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Artėjant šv. Velykoms - “Dainavoje”

Kovo 31 dieną Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” buvo galima išmokti marginti kiau
šinius naudojant vašką ir skutinėjant. Vyko margučių dažymo konkursas vaikams (žiūr. 
nuotr. viršuje) ir tradicinis margučių ridenimas. Plačiau apie tai-kitame “M.H” numeryje.

Ana kis 
Reisgys Lietuvos įvykių apžvalga

Komisarės 
įnašas 

Lietuvos 
ekonomikai

Kovo mėnesio 
pabaigoje į Lietu
vą atvyko Euro
pos Sąjungos (ES) 
biudžeto ir finan
sinio programa

vimo komisarė Daba Grybauskaitė. Ko
misarė žurnalistams pareiškė, jog gerų ži
nių jiems neturinti. Jei ir šiais metais Lie
tuva lėtai įsisavins ES lėšas, ateinantį 
pavasarį gali ateiti ir bloga žinia - grąžint i 
nepanaudotas lėšas atgal j Bendrijos biu
džetą. Žurnalistų spaudžiama ji paaiškino, 
jog 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 atsiliekančios labiausiai. Komisarė 
paaiškino, jog ankstyvesniais metais Lie
tuva buvusi spartesnė.

ES biudžetas numatęs Lietuvai tarp 
2007 ir 2013 metų skirti 23 mlrd. Lt. struk
tūrinės paramos, o visa skirta ES parama 
siekia net 36 mlrd. Lt.

Min. Pirmininkas Gediminas Kirkilas 
pripažino, kad paramos įsisavinimo tempai 
netenkino jo ir kaltino biurokratiją. Paža
dėjo paskirti koordinatorius, kurie papil
domai prižiūrės ES lėšų įsisavinimą.

Žurnalistų paklausta apie euro įvedi
mą Lietuvoje 2010 metais, Dalia Grybaus
kaitė nerealiu pavadino Lietuvos pasirinktą 
euro įvedimo laiką.

“Kaip ekonomistė, ne kaip komisarė, 
galiu atsakyti-ne, nereali. Todėl, kad šiuo 
metu jokios kainų stabilizavimo priemo
nės nėra naudojamos, tų priemonių nėra”. 
Taip pat komisarė pabrėžė, kad Europos 

Komisija nėra oficialiai informuota apie 
Lietuvos pasirinktą euro įvedimo datą.

“Euras yra ne tikslas, o priemonė, kaip 
subalansuoti ir turėti protingą, apdairią ir 
atsakingą fiskalinę politiką. Iš euro nega
lima daryti baubo ir sakyti, kad įvedant 
eurą reikia skriausti žmones, įvedinėti pa
pildomus akcizus, šoko terapiją. Tai yra ne
tiesa”, sakė D. Grybauskaitė.

Į klausimą, kaip vertina prieš kelias sa
vaites Vyriausybės patvirtintą kainų stabi
lumo strategiją, komisarė sakė, kad tokia 
programa būtina ir tai reikėjo padaryti prieš 
dvejus metus.

Jos teigimu: Būtina mėginti valdyti in
fliacijos augimą, subalansuoti darbo už
mokesčio ir darbo našumo santykį, kontro
liuoti valstybės išlaidas ir grynųjų pinigij 
srautus rinkoje. Dabar Lietuvos fiskalinė ir 
monetarinė politika yra nukreipta į inflia
cijos didinimą, teigia D. Grybauskaitė. Ji 
pateikia ir eilę fiskalinės politikos suges
tijų, kaip mažinti biudžeto deficitą, riboti 
kainų kėlimą elektros, šilumos, vandens, 
dujų sektoriuose, vengti algų pakėlimo ne
surišto su darbo našumu ir 1.1.

Balandžio 2 d. įvyko apskrito stalo 
diskusijos “Rengiantis ES biudžeto peržiū
rai: nauda Europai ir Lietuvai”. Diskusijose 
dalyvavo Prezidentas Valdas Adamkus. 
Seimo, Vyriausybės kanceliarijos, Finansų, 
Užsienio reikalų, Žemės ūkio, Ūkio ir kitų 
ministerijų, suinteresuotų institucijų at
stovai bei ekspertai.

