galima ne tik 
svečiuotis, bet ir išeiti j kiemą, nes pirmoji 
Velykų diena buvo vadinama Ugnies diena, 
tad visi privalėdavo būti namuose, palei 
židinį, vėliau krosnį, saugodami ir laikas 
nuo laiko net iki pirmųjų gaidžių kursty
dami ugnelę. Beje, tą dieną nebuvo galima 
daug judėti, vaikščioti, net vaikeliams bū
davo draudžiama išdykauti, - kad netyčia 
neužgesinus ugnies. Tačiau pasakų, ypač 
stebuklinių pasakoti sutūpusiems apie 
ugnelę, būdavo privalu. Beje, tą dieną 
suvalgytų margučių lukštus būtina būdavo 
sudeginti ugnyje, kad vištos daugiau ir 
geriau dėtų.

Vaikai irgi ilgai neidavo gulti, - visi lauk
davo sutemų, tada, kai vakarieniaujant bus 
raikoma ir dalijama pašventinta Velykų bo
ba. Ji duodama būdavo su specialiai šiai 
progai virta skystoka vyšnių uogiene.

Savaime suprantama, kad žemaičių 
stalai būdavo ypatingai gražiai puošiami 
žalumynais ir iš jų padarytais ornamentais: 
bruknienojais, pataisais, samanomis, jei 
Velykos būdavo šiltos, tai ir kitokiais jau 
išdygusiais žalumynais. Stalui puošti spe
cialiai būdavo išsprogdinamos beržų arba 
verbų („kačiukų“) šakelės, o Šventųjų 
Velykų kiaušinius - margučius dėdavo j 
išdaigintus javų želmenis

Lietuvoje pirmą kartą bus nagrinėja
ma civilinė byla, kurioje trys Lietuvos pi
liečiai - Zofija Veronika Lipeikienė, 
Benediktas Puskunigis ir Auksė Poškuvie- 
nė - reikalauja, kad Rusija jiems atlygin
tų pusę milijono eurų neturtinės žalos. 
Tiek ieškovai įvertino savo ir jau mirusios 
motinos ir močiutės Onos Puskunigienės 
patirtas moralines kančias, kai 1951 m. ji 
buvo 25 metams nuteista ir atsidūrė Per
mės (Rusija) kalėjime. Kaip sakė ieško
vams atstovaujantis advokatas Kęstutis 
Cilinskas, vienintelė nuteistosios O.Pusku- 
nigienės “kaltė” buvusi ta, kad ji gimė JAV.

Ši byla ypatinga tuomi, kad, kai Lietu
va kaip valstybė nesugeba susitarti su Ru
sija dėl okupacinės žalos atlyginimo, 
precedentą gali sukurti eiliniai žmonės.

Iš Rusijos bus reikalaujama atlyginti 
žalą už neteisėtą Lietuvos pilietės O.Pus
kunigienės ir jos turto areštą, pilietinių 
teisių atėmimą, nuteisimą ir laisvės atė
mimą bei išvežimą į Rusijos Gulagą. Lie
tuvos Aukščiausiasis Teismas 2002 m. nu
statė, kad O.Puskunigienė okupacijos me
tais buvo represuota ir neteisėtai nuteista.

Pastik ieškovų, Sovietų Sąjunga pažei
dė tarptautinės teisės reikalavimus, oku
puodama Lietuvą ir į Rusijos Gulago la
gerius 1944-1952 metais išveždama šim
tus tūkstančių, o už antisovietinę agita
ciją nuteisdama ir išveždama dešimtis 
tūkstančių lietuvių. „O.Puskunigienės nu
teisimas už antitarybinę agitaciją buvo ne 
teisingumo aktas, o sovietinės valdžios 
vykdytų represijų dalis“, - pabrėžė advo
katas K.Cilinskas.

Sovietinės okupacijos metu, 1951 me
tais Šiaulių srities teismas O.Puskunigic- 
nę nuteisė 25 metais laisvės atėmimo baus
me už antitarybinę agitaciją pagal tuo me
tu galiojusį Sovietų Sąjungos Baudžia
mąjį kodeksą. Nuosprendyje teigiama, kad

Aukštaitijoje per šv. Velykas 
garbindavo vėles

Tuo tarpu Aukštaitijoje seniau per Ve
lykas eidavę į kapines savo artimų miru
siųjų lankyti ir dėdavę ant jų kapų kiauši
nių. Po vakarienės nenukraustydavo stalo, 
arba palikdavo bent kokio maisto įni
rusiems. Velykų metas - tai susitikimas ir 
atsisveikinimas su artimųjų vėlėmis (buvo 
manoma, kad vėlės lankosi šventintose vie
tose). Aukštaičiai tikėjo, kad vėlės išeina 
visai vasarai j atgimstančią gamtą. J. Basa
navičius rašė: “Po numirimo kožnasis dar 
ikižaliojočetvergo saviškius lanko, alepo 
šitos dienos ant visados atsisveikina”. 
Aukštaičiai manė, kad po pirmo pavasari
nio Perkūno vėlės pasitraukia, dingsta iš 
mūsų aplinkos.
Žemaitiškas antrosios šv. Velykų 
dienos (Perkūno dienos) stalas

Didžiosios linksmybės ir pramogos 
prasidėdavo antrąją Velykų dieną, vadina
mą Perkūno dieną. Antrąją šv. Velykų dieną 
bažnyčioje valgių nešventindavo, užtat 
šventoriuje, o vėliau ir kiemuose šaudyda
vo į dangų, kad padėti Perkūnui atbaidyti 
piktąsias dvasias.

Antrąją dieną be aukščiau minėtų gė
rybių ant stalo dar dėdavo šaltienos, rūkytų 
dešrų, žemaitiškai kraujuje su prieskoni
nėmis žolelėmis brandintų ir rūkytų lie
žuvių. Karštuoju patiekalu būdavo virta 
Velykų baltoji kiaulienos dešra, gardinta 
česnakais, mairūnais ir pipirais. Prie jos ir 
šaltienos būdavo duodami aukščiau minė
ti krienai, kuriuos reikėdavo visus paeiliui 
ragauti. Bulvių ant stalų Velykų, kaip ir 
Kūčių bei Šventųjų Kalėdų dienomis, duo
ti nebuvo priimta. Sočiau mėgstantieji mė
są valgydavo su ragaišiais arba bandomis.

Perkūno dieną, sočiai pavalgę, galėdavo 
važiuoti arba vaikščioti į svečius, dovanų 
nešdami savo margintus kiaušinius. Sve-
. .................................  

ji nuteista už tai, kad „gimusi Jungtinėse 
Amerikos Valstijose iš buožių, lietuvė, 
TSRS pilietė, nepartinė, 1941 metais vokie
čių okupacijos metu Lietuvoje kurstė an
titarybinę agitaciją tarp Lietuvos gyvento
jų, šmeižė tarybinę armiją, platino anti
tarybinio turinio foto nuotraukas, 1947- 
f 951 metais sistemingai skleidė provoka
cinius gandus apie greitai kilsiantį karą 
tarp Amerikos ir Tarybų Sąjungos ir 
iškraipė tarybinę tikrovę.“ Bausmę atlikti 
O.Puskunigienė buvo išvežta j Permės sri
tį. Ji nelaisvėje išbuvo iki 1956 metų, po 
20 metų mirė.