Europos Sąjungos biudžetai ateityje 
keisis, tad aktualu susipažinti. Prezidento 
nuomone, mes patys privalome suprasti, 
kaip įsivaizduojame to biudžeto ateitį ir jo 
reikšmę įgyvendinant svarbiausius Euro
pos Sąjungos tikslus. Prezidentas pabrėžė, 
kad ši diskusija bus naudinga ir padės dar 
geriau formuoti tolesnę Lietuvos poziciją 
dėl Europos Sąjungos biudžeto peržiūros.

Nukelia į 2 psl.

Pirmalaikių Seimo rinkimų nebus
(DELFI). Seimas palaidojo Socialde

mokratų partijos siūlymą surengti pirma
laikius Seimo rinkimus, vos pradėjęs 
svarstyti atitinkamą parlamento nutari
mo projektą. Antradienį, balandžio 3 d., 
tokiam projektui po pateikimo pritarė tik 
35 nariai, 29 balsavo prieš, 25 susilaikė. 
Reikšminga ir tai, kad balsavime dalyva
vo vos 9 socialdemokratai - trečdalis frak
cijos narių -, nors ši frakcija labiausiai 
rėmė pirmalaikių rinkimų mintį. Po bal
savimo kilus klausimui, ar nereikėtų grą
žinti projekto, kad iniciatoriai tobulintų, jį 
visiškai atmetė.

Premjeras Gediminas Kirkilas, tą die
ną kalbėdamas su žurnalistais, buvo pa
žadėjęs balsuoti už nutarimo projektą dėl 
pirmalaikių Seimo rinkimų. Tačiau patei
kiant šį nutarimo projektą, pats premjeras 
posėdyje nedalyvavo.

Nutarimo projektą, kuriame buvo pa
siūlyta pirmalaikius Seimo rinkimus or
ganizuoti per Jonines, pirmadienį buvo 
įregistravęs Seimo vicepirmininkas Čes
lovas Juršėnas. Anot jo, tokią iniciatyvą 
nulėmė susidariusi politinė situacija. Pa

“Villa Lituania” - sprendimas artėja?
Lietuva nuo nepriklausomybės pra

džios reikalavo Italijos vyriausybės grą
žinti tarpukariu Lietuvai priklausiusį am
basados pastatą. Tačiau vilčių atgauti 1937 
metais išsimokėtinai įsigytą ambasados 
pastatą Romoje nebuvo, nes dabar čia šei
mininkauja rusai Jie j “Villa Lituania” atsi
kraustė po Lietuvos aneksijos 1940 metais.

Lietuvos ir Italijos derybos jau pasistū
mėjo iš mirties taško, tačiau neaišku, kada 
kompensacijos klausimas už karo pradžio
je prarastą “Villa Lituania” bus galutinai 
išspręstas. Labiausiai šį klausimą apsunki
na tai, kad svarstymuose dalyvauja kelios 
Italijos ministerijos ir kitokios įstaigos, ku
rios viską turi derinti tarpusavyje.

Tai ne pirmas Lietuvos diplomatinės 
atstovybės pastatas, dėl kurio kilo panašių 
ginčų. Prieš kelerius metus Prancūzijos 
valdžia išmokėjo Lietuvai piniginę kom
pensaciją už rusams po Lietuvos aneksi
jos perduotą ambasados pastatą Paryžiu
je. Už šiuos pinigus Lietuva įsigijo kitą 
ambasadai tinkamą pastatą.

Kompensuodama senosios ambasados 
Romoje, dar vadintos “Villa Lituania”, ne
tektį Italijos valdžia Lietuvos diploma
tams siūlo įsikurti pigesniuose ir ne tokio
je prestižinėje vietoje esančiuose pasta
tuose. Atrodo, kad baimindamiesi proce
so vilkinimo Lietuvos derybininkai yra 
linkę priimti italų siūlymą.

Lietuvos derybininkai norėjo, kad Ita
lijos valdžia už ambasados pastatą atsi
lygintų pinigais. “Mums atrodė, kad ge
riausia alternatyva yra piniginė kompen
sacija. Tada mūsų rankos būtų laisvos, mes 
pasižiūrėtume, kas yra Romos rinkoje, ir 
už tuos pinigus įsigytume pastatą”, - sakė 
Užsienio reikalų ministerijos (URM) pa
reigūnas Algimantas Rimkūnas.