Iš Lietuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centro pateiktų duo
menų matyli, kad iš įkalinimo įstaigos į 
laisvę paleista O.Puskunigienė neturėjo 
ramybės - ją persekiojo saugumiečiai. 
O.Puskunigienės įpėdinių bylą KGB pa
baigė tik 1989-aisiais - iki tol moters šei
ma buvo stebima vien todėl, kad ją teis
mas nuteisė už sovietinės okupacinės val
džios požiūriu labai sunkų „nusikaltimą“ 
- antitarybinę agitaciją.

Gulage kalėjusios moters sūnus, dukra 
ir anūkė Kauno apygardos teismui įteikė 
ieškinį, kuriuo bandys prisiteisti iš Rusi
jos 500,000 eurų už neteisėtą sovietinės 
valdžios persekiojimą ir padarytą žalą vi
sai šeimai. Tai bus pirmoji tokia byla 
Lietuvos istorijoje. Ieškinys ir kiti proce
siniai bylos dokumentai Rusijos Federa
cijos ambasadai Lietuvoje bus įteikti per 
Užsienio reikalų ministeriją. Advokatas 
Kęstutis Cilinskas teigė, kad visi nuken
tėję nuo Sovietų Sąjungos žmonės turi 
teisę prašyti už tai atlygio. ’’Man kompen
sacijos dydis nėra svarbus, nes pinigais 
neįmanoma įvertinti patirto skausmo”, - 
kalbėjo tremtinės duktė 70 metų Zofija 
Lipeikienė. Pagrindinis O.Puskunigienės 
palikuonių tikslas - atkurti istorinę tiesą.

čiuose būdavo vaišinami, retas atsisakyda
vo burnelės kitos šeimininkų išskirtinės 
trauktinės arba antpilo. Svečiai girdavo 
vaišes, grožėdavosi gražiai papuoštais 
stalais. Pasigerti tą dieną būdavo net tik 
didelė gėda, bet ir nuodėmė.

Tuo tarpu vaikai eidavo kiaušiniauti, 
rodydavo ir girdavosi prieš kitus savo su
rinktais margučiais. Pasivaišinę, pasisve
čiavę, ypač jaunimas ir vaikai puldavo lau
kan ridinėti kiaušinius arba rungtis mar
gučių daužyme. Čia pasitaikydavo ir apsuk
ruolių, kurie margučių daužymo rungčiai 
būdavo pasidirbinę medinių kiaušinių ir 
mėgindavo sukčiauti, bet griežti teisėjai 
kaip mat pastebėdavo apgaulę. Kiaušinių 
ridinėjimo varžybos būdavo per specialiai 
padarytą lovelį. Visi stengdavosi toliausiai 
nuridenti savo kiaušinį. Žemaičiai tikėjo, 
kad ridenimo nugalėtojui šie metai bus 
tikrai laimingi, kad viskas puikiai seksis. 
Antra vertus dar galiojo tokios taisyklės: 
kieno paridentas kiaušinis palies kitą 
kiaušinį, tai tam ir atiteks. Būdavo, kad tie, 
kas mokėdavo gerai išvirti kiaušinius, kad 
ridenant kiaušiniai riedėtų reikiama kryp
timi, surinkdavo pilną kiocalj (krepšelį) 
margučių.

Judrus jaunimas vėlgi nelikdavo te pra
mogų. Antrąją Velykų dieną jaunuoliai ir 
nevedę vyriškai dėdinėdavo, t.y. jie eidavo 
prašyti kiaušinių pas merginas. Tos, kurios 
neturėdavo margučių, būdavo prievarta nu
vedamos į vištidę irsodinamos į vištos gūžtą 
perėti. Suprantama, merginos jau iš anksto 
turėdavo kapas margučių pasiruošusios, 
gražiausius savo simpatijoms dalindavo. 
Drąsesnės, stipresnės merginos, susitanisios 
su draugėmis, apsimesdavo, kad neturinčios 
margučių, - tai būdavo didelio klegesio, kai 
vaikinai tokią temdavo vištidėn, o draugės 
neleisdavo ir gelbėdavo „nelaimėlę“, - pro
ga būdavo vienas kitą paglamonėti, paliesti 
arba, kaip žemaičiai sako, - „pasikušinti“. 
■l ; Ji ? t- J < I 'I .

4



•į Menas ir kultūra
Poetės Aldonos Veščiūnaitės 

naujas poezijos kūrinys
Isolda Poželaitė - Davis AM

“Edvinas gražiaveidis keliauja į Mar
sų”. Apipavidalinimas ir aplankas Vytauto 
O. Virkau. Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas, JAV, Chicago, 2006m.

“Edvinas gražiaveidis.(2006 m.) yra 
penktasis Aldonos Veščiūnaitės poezijos 
rinkinys. Ankstyvesnieji kūriniai yra “Žo
džiai kaip salos” (1976 m.), “Aidinčios 
upės” (1985 m.), “Medžiai ryto laisvėj” 
(1999 m.), “Blykstelėjimai šimtmečiui 
baigiantis ir kiti netikėtumai” (2004 m.). 
O paskirų poetės eilėraščių rasime ir “Met
menyse” nuo 1964 metų.

Malonu paimti į rankas AM & M lei
dyklos knygas. Spausdiniai ant gero po
pieriaus, kietais viršeliais su auksine lei
dyklos monograma. Dailus teksto apipa
vidalinimas ir aplankai pasižymi estetiniu 
skoniu. Toks yra ir Veščiūnaitės poezijos 
aplankas, sukurtas Vytauto O. Virkau. 
Stangraus juodai blizgančio aplanko fone 
skrieja į stratosferą margaspalvė banguo
tų ir stačiakampių iškarpų raketa. Iškarpų 
kompozicijoje pasikartoja ir I .ietuvos tri
spalvė ir graikų antikos atributai: senovės 
graikų antemijai (gr.anthemion - gėlytės 
ornamentas architektūroje), laurų lapai ir 
kita spalvota ornamentika. Be to, dviejų 
skulptūrų atvaizdai - muzikos ir poezijos 
dievaičio Apolono biustas, gal ir Praksitelio 
Hermis ir Dionyzas skulptūros išpjova 
(Praxiteles c.340 B.C. Hermes & Dionysos) 
ir laurų vainiku papuošta vyro f igū ra įpras
mina knygos pavadinimą ir turinį. O koks 
tas turinys? Menininkas paslaptingai, 
simboliškai atkreipia skaitytojo dėmesį į 
Edvino gražiavaizdžio pragarsėjimą jo 
biografinėse išpjovose ir naujų įkvėpimų bei 
atradimų ieškojimą muzikoje. Todėl ir 
Edvino siekiai lyginami su kelione j toli
mąją planetą Marsą. Antra vertus, tai galėtų 
būti ir užuomina į jo polifonijų koloritą, ar 
naujos technikos panaudojimą kompozici
jose. O gal net Marso planetos įtaką Edvi
no zodiako ženklui, pagal kurį tai būtų 
kelionė į savąją asmenybę - į savo esybės 
supratimą. Tai lyg byloja pirmojo cilėraš-

Poetė Aldona Vešėiūnailė.

čio paskutinės eilutės anglų kalba.
Mars entered your sign about a week ago 
a need to find out more about 
the stuff you are really made of - taigi 
kūrybiškos ir riteriškos prigimties 
nauji atradimai priekyje!
Penktasis poetės Veščiūnaitės poezijos 

rinkinys nėra ilgas, bet jame glaustai su
kaupta nemažai Vakarų Europos kultūros 
nuotrupų - nuo antikos iki XXI amžiaus 
pradžios. Gausu nuorodų į minčių, įvaiz
džių, įspūdžių, literatūrinių, muzikos, pa
saulio, dabartinių įvykių astronomijos sri
tyje, bei istorinių ir geografinių užuominų. 
Be to, yra ir Edvino bei autorės pastabų ir 
nuomonių raiškos. Tačiau poetė tuo dar 
nesitenkina. Jos akiratyje kaita tarp Syd- 
nėjaus-Vilniaus ir New York’o nepreten
zingai susilieja ir pinasi su jaunojo pianisto 
- kompozitoriaus veikla:

Niujorko saulės nutvieksti gyventojai vėl 
koncertų salėse:

Edvinas atlieka savo kūrinį paremtą 
pagoniška lietuviška tematika, nes

Edvinas
stengiasi įkomponuotifolklorinius 
muzikos kertinius aspektus, savitą 
koloristiką, struktūrą...
Edvino, pagrindinio veikėjo, biografi

nių duomenų pluoštas aktyviai ir pasyviai 
pinasi kaip raudonas siūlas per turinio 

prasmių gausas. Kąijr tolimosios žvaigž
dės ir planetos blykčioja muzikos įtarpai 
iš open), baletų, simfonijų - muzika skam
ba skaitovo ausyse, prisiderindama prie 
poetės eilučių vidinio ritmo:

Filharmonijos salėje Ludwig van 
Beethoven liejasi -

jo Trečiasis C-minor - Tarptautinei 
muzikos dienai -

Edvinas Minkštimas nuostabusis prie 
fortepijono - fantastiškas pasisekimas!

Prabėgoms autorė ir nesibodi kiek iro
niškai atskleisti, kad tolimoje Australijo
je toks pianisto pagerbimas neturi jokio 
atgarsio. O gal tiksliau, kad technikos 
pasiekimai nustelbia kultūrines žinias 
šiame kontinente:

Vėlgi dirigentas Jose Ferreira Lobo - 
Portugalijos žymiausias

užvaldo besiklausančius Didžioje salėje 
kartodamas -

koncertuoja 
tarptautinio garso pianistas lietuvis 

Edvinas Minkštimas -
Tuo tarpu dienraštis “The Daily 

Telegraph ” Thursday
September 125,2006skelbia pasauliui:
Native bees’space push
AUSTRALIAN bees could help take human 

life to Mars.
Poetė dažnai panaudoja anglų kalbą 

jtarpams. Ne vienas skaitytojas gali tuo 
nusistebėti. Tačiau įsigilinę pamatysime, 
kad tokie svetimos kalbos įtarpai veikia 
kaip atitolinimas nuo Edvino pagrindinės 
temos - mažos tautos pianisto - kompo
zitoriaus pagarsėjimas Europos ir JAV 
arenose. Be to, kaip jau minėta, atitolinimai 
(alienation effect) įneša autentiško šiuo
laikiškumo. Tokiu būdu autorė suteikia 
skaitytojui progą pasilikti objektyviu vis- 
a-vis Edvinui, pagrindimui veikėjui.

Aštuoniolikto skirsnelio besitęsiančio 
iki devynioliktojo galo gan ilgo įtarpo anglų 
kalba priežastis kiek kitokia. Ja autorė 
pareiškia savo nuomonę apie nepasikeitusį 
žmonijos vaidmenį pasaulyje:

Thucidides, 
son of Oloms, gimęs spėjama 455 BC - 
matė pasaulį iš savosios perspektyvos ir 

j»
aprašomi tuolaikiniai žmonės 

neįtikėtinai
panašiais bruožais į šiuolaikinius, ypač 
jų silpnybėmis...
Dvidešimtame skirsnelyje autorė su-

Juozas Almis 
Jūragis

ALELIUJA

Linksmai giedokim Aleliuja, 
Velykų saulės nušviesti, 
Mes būsim nemirtingais 
Mesijo žodžiais pakviesti. - - -

Tie žodžiai skelbia mums tikrovę, 
Kad mirties akstiną išrovė, 
Kad mūsų nuodėmes nuplovė, 
Kad mums nuo amžių pažadėtos 
Laimingos amžinybės vietos...

Jėzaus pergalės šventei 
Altoriai papuošti, 
Uždegtos iškilmių žvakės, 
Širdys laukimo kupinos, 
Nušvinta akys...

Šviesa vainikuotas Kristus 
Mus kaip savuosius sutinka - 
Ramybė jums! -
Krinta sielon rasa Malonės 
Dievas arti...

Giedokim linksmai Aleliuja, 
Velykų saulės nušviesti!

grįžta prie Edvino temos, jo koncertus ir 
užuominą Edvino laiške, kad jis gros ir 
Kaune “...kur mano mama ateis.”

Svarbi pastaba, nes motinos yra gyvy
bės ir kultūros perdavėjos.

Poezijos dvidešimt pirmame skirsne
lyje, t.y. pačiame gale, autorė vėl grįžta prie 
Vakarų kultūros lopšio Graikijos, pami
nėdama kai kuriuos graikų meno grožio 
idealus. J i užbaigia savo kūrinį apie “Edvi
ną gražiaveidį ir jo kelionę j Marsą” šios 
kultūros tęsiniu ir jos išdava:

Rožė rausvai gilaus atspalvio ir lapas 
rožės

kaip anluomet neįtikėtinai žalias -
Tai novatoriška, įspūdinga metafora 

apie Vakarų kultūrą ir pianistą - kūrėją 
Edviną. □

Iš Redakcijos pašto Apdovanota lietuvių pagalbininkė
Gerb. Redakcija,

Bendruomenės nariai buvo prašyti 
pasisakyti dėl “Talkos” darbo valandų ir 
dienos - dirbti šeštadieniais ar sekma
dieniais?