Maža to, Italijos vyriausybės Lietuvai 

sak jo, mažumos Vyriausybė turi dirbti 
nuolat atakuojama opozicijos, Seimui 
„trūksta entuziazmo konstruktyviai dirb
ti, tai ne kartą pademonstruota pastarai
siais mėnesiais, o pastarosiomis savaitė
mis matėsi ypač ryškiai“. „Tokia situacija 
negali tęstis“, - tada pabrėžė Č. Juršėnas.

Jis pripažino, kad pirmalaikiai rinki
mai būtų „sukrėtimas ir tautos atstovybei, 
ir rinkėjams“, tačiau priminė, kad tokių 
atvejų Lietuvos istorijoje yra būta. Tarpu
kariu Seimą ne kartą yra paleidęs Prezi
dentas, o po Kovo 11-osios Aukščiausioji 
Taryba - Atkuriamasis Seimas po dvejų 
metų veiklos nusprendė išsiskirstyti pats.

Per dabar vykusias siūlymo diskusijas 
didelė dalis parlamentarų pirmalaikių 
rinkimų mintį aštriai kritikavo. Jie ragino 
soedemams, vidines partijos problemas 
neva norintiems permesti Seimui, pasi
traukti iš valdančiosios koalicijos ir savo 
vietą užleisti kitiems.

Liberalų sąjūdžio vadovas Petras 
Auštrevičius paragino pirmiau atsistaty
dinti Vyriausybei, o tik paskui rengti pir
malaikius Seimo rinkimus. □

Buvusi Lietuvos ambasada Romoje.
kaip kompensacija siūlomi pastatai yra 
pigesni, nei buvęs Lietuvos ambasados 
pastatas. Neseniai pastatą “Villa Lituania” 
įvertinę nepriklausomi Italijos ekspertai 
nustatė, kad buvusi Lietuvos ambasada 
verta 20 mln. eurų (apie 70 mln. litų). Be 
to, Lietuvos derybininkai žvelgia ne į pi
niginę, bet į istorinę siūlomų pastatų ver
tę. ‘Tai vertingi XVI amžiaus pastatai. Vien 
tai yra vertybė. Negalima visko matuoti 
vien pinigais”, - įsitikinęs Algimantas 
Rimkūnas.

Lietuvos atstovai nemano, kad Lietu
vai priėmus dabar italų siūlomą variantą 
išloštų tik Italijos valdžia.

“Dėl to mes ir derėsimės. Dabar esa
me nuėję tik nedidelę kelio dalį”, - sam
protavo A.Rimkūnas.

Beje, lietuviai pageidauja, kad prieš tai 
Italijos vyriausybė pasirūpintų pastatų 
remontu. Neseniai Lietuvos diplomatai į 
Romą išsiuntė smulkų remonto darbij 
sąrašą.

“Mūsų oficialus paklausimas italams 
buvo detalus darbų, kuriuos, mūsų ma
nymu, reikia padaryti, sąrašas. Laukiame, 
kad italai patvirtintų, jog yra pasirengę 
juos atlikti”, - aiškino A.Rimkūnas.

(Pagal “Lietuvos žinias”)
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♦ Balandžio 2 d. 
ryte stiprus 8 balų 
žemės drebėjimas 
jūros dugne netoli 
Gizo salos Salia
mono salų Vaka
rinėje provincijoje 
sukėlė tsunamj, 
kurio 10 metrų 
aukščio bangos 
nušlavė bent tuzi