Kadangi gyvenu Lietuvių Sodyboje 
Engadine ir nebeturiu mašinos, man ten
ka važiuoti traukiniais ir autobusais. Iki 
Bankstown’o - ten ir atgal - reikia važiuoti 
keturiais traukiniais ir keturiais autobu
sais. Sekmadieniais autobusai nckursuoja 
į man reikiamą traukinių stotį. Todėl sek
madieniais reikia važiuoti keturiais tak
siukais. Man jau 84-ri metai ir gaunu se
natvės pensiją. Tad šeštadieniais kelionė į 
“Talką” - ten ir atgal - man kainuoja du 
doleriai penkiasdešimt centų. O sekma
dieniais. kai reikia samdyti taksi (iš 
Engadinės reikia juos įsišaukti) - apie 
$52.50, važiuojant j Sutherland stotį ir iki 
Lietuvių Klubo “Dainava” ten ir atgal. Iš 
Sutherland kursuoja daugiau traukinių iki 
Sydenham, kur reikia persėsti į kitą trau
kinį, važiuojantį j Bankstown priemiestį.

Todėl mano atveju būtų parankiau, jei 
“Talka” veiktų šeštadieniais. Žinote, pra
šyti tų kelių žmonių, kurie turi mašinas, 
kad jie nuvežtų iki traukinio, man nepato
gu, nes žinau, kad juos apsunkinu. Į ‘Talką” 
tenka kartais dažnokai nuvažiuoti, nes 
gaunu iš mecenatų pinigų ir pati siunčiu
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juos, kad paremti įvairius anglų kalbos 
konkursus, nepasiturinčius moksleivius ir 
mokslo reikmenų įsigijimą. Sveikinimai

Isolde Poželaitė-Davis AM

Geri). “M.P.” Redakcija,
XXIV Australijos Lietuvių Dienų 

Geelongc Ruošos Komitetas ir jo pirmi
ninkas Stasys Šutas dėkoja “Mūsų Pastogei" 
už pagalbą spausdinant mūsų Šventės rek
lamas ir siunčia Jums čekį - $400.

Su pagarba
Stasys Šutas, Šventės pirmininkas

Nuoširdžiai dėkojame XXIVAustralijos 
Lietuvių Dienų Ruošos Komitetui ir jos 
pirmininkui Stasiui Šutui už svarią paramą 
“Mūsų Pastogei”.

“M.P” Rcdakeųa ir Administracija

Mieli Australijos lietuviai,
Tiesdamas su pagarba ir giliu dėkin

gumu Jums ranką, prisimindamas prie 
altoriaus, linkiu sveikatos, geros nuotai
kos, o svarbiausia - gausių Dievo malo
nių, kantrybės ir artėjančios Prisikėlimo 
švenčių, šviesos, M. Marijos nuolatinės 
globos. Jums minty ir širdy linkiu giedro, 
žvalaus ir vilties kupino ALELIUJA.

Kun. Kazimieras Ambrasas SJ

Kiekvienais metais Bankstowno (Sydnėjaus priemiestis) savivaldybė pagerbia kelis 
nusipelniusius šios apylinkės gyventojus, juos atrinkdama iš vietinių siūlymų. Svarbiau
sias žymuo - “Citizen of the Year Award”.

Šiemet šitaip buvo pagerbta Mrs Gwenda Banner, kurią rekomendavo Elė Kains 
(Šatkauskailė), “Talkos” Sydnėjaus skyriaus vadovė. Mrs Gwenda Banner apie 50 metų 
buvo Elės ir jos tėvų - Stasio ir Juzės Šatkauskų - kaimynė beveik lietuviškoje Horton 
gatvėje. Ji labai draugiškaijiems padėjo ne tik ankstyvais įsikūrimo metais, bet ir gyveni
mo saulėlydyje, kai Elės tėvams reikėjo įvairios medicininės pagalbos ir sutvarkyti 
dokumentus.
Nuotraukoje iš kairės: “Australia Day Ambassador” Mike Bailey, Elė Kains, Mrs 
Gwenda Banner ir Ixrrd Mayor of Bankstown Tania Mihailuk.
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Lietuvos plaukimo rinktinė Melbourne
Lietuvos plaukimo rinktinė atvežė 8 plaukikus dalyvauti pasaulio plaukimo čempionate, Melbourne. Rinktinė atskrido į Melbourną kovo 13d., 6.25 vai. Išvyko į 10 dieni; 

rinktinės stovyklą Bendigo ir 23 dieną atvyko į Melbourną. Plaukimo varžybos prasidėjo kovo 25 d. Lietuvos rinktinės sudėtis:
Vytautas JANUŠAITIS Kaunas 2006 m. Europos plaukimo 25 m baseine čempionato dviejų sidabro 200 m kompl. pi.

medalių laimėtojas (100 ir 200 m kompl. pi.), pasaulio čempionato 100 m nugara
Montreal-2005 VI vietos laimėtojas (200 m kompl. pi.) 50 m nugara

Rolandas GIMBUTIS

Paulius VIKTORAVIČIUS

Kaunas - JAV

Šiauliai

Pasaulio čempionato Montreal-2005 IV vielos laimėtojas estafetėje 
4x100 m 1. stiliumi, Europos ir pasaulio čempionatų pusfinalininkas

Pasaulio čempionato Montreal-2005 IV vielos laimėtojas estafetėje 
4x100 m 1. stiliumi

50 m 1. stiliumi 
100 m 1. stiliumi 
50 m peteliške

100 m 1. stiliumi

Saulius BINEVIČIUS Kaunas Pasaulio čempionato Montreal-2005 IV vietos laimėtojas estafetėje 
4x100 m 1. stiliumi, dviejų olimpiadų dalyvis 200 m 1. stiliumi

Paulius ANDRIJAUSKAS Panevėžys 2006 m. Europos čempionato pusfinalininkas (200 m kompl. pi.) 200 m kompl. pi.
100,200 m peteliške

Edvinas DAUTARTAS Kaunas 2006 m. pasaulio taurės etapo Berlyne finalininkas 50,100,200 m krūtine
50 m nugara 

Giedrius TITENIS Anykščiai 2006 m. pasaulio jaunių čempionato Riodc Žaneire III vietos laimėtojas (200 m krūtine) 100,200 m krūtine
50 m 1. stiliumi

Emilis VAITKAITIS Kaunas 2006 m. Europos čempionato VI vietos ir pasaulio plaukimo 25 m.
baseine čempionato VIII vietos laimėtojas estafetėje 4x100 m 1. stiliumi 50,100 m peteliške

Plaukimo varžybos pasibaigė balandžio 1 d. ir balandžio 2 d. rinktinė išskrido. Andrius Žilinskas, LR Garbės generalinis konsulas

Kam yra Lietuva?
Jonas Stačiūnas

Lietuvos pilietybės reikalai jau nuo pat 
nepriklausomybės atstatymo laikų sir
guliavo kažkokiu nesenoje praeityje iš
sivysčiusio mentaliteto apendicitu. Pi
lietybės apvaržymai užsienio Ectuviams 
ir tada buvo mūsų sutikti su dideliu nu
stebimu, nors lyg ir buvo aiškinama, kad 
tai daroma priešinantis rusų gyventojų 
galimoms pretenzijoms. Nežinau, bet gal
būt kas nors ir patikėjo.

GidabarpoL.R. Konstitucinio Teismo 
išaiškinimo aiškiai aišku pasidarė kas yra 
ir kas ne Lietuvos piliečiai. Tie, kurie esat 
Australijos piliečiai, galėsite atgauti 
Lietuvos pilietybę tik kaip retą išimtį, taip 
kaip panašiai gavo ponai uspaskichai ir 
borisovai.

Atrodo tas apendicitas kelioliką metų 
užsimaskavęs Konstitucijoje dabar visiš
kai prisirpo ir žada pratrūkti. Lietuva iš
sivystys į Piliečių respubliką. Argi būti
na, kad toje respublikoje gyventų vien 
lietuviai? Svarbu, kad jie atsisakytų kito 
krašto pilietybės. Pilietybė - o ne lietuvis 
bus valstybinis pagrindas. Užtat turimą 
pilietybę reikia ginti nuo visokių perbė
gėlių ir gal net išdavikų... Ar nevertėtų su
stiprinti pasienio miliciją ir saugumo or
ganus? Panašus variantas buvo reiškiamas 
ir anksčiau - LTSR gyvuos ir be lietuvių, 
jei jie nepaklus...

Gerbiamas p. Kirkilas, norėdamas 
išlyginti nesutarimus su PLB dėl to Kons
titucinio apendicito, sudarė darbo grupę 
ištirti klausimams, susijusioms su Lietu
vos pilietybės samprata, kurios, atrodo, 
nebuvo krašto įstatymuose. Ir kaip tikras 
valstybininkas, pakvietė PLB pirm. Regi
ną Narušienę dalyvauti toje darbo grupėje.

Net norisi dainuoti “Lietuva brangi...” 
Mūsų gerbiamo vado darbo grupė du 
mėnesius taip kruopščiai dirbo, kad net 
nesuspėjo pranešti PLB pirmininkei kur, 
kas, kaip ir kada. Nors pažiūrėjus į tos 
darbo grupės 7 narių sąstatą, kurioje da
lyvavo trys univesiteto dekanai ir du 
Vilniaus universiteto tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų specialistai, taip ir 
nesinori tikėti, kad “nutrūkęs ryšys” su 
užsienyje gyvenančios gupės nare buvo ne
apgalvotas. PLB pirmininkė apie grupės 
nuosprendį sužinojo tik tada, kai “ypatingo 
ryšio su Lietuva” užsienio lietuviams sta
tuso blynas buvo prideramai iškeptas.

Ir vėl polemika. PLB protestavo, kad 
tas blynas nevirškinamas. Kad darbo grupė
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neparodė noro kitais būdais apeiti Kons
tituciją. Kad siūlomas statusas yra mūsų 
įžeidimas. Kad dėl to sumažės grįžimo j 
tėvynę tikimybė. Europos Sąjungos pilie
čiai gyvenantys Lietuvoje turi teisę būti 
rinkti į savivaldybes ir balsuoti - gi užsienio 
lietuviams ir tai draudžiama. Tai sugriautų 
Lietuvių bendruomenes, kurios jausis ne
bereikalingos Lietuvos valstybei.....

Monika Bončkutė (Mūsų Pastogė Nr. 
10) bando įtikinti, kad šiais laikais pažiūra 
į dvigubą pilietybę yra žymiai pasikeitusi. 
Kai kurios valstybės nesidomi kitos vals
tybės pilietybėmis ir yra tokių nachališkų 
kraštų, kurių piliečiai turi kelias svetimas 
pilietybes...

Ir kad nors tu ir žemėn prasmegtum, 
tiems kraštams dėl tų pilietybių nieko 
baisaus dėl to neatsitinka. Čia, palaikant 
Monikos Bončkutės pastabas, galbūt pro
ga paminėti, kad didžiojo karo metu, 
visiems Pavolgės vokiečiams buvo auto
matiškai pripažinta Vokietijos pilietybė, 
nors daugelis jų jau nebemokėjo vokiečių 
kalbos. Tai koks gi baubas gręsia Lietuvos 
pilietybės sampratai ???

Rimvydas Valatka (lrytas.lt 2007.02.21 
“Dviguba pilietybė- dviguba nauda”) taip 
pat polemizuoja tuo klausimu. Tik jis su
kergia visus emigrantus įvieną visasąjun
ginę partiją, kuriems jis beveik jokių sim
patijų nepareiškia, nes “Lietuva neišvarė 
ne vieno piliečio pati”... Ir kodėl JAV lie
tuviai Konstitucinio Teismo sprendimą 
panaikinti dvigubą pilietybę įvertina kaip 
nepelnytą antausį sau? Todėl, kad jie tada 
praranda dvigubą patogumą — naudotis 
teikiamoms dviejų kraštų privilegijomis be 
jokių įsipareigojimų Lietuvai... Gal tas 
klausimas, pagal jį, iš tikrųjų nevertas 
didesnio dėmesio, nes istorijos logika rodo 
kad Lietuva išliks tik tėvynėje likusių dėka. 
(Suprask, kad užsienio lietuviai be nuo
stolių tautai gali būti visiškai nurašyti)

Jis taip pat primena, kad žaidimas su 
dviguba pilietybe yra dar pavojingesnis. 
“Tai - Pandoros skrynia, iš kurios lenda 
borisovai ir uspakichai ir todėl Konstitu
cinis teismas tą Pandoros skrynią ir už
darė”.

Aišku pavojinga, jei šoki dvigubos pi
lietybės polką su draugais svetimtaučiais 
ir buvusiais okupantais. Bet vis dėlto ne
suprantama logika - sukišti visus lietuvius 
emigrantus su dviguba pilietybe į tą pavo
jingą skrynią. Nors autorius gale straipsnio 
ir pripažįsta, kad pilietybę (Lietuvos) 
reikėtų išsaugoti emigravusiems dviejų 

—pilietybių vaikams ir jaunuoliams bent iki 
6

23 metų.. Tačiau pagal Konstitucinio Teis
mo sprendimą tas irgi bus neįmanoma.

Sunku tikėti, kad ši “pandoriška” dile
ma bus galutinai išspręsta vien tik stum
dant ir ryškinant teisinius paragrafus be 
aiškaus nusistatymo ko tuo norima pa
siekti.

Manau, kad į šią problemą reikėtų 
pažiūrėti iš labai paprastos pusės - lietu
viškos: 1918 metais mes lietuviai, atkū- 
rėme lietuvių tautos valstybę, savo protė
vių žemėse, lietuvių etninėje erdvėje. Him
ne įrašėm “Lietuva tėvynė mūsų...” Ta 
tėvynė yra lietuvių tautos ir tiktai lietuvių 
tautos. Lietuvos valstybė yra sukurta ne 
kamkitam-bet lietuvių tautai. Kovo li
tą ją atkūrėme ir užtikrinom jos tęstinu
mą. Ne lietuvis valstybei, bet valstybė turi

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductible).

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.

Iš Redakcijos pašto
Gerbiamieji,

Visų pirma norė
čiau padėkoti už anglų 
kalbos rašinio konkur
so organizavimą ir rė
mimą. Dalyvavimas ja
me visiems buvo be ga
lo įdomus ir naudingas.