ną kaimų Saliamono salose. Žuvo bent 30 
žmonių, daug dingusių be žinios. Virš 30 
mažesnių žemės drebėjimų sukrėtė salas 
per sekančias kelias dienas, bent trys iš jų 
6 balų stiprumo. {aukštesnes vietoves pa
sitraukę nukentėjusių salų gyventojai ken
čia nuo geriamo vandens trūkumo.
♦ Ukrainoje jau keletą mėnesių trunka 
aštrūs nesutarimai tarp prezidento Viktor 
Juščenko ir Rusijai palankaus ministro 
pirmininko Viktor Janukovič. Balandžio 
2d. prezidentas įsakė parlamentui išsiskirs
tyti, paskelbdamas naujus rinkimus. Jo 
dekretas įsigaliojo balandžio 3 d.
♦ Balandžio 4 d. Ukrainos parlamentas 
balsų dauguma nutarė, kad prezidento 
Viktor Juščeno dekretas yra nekonstitu- 
cinis. Vyriausybė ir parlamentas nutarė 
ignoruoti dekretą. Vyriausybė organizuoja 
nuolatinius protesto mitingus Kijeve, rei
kalaujančius, kad prezidentas atšauktų sa
vo dekretą.
♦ Balandžio 4 d. Jungtinių tautų Karo Nu
sikaltimų Tribunolas Hagoje nubaudė bu
vusį Bosnijos serbų policininką Dragan 
Zelenovič 15 metų kalėjimo bausme. 
Kaltinamasis prisipažino 1992 - 1995 
metais prievartavęs ir kankinęs Bosnijos 
musulmonus. D. Zelenovič buvo patrauk
tas atsakomybėn 1996 metais, bet 9 metus 
jis slapstėsi Rusijoje, prisidengęs svetima 
pavarde.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Palinkėjo visoms valdžios instancijoms 
sutelkti dėmesį į šį svarbų ir strateginį klau
simą, kuris iš esmės lems, kaip Lietuvos 
žmonės gyvens ateityje.

Diskusijose pranešimus skaitė Euro
pos Komisijos narė Dalia Grybauskaitė: 
“ES finansų reforma: būtinybė ir istorinė 
galimybė”. Finansų viceministras Rimantas 
Sadžius: “LR Vyriausybės pozicija dėl ES 
biudžeto peržiūros” ir kiti.
Blokuojamas “Via Baltica” kelias

Pagrindinis Baltijos šalių kelias j Va
karus - “Via Baltica” jau eilę metų užblo
kuotas apie 50 kilometrų į pietus nuo Lie
tuvos - Lenkijos sienos, prie Augustavo 
miesto. Kiekvienais metais čia įvyksta 
sunkios eismo neleimės, nusinešdamos 
žmonių gyvybes. Aplinkinis kelias turėjo 
būti statomas Rospud slėniu. Projektą už
blokavo Europos Sąjungos aplinkosaugos 
įstatymai.

Buvo kreiptasi į Lietuvoje besilankantį 
Europos Komisijos pirmininką Jose Ma
nuel Barroso. Svečias galėjo pasakyti, kad 
“to projekto likimas neaiškus”. Toliau J.M. 
Barroso aiškino, kad kelio statyba Rospud 
slėniu pažeidžia ES aplinkosaugos teises, 
“...mes turime užtikrinti, kad būtų įgyven
dinta ir būtų laikomasi Europos teisės ir 
aplinka turi būti išsaugota visose Europos 
Sąjungos vietelėse”, sakė EK pirm. J.M. 
Barroso, kalbėdamas Lietuvos Seime.