Man labai patiko 
rašinio temos: vienos jų 
vertė susimąstyti, pa
galvoti, kaip galima 
pakeisti esamą situaci
ją ir padaryti pasaulį 
gražesnį ir geresnį, ki
tos leido pasidalinti sa
vo mintimis, nuomone, 
ateities planais irvilti- 
mis, na, o kitos davė valią fantazijai ir 
originalumui.

Vasario 16-ąją, Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo dienos minėjimo me
tu, Kelmės kultūros centre buvo paskelb
ti ir premijomis bei diplomais apdovanoti 
šio konkurso laureatai. Manu, tokio po
būdžio konkursai skatina jaunimą mo
kytis anglų kalbos, taip pat tobulinti kal
bos bei rašymo įgūdžius. Beje, tai tarsi

tarnauti lietuviams ir jų gerbūviui, tiek 
kiek jiišgali. Tam ji ir yra sukurta!

Konstitucija, kuri dėl istorinių žiaurių 
sūkurių ar ekonominių negerovių už savo 
krašto ribų atsiradusiam lietuviui grąso 
atimti jo prigimtimi paveldėtą pilietybę - 
netarnauja lietuvių tautos gerovei. Net ir 
žiauriausiems nusikaltėliams nėra atima
ma pilietybė. Tai kuo nusikalto Sibiro 
tremtinys, ar išbėgęs {Vakarus kandidatas į 
Sibirą, ar nacių išvežtas lietuvis, kad jam 
panaikinama Lietuvos pilietybė, kuri da
bar pasidarė dviguba.

Ta Lietuvos pilietybės samprata turėtų 
būti labai paprasta: lietuvių kilmės žmo
gus niekad nepraranda Lietuvos piliety
bės, nežiūrint kur jis bebūtų. Taškas.

□

Isoldos Požėlaitės - Davis AM anglų kalbos korkurso nugalėto
ja Justė Tumėnaitė (pirma iš dešines), Vytautas Sventickas ir 
Gabija Sodaitytė.

papildoma ptimoka ruošiantis baigiamie
siems anglų kalbos egzaminams.

Tikiuosi, kad ir toliau rengsite šį kon
kursą, nes tai puiki proga jaunuoliui iš
reikšti save, bei išsakyti savo nuomonę.

Dar kartą dėkoju.
. Nuoširdžiai Jūsų - 

pirmosios vietos nugalėtoja
Justė Tumėnaitė
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Pulgio Andriušio 100 metų
gimimo sukaktis

Lidija Šimkutė
Tęsinys iš “M.P.” nr. 11

“Poilsio neturėjau nė minutės - nuo 
ryto iki vakaro garsiakalbiai varinėjo pas 
Kaipošius ir Ainošius, gydytojai adatom 
dūrė kur tik rado nedurtą vietą, muitinin
kai, imigracijos raštininkai ir kiti alkanais 
vilkais puolė naują transportą. Garsiakal
biui sustaugus, griebdavau maišą su po
pieriais ir bėgdavau pakalnėn į adminis
tracijos bloką stoti eilėn... Po stovyklų ra
jonus vis vaikščiodavo senukas australas, 
matyt valdininkas, pasitraukęs j pensiją ir 
dabar vėl nusamdytas. Matydamas tekinus 
emigrantus, dainuodavo besišypsodamas: 
registration, administration, documentation, 
assimilation.“

Pulgis buvo paskirtas į geležinkeliečių 
grupę. Juos nuvežė į Sydnėjų, o žmona su 
vaikais liko Bonegilloje. Vėliau jie buvo 
nugabenti į Cowra šeimų stovyklą. Virš 
pustrečių metų šeima buvo išskirta. Pulgis
buvo įdarbintas stotyje kaip vagonų valy
tojas. Dvejus metus jam pagal kontraktą 
teko daryti tai, ką nurodė Imigracijos 
Departamentas.

Pulgis nenustojo rašyti. Vis rašė kelio
nės įspūdžius Eizentrautui, kuris juos 
vertė į vokiečių kalbą ir publikuodavo 
vokiečių leidiniuose. Pradžioje Pulgis 
susirado kambarėlį Sydnėjaus Surry Hills 
priemiesčio valkatyne, bet vėliau persi
kėlė į King’s Cross - australų bohemos 
priemiestį, kur gavo atskirą kambarėlį su 
stalu. Čia pradėjo rašyti užsakytą „Sudiev, 
kvietkeli“. 1951m. atidavė paskutinius 
rankraščius.

. “Jeigu tikrai yra įkvėpimas, tai jį išgy
venau rašydamas šiąknygą. Atsikėlęs nuo 
stalo, kur prasėdėdavau nuo vidurnakčio, 
eidamas rytą darbovietėn šiukšlinom gat
velėm, pro aptrupėjusius fabrikėlių mū
rus, srutų latakus, žemėn susmegusius 
namiokščius, apsilupinėjusias sienas, nu- 
siganittsias žiurkes, alyvų klanelius prie 
garažų, matydamas gyvenimo kovą, pralai
mėjusius veidus, eidavau lyg nieko pake
liui nepastebėčiau, kaip koks pamėnas, 
telepatijos bangomis vaikščiojau žaliuojan
čiais Gaidžių laukais, užsikopęs Kazio 
Gojun, žvalgiausi j Salako šilų juostą, 
skambėjo naktigonių dainos, ošė vande
nys Pavaidulyje, puškenosi laumės Paliū
nėj. To šišo pakakdavo iki Sydnėjaus cen
trinės stoties, kol jis staiga išsiblaškydavo 
atidaręs spintelę ir imant persirengti mak- 
notais darbiniais drabužiais.“

Trijuose garsaus Frankfurter Ulustrierte 
numeriuose buvo atspaustinti Pulgio 
kelionės įspūdžiai. Deja, Australijos dip
lomatinė misija, kažkokiu būdu sužino
jusi apie šiuos aprašymus, neleido toles
nių publikacijų dėl anot „neteisingo jos 
krašto atvaizdavimo“. Australai tuo metu 
ėmė kviesti emigrantus iš Vokietijos ir ma
tomai nenorėjo neigiamos reklamos.

1951 m. rugsėjo mėnesį spaudoje pasi
rodė „Sudiev, kvietkeli“ (pirmoji išspaus
dinta lietuviška knyga Australijoje). Vėliau 
gavęs skatinančią žinutę iš vieno draugo, 
tuoj po 1952 Naujų Metų Pulgis išvažia
vo į Pietų Australijos sostinę. Įstojo į tram
vajų trestą konduktoriauti troleibusuose, 
bet dėl nesėkmių rengėsi vėl grįžti Sydnė- 
jun. Laimei, gavo iš Amerikos žinią, kad 
Lietuvių Rašytojų Draugijos žiuri komi
sija už šią apysaką jam paskyrė grožinės 
literatūros premiją -15,000 dolerių. Šei
mai persikėlus Adelaidėn, Pulgis nubėgo 
pas pirmą pasitaikusį agentą ir nupirko 
pirmą pasitaikusį namą.

“Gatvė atrodė per daug nepriteršta, 
pro šalį skambaluoja tramvajus, netoli 
miesto centro, sekmadieniais per didžiulį

parką pėsti nueidavom į lietuviškas pa
maldas.” Deja, nežinodamas geografijos, 
pateko j patį Adelaidės šiukšlyną, netoli 
dujų fabriko, avikailių raugyklos, miesto 
savivaldybės atmatyno. “Pirmam rudens 
lietučiui papurškus, virtuvėje ėmė dai
nuoti vandens čiurkšlės, grindų lentos pra
dėjo smukinėti, apačioje buvo išvystę gyvą 
saviveiklą termitai. Nors atbildėjo iškvies
tas galvažudys, papurškė baltais milteliais, 
pasiėmė honorarą ir liepė laukti mėnesį, 
termitai krimto sau medieną ir toliau. Nu
bėgau į miesto biblioteką, susiradau lite
ratūros ir išstudijavau savo įnamių papro
čius. Kai antrą kartą vizitavo galvažudys, 
labai nusiminė, radęs naujas grindis.“

Pulgis su įprasta ironija susipažino su 
anglosaksų komercine visuomenės san
tvarka, kuri pasityčiodavo iš naujai at
vykusių pabėgėlių. Marija Andriušienė 
negalėjo pakelti dujų dvokulio ir padegto 
šiukšlyno tvaiko. Pavyko surasti kitą na
mą ir ten šeima išgyveno likusį gyvenimą.
“Iš dabartinių namų autobusu pasiekiu 
miesto centrą per 12 minučių, o grįžęs iš 
tarnybos randu nuošalybčs iliuziją so
delyje, nokinu apelsinus, citrinas, manda
rinus, persikus, nektarinus, lokvatus, mig
dolus irvynuoges.”

Gyvendamas Adelaidėje Pulgis Andriu
šis parašė penkias knygas: “Tipelis”, “Ro
jaus vartai”, “Daina iš kito galo”, “Purienos 
po vandeniu” ir “Vieno išeivio istorija”.

Marija Andriušienė mokytojavo austra
lų pradinėje mokykloje. Grįžusi griebda
vosi namų ruošos ir daržininkystės, o Pul
gis, atidirbęs dienos valandas telegrafo 
įstaigoje (buvo raštininko padėjėjas - 
clerical assistant), anksti eidavo gulti, bet 
atikėlęs su pirmaisias gaidžiais, sėsdavo 
prie rašomosios mašinėlės. Pulgis rašymui 
pašvęsdavo 4-5 valandas, kol reikėdavo va
žiuoti tarnybon. Konduktoriavimas jam 
ėmė įkyrėti. “Net mieguose sapnuodavau 
besivejąs ir nepasivejąs tramvajaus, au
tobusus, pamirštas darbo valandas, palie
kąs kepurę arba bėgąs basas į depą, pradėjo 
įsivelsi psichozinis auglys.“

Knygos “Anoj pusėj ežero”, “Sudiev, 
kvietkeli” ir “Rojaus vartai” buvo supla
nuotos dar Vokietijoje. Pulgis išsipasako
davo savo literatūrinius užmojus Stasiui 
Santvarai, besitampant traukiniais po sto
vyklas. Už visas šias knygas P.Andriušis 
gavo premijas.

Grynai emigrantiškų feljetonų rinki
nys “Daina iš kito galo” (1962m.) atsirado 
lyg ir netyčia. Šis literatūrinis žanras po 
pirmųjų rimtų knygų liko antroje vietoje. 
Kviečiamas į visokiausius lietuvių ben
druomenės ir organizacijų renginius, Pul
gis parašydavo tai progai feljetoną. Jis 
rašo: „pagarba šiam žanrui sumenkėjo ir 
dėl kitų priežasčių“.

Toliau rašo: „Mūsų ištautėjimas, pri
taikius S. Freudo psichinę teoriją (geresnės 
neturint), vyksta maždaug taip. Egas (as
menybė), superegas (aplinkos cenzūra) ir 
idas (superego pasąmonėn nustumti fak
tai) išeivystėje pradeda kitėti. Lietuviška 
asmenybė, veikiama svetimos aplinkos, kei
čiasi, nugramzdindama pasąmonėn tuos 
papročius, elgsenos normas, kurios galiojo 
Lietuvoje. Pavyzdžiui, nesuinteresuotas lie
tuviškas vaišingumas išvirsta snobišku 
anglosaksiniu noru pasirodyti kitiems, pra
gyvenimas - pclnagaudystė, pagarba se
nesnio amžiaus žmonėms - noru atsikra
tyti jais ir 1.1.”

„Nuo pat jsisteigimo rašau “Mūsų Pa
stogei”, bendruomenės oficiozui Sydnė- 
juje, kitokiose veiklose nedalyvauju, nes 
neturiu iš prigimties tam nė menkiausio 
sugebėjimo, visi organizaciniai bandymai 
baigdavosi katastrofa, pamesdavau po-

■ • • ■ sėdžių protokokis.-pamiršdavaH susirinki-* * eleginegaida*bejokiosentimentalizmo*Al> 
mo datas, ateidavau į pasitarimą vieną 1 "
savaitę anksčiau arba vėliau. Tačiau pasi
rengdamas visokiems renginiams, laiko ne 
mažiau praleidau negu kiti organizacijų 
veikėjai. Beveik per dvi dekadas niekieno 
nerinktas atlikau bendruomenės bei or
ganizacijų kronikininko pareigas (pakai
tomis su adelaidiškiu žurnalistu Vladu 
Radzevičium).” Pulgis pamini Adelaidės 
lietuvių pasididžiavimą pastatytais namais, 
kuriuose susirenka tautiečiai įvairiems 
renginiams, įrengtą archyvą - muziejų.

Baigdamas autobiografinius apmatus, 
Pulgis rašo: „Ah, kad nereikėtų nešti tos 
benamystės kryželį ant pečių, anapus At
lanto, anapus Amerikos, anapus Ramiojo 
Vandenyno, kur tik mieguose pasivaidena 
Kazio Gojus, aukšti Gaidžių laukai, pasi
girsta lyg tarytumei ežerų Eroica, pavasarį 
ledus plėšiant.“

Pulgio Andriušio kūryboje žmogus ne
atskiriamas nuo gamtos. Jis lieka dalis to 
nuostabaus tėvyškės peizažo, kurio apra
šymas perduoda žmonių dvasią, pulsuoja 
meile gimtajam Aukštaitijos kampeliui, 
kurį jis žodžiais nutapo nuostabia lyrine-

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 internetiniame 
tinklalapyje www.oginski.lt Informaciją prašau siųsti elektroniniu paštu: 
inlozdm@ginail.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

% International Lithuanian Language 
a and Culture Summer Course
9. OwnratL. į 24"' of July to 17"' of August, 2007, Kaunas

%, j*' Intensive language lectures Lithuanian lifestyle lectures
Attractive social programme ECTS credit points

Host of the Lithuanian Language and 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.

Language of Instruction 1 .anguagc classes will lie given in Lithuanian with explanations 
in English when necessary. Other lectures and workshops will be held in English.