Lietuvos ir Lenkijos parlamentų Už
sienio reikalų komitetai, laikydamiesi 
bendros pozicijos dėl kelio “Via Baltica” 
tiesimo per Augustavą, kovo mėnesį krei
pėsi į atsakingus už ekologiją ir transportą
_______________________________________ da,EITA,BNS,LGn'ICir“Beniardiiud".
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♦ Balandžio 4 d. JAV Kongreso Atstovi) 
Rūmų pirmininkė Nancy Pelosi, demok
ratų partijos narė, Damaske susitiko su Si
rijos prezidentu Bashar al-Assad. Pasita
rimo metu jiperdavė Sirijos prezidentui iš 
Izraelio min. pirmininko Olmert, kad Iz
raelis pasiruošęs taikos deryboms su Siri
ja. JAV prezidentas George W. Bush iš
reiškė savo nepasitenkinimą Nancy Pelosi 
vizitu. Šis vizitas nesiderina su oficialia 
JAV vyriausybės linija Sirijos atžvilgiu.
♦ Balandžio 4 d. Irano prezidentas Mah
moud Ahmadinejad pareiškė, kad jis 
krikščionių Velykų ir pranašo Mahometo 
gimtadienio proga kaip dovaną D. Brita
nijai paleidžia 15 britų karo laivyno jū
reivių, pagrobtų kovo 23 d. Ta pat proga 
prezidentas medaliais apdovanojo Irano 
karo laivyno karininkus, dalyvavusius britų 
jūreivių sulaikyme. D. Britanijos Vyriau
sybė pareiškė, kad ji nepažadėjo Iranui jo
kių nuolaidų už jūreivių išlaisvinimą.
♦ Balandžio 5 d. Irano išlaisvinti britų 
jūreiviai atskrido į Londoną. Sekančią 
dieną spaudos konferencijoje jie pabrėžė, 
kad iraniečiai juos pagrobė Irako van
denyse, apie pusantro kilometro nuo Ira
no .sienos. Būdami Irano belaisvėje jie “pri
sipažinę”, kad pažeidė Irano vandenis, bet 
tik todėl, kad jiems buvę pažadėta juos 
paleisti už prisipažinimą, priešingu atveju 
grėsusi 7 metų kalėjimo bausmė.
♦ Balandžio 5 d. Sydney mieste policija
suėmė 46 metų aktyvios karo tarnybos ka
rininką australą, kapitoną Shane Malcolm 
Della-Vedora. Jis kaltinamas pavogęs iš 
kariuomenės 10 raketinių prieštankinių 
ginklų, kad juos parduotų Sydney kri
minaliniam pogrindžiui. Kratos metu po
licija atgavo tik vieną M72 prieštankinį 
ginklą. Kartu su kapitonu Della- Vedora 
suimtas dar vienas suokalbio dalyvis, 
atsargos karys. □

ES komisarus. Tai patvirtino Seimo Užsn. 
reikalų komiteto vicepirmininkas Audro
nius Ažubalis. Kreipimesi išdėstoma, kad 
ekologija tai ne tik pievos, gėlės ir žolės, 
bet ekologija tai - ir žmogaus gyvenimo 
kokybė. Nurodė taip pat ir eismo nelaimių 
bei žmonių sveikatos ir mirties statistiką.

Klaidinantys Lietuvos 
savivaldybių rinkimai

Daug metų Lietuvos žmonės prastai ver
tina savivaldybių rinkimus. Nors rinkimai 
jau seniai praėjo, balsai suskaičiuoti, bet 
ilgai nebuvo aišku, kurie iš jų liks dirbti 
savivaldybėse. Dažniausiai tie, kurie užima 
valdiškas pozicijas lieka dirbti savo 
vietose. Patys žymiausi kandidatai, už ku
riuos balsavo žmonės ir buvo išrinkti -stai
ga dingsta. Jų vietas užima partiečiai, kurie 
žmonių buvo palikti už borto. Vienas pri
valumas, kad iki nustatytos datos reikia 
pranešti apsisprendimą: ar užimti savival
dybės postą, ar likti esamoje vietoje.

Dienraštis “Klaipėda” rašo: ’’Parlamen
tarai sąrašuose buvo reikalingi tik suvilioti 
rinkėjus, pakelti partijų prestižą. Pradėję su 
rinkėjais žaisti dar prieš rinkimus, parla
mentarai žaidimą ir politinį šou tęsia iki 
paskutinės akimirkos.Paskutinę dieną savo 
apsisprendimą likti Seime ar Miesto ta
ryboje praneš Vyt.Grubliauskas. Paklaus
tas, ar sutiktų pasilikti Miesto taryboje, jei 
jam būtų pasiūlytos mero pareigos, jis 
nusuko kalbą apie tiesioginius miesto 
vadovo rinkimus. Jei merai būtų renkami 
tiesiogiai, išnyktų įtampa, kuri slegia 
partijas nuo rinkimų nakties iki pirmojo 
tarybos posėdžio”.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

(ELTA). Lietuvos ir Rusijos sostinės 
rengiasi įkurti savo valstybių kultūros ir 
verslo centrus - Maskvos namus Vilniuje 
ir Vilniaus namus Maskvoje. Šių projek
tų įgyvendinimo klausimus su Maskvos 
vyriausybe aptaria Maskvoje viešinti 
Vilniaus miesto savivaldybės delegacija, 
vadovaujama mero pavaduotojo Gedimi
no Paviržio.