Fee The summer course fee, including tuition and social programme is EUR 525. The 
application fee is EUR 30. You should be able to cover your 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. Coordinator: Žydrūnė Žemaitytė, z.zcmaityte@pmdi.vdu.Il

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/LTcourscs

Širdingai dėkojame p. Margaritai Kavaliauskienei už $50 auką “Mūsų 
Pastogei”, prisimenant prieš 25 metus (1982.03.16) mirusį vyrą a.a. Stasį 
Kavaliauską.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba ir “M.P.” Redakcija

Mylimai sesutei

AtA Lenutei Poželaitei - Kmitas
Adelaidėje mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą sodybietei Isoldai 

Poželaitei - Davis AM.
Engadinc sodybiečiai

bertas Zubras knygos įvade rašo: „Visi
žmonės yra būdingi lietuviškos būties tva
riniai, kantriai neša gyvenimo naštą. Iš
tvermingi, nors ir be didesnės dinamikos, 
be didesnių užsimojimų.“

Pulgis - žodžio meistras. Savo stoiška 
laikysena jis pajėgia menininko akimis 
žvelgti į bet kokį įvykį dažnai su humoru, 
priimti savo likimą ir paversti jį plunksnos 
daina. Baigdama pacituosiu įstrigusius 
poetinius įvaizdžius iš “Sudiev, kvietkeli! ” 
apysakos: “Anapus tvoros obelų viršūnėmis 
vaikščioja dūmai“, „Tirštose liepos šakose 
įsivėlusi žvaigždė, sakytum Apvaizdos akis 
mirksėdama, atrodė, priima kampinininkų 
pirkelės maldas“, bei “Šventadienio nerimą 
kartu su rasa godžiai geria bedienojanti 
saulė.“

Tikiuosi, ši apžvalga paskatins skaity
tojus imtis Pulgio Andriušio knygų ir išsa
miau susipažinti ar atnaujinti pažintį su 
lietuvišku, tiksliau aukštaitišku kalbiniu 
lobiu.

Ištraukos paimtos iš Pulgio Andriušio 
“Rinktiniai Raštai - Lietuvių Enciklope
dijos leidykla”, 1968m. □
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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 laiką ir pavadinimus:

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

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

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

"Dainos” choro žinios
Informuojame mūsų bendraomenės narius ir jų draugus, kad Sydnėjaus choras “Daina” 

jau ruošiasi sekmadienio popietei RUDENS KAVINĖ SU „DAINA” balandžio 22 d. 
Lietuvių Klube. Tai linksmesnio ir lengvesnio žanro dainos, kurias atlieka solistai. 
Kviečiame ir laukiame Jūsų iš arti ir toli. Tikimės Jūsų neapvilti.

Rudens vėjai paguldė į ligoninę mūsų choriste Nijolę Bučinskiene (altas) iš Pictono 
ir Vytą Buroką (tenoras). Po operacijos jis sveiksta Sutherland ligoninėje. Mūsų nuošir
dūs linkėjimai jiems greitai pasveikti ir sustiprėjus grįžti chorą. Esate labai reikalingi.

“Dainos” kor.

DA INA VA
LITHUANIAN CLUB

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

5vww.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

Easter period trading hours
Dear members, Club “Dainava” will be closed on:

• 6 April, 2007 (Good Friday) and
• 9 April, 2007 (Easter Monday).

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

jubiliejų mes, Melbourne 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

Airfares to Vilnius & other European Cities
Departures 25.03 to 27.05.2007 - $ 1,660.00 + taxes
Departures 28.05 to 15.082007 - $ 1,870.00 + taxes
Departures 16.08 to 19.092007 - $ 1,660.00 + taxes
Departures 20.09 to 25.112007 - $ 1,450.00 + taxes
Flights for White Christmas in Lithuania are always heavily reserved, 

please book early to secure your seats.
For vour free call to Estours Travel dial 1800 888 386

ESTOURS TRAVEL
38 Murrav Rd, Corrimal East NSW 2518

Tel: 02-4284 1688 & 1800 888 386 Fax.: 02-4284 7823
E-mail: Vilnius@cstours-travel.com.au

Website: www.cstours-travci.com.au
Licence 2TA002609 ABN 45 003 084 857

Mieli vyrai, jei mylite savo damas, 
atveskite jas ir palaikykite joms kompaniją

Damų ir Panelių
Laimės Fiestoje

BALANDŽIO 29 d., Sekmadienį
PRADŽIA: 1.30 vai. p.p.

Visas visas-jaunas irvyresnes.su 
savo vyrais ar gerbėjais, kviečiame į šią 

šventę, skirtą ypatingai JUMS!
Šventės metu žiūrėsime koncertą, E 

pietausime, šoksime ir dainuosime, bus .......  ~~
netikėtų siurprizų, varžysimės dėl DOSNUMO

KARALIAUS ar KARALIENES titulo (šventės metu bus renkamos aukos,
vyks loterija ir aukcionas, iš kurių surinktos lėšos bus panaudotos 2008m. 
Pasaulio jaunimo dienų Sydnėjuje dalyviams iš Lietuvos paremti).

Bilieto kaina - $ 20 (j kainą įeina pietūs ir kava su saldumynais).
Bilietus įsigyti ir užsisakyti stalus galite iki balandžio 19 d. Sydnėjaus

Lietuvių Klubo raštinėje.
Organizatoriai

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks Velykų sekmadienį, balandžio 8 dieną, 

1130 vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombc. Giedos Lietuvių choras “Daina”, 
vad. Birutei Aleknaitei. Kviečiame visų religijų tautiečius, ypač naujus emigrantus iš 
Lietuvos. Taip pat pamaldos Sydnėjaus He tuviams įvyks ir sekmadienį, balandžio 15 d., 
1130 vai. ryto St.Joachim’s bažnyčioje Lidcoinbe. Parapijos Taryba

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

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

Antradienį, gegužės 1d., 1130 vai. ryto kviečiame į Sydnėjaus 
Lietuvių Klubą, kur įvyks susitikimas su svečiu iš Lietuvos -

Dainiumi Geniu,
-Vytauto Didžiojo universiteto (Kaunas, Lietuva), Sociologijos katedros 

doktorantu, socialinių tyrimų centro moksliniu darbuotoju, kuris intensy
viai dirba įvairiuose Lietuvos projektuose pilietiškumo, bendruomenės 
poreikių tyrimo ir kt. kryptimis ir yra tyrimo “Demokratija, pilietiškumas ir 
bendruomenė” kiekybinio tyrimo koordinatorius bei bendrosios progra
mos tarptautinio projekto “Europos pilietinė visuomenė ir naujos valdymo 
formos” tyrimo asistentas, doktorantų tinklo narys. Svečias skaitys paskaitą 
apie pHietiškumą ir jo įgyvendinimą. Po paskaitos - diskusijos.

Įėjimas - nemokamas, bet gahma padėkoti svečiui simboline auka.
Norinčius dalyvauti susitikime prašome iš anksto užsiregistruoti Klubo 

raštinėje tel.: 97081414.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

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

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown.

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

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinam i ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijij 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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