Pasak Vilniaus savivaldybės pranešimo, 
oficialiame Vilniaus ir Maskvos atstovų 
susitikime konstatuota, kad parengiamieji 
abiejų miestų projektų darbai jau baigti. 
Šiems projektams įgyvendinti įsteigtos 
specialios įstaigos. Šioms įstaigoms jau

Kaune statoma moderni sporto arena
Dar neseniai Kauno sporto arenos 

kaina buvo tarsi karinė paslaptis - Kauno 
miesto tarybos nariai, norėję susipažinti 
su arenos statybos klausimais, turėjo net
gi pasirašyti konfidencialumo deklaraci
jas. Tačiau dabar jau nuspręsta oficialiai 
paskelbti arenos kainą - 450 milijonų litų.

Šią sumą Kauno savivaldybė Prancū
zijos kompanijai “Bouygucs Batiment 
International” turės sumokėti per 25 me
tus. Kasmet savivaldybė prancūzams tu
rės sumokėti po beveik 18 milijonų litų 
(5.2 mln. eurų). Skelbiant arenos staty

Grožiui pinigų negaila
Per pastaruosius 6 metus vieno Lietu

vos gyventojo išlaidos kosmetikos ir 
parfumerijos priežiūros priemonėms iš
augo daugiau kaip trečdaliu. Tyrimų ben
drovės „Euromonitor International“ ty
rimas rodo, jog 2001-2006 m. vieno Lie
tuvos gyventojo išlaidos kosmetikos ir 
parfumerijos prekėms sparčiai augo - 
kasmet vidutiniškai apie 6.6%

Remiantis „Euromonitorlntemational“ 
duomenimis, kosmetikos ir parfumerijos 
rinkos vertė 2006 metais sudarė 635.6 mln. 
Lt. ir išaugo beveik 14% lyginant su 2005 
m. 2006 m. greičiausiai augo priemonių 
nuo saulės pardavimai - net 30% Tai la

a

(BNS). Emigravusius lietuvius į tėvy
nę grįžti vilios speciali knygelė “Lietuva 
norintiems sugrįžti”, kurioje supažin
dinama su gyvenimo Lietuvoje sąlygomis, 
ekonomine, socialine padėtimi, verslo 
galimybėmis.

Kaip pranešė leidinio iniciatorė Socia
linės apsaugos ir darbo ministerija, knyge
lė pirmiausiai skiriama apie grįžimą į 
Lietuvą galvojantiems tautiečiams. Tiki
masi, jog leidinys padės išsklaidyti jų abe
jones bei greičiau apsispręsti.

Knygelėje “Lietuva norintiems sugrįž
ti” pateikiamos darbo užmokesčio augi
mo tendencijos Lietuvoje, informacija 
apie siūlomas darbo vietas, savo verslą Lie-

Lietuva norintiems sugrįžti

Prof. V Landsbergiui - operacija sėkminga
Europos Parlamento nario, profeso

riaus Vytauto Landsbergio būklė po ba
landžio 5 dieną Vilniaus universiteto li
goninės Širdies chirurgijos centre atliktos 
širdies kraujagyslių šuntavimo operacijos 
yra gera, sakoma klinikų pranešime. Jis 
toliau gydomas reanimacijos ir intensy
vios terapijos skyriuje. Operacija truko 3 
valandas ir buvo sėkminga“, - sakė San- 
tariškių klinikų atstovė spaudai.

Pasakklinikų atstovės, Vytautas Lands
bergis jau kurį laiką jautė skausmus šir
dies plote. Medikai jam buvo diagnozavę 
aterosklerozę ir, kad būtų išvengta šir
dies infarkto, nutarė taikyti chirurginį gy
dymą. Operaciją atliko žinomi širdies chi
rurgai Vytautas Sirvydis, Giedrius Už
davinys ir kiti gydytojai. 

skirti sklypai centrinėse miestų dalyse ir pra
dedamas praktinis projektų įgyvendinimas.

Vilniaus namai Maskvoje kuriami ne
naudojant Savivaldybės biudžeto lėšų, nes 
bendrovė “Vilniaus namai Maskvoje” veiks 
kartu su investuotoju. Bet Maskvos vy
riausybė vykdo specialią “Maskvos namų” 
užsienyje programą ir savo biudžete yra 
numačiusi tam reikalingas lėšas. Tokie 
namai jau veikia Rygoje, Sofijoje (Bulga
rija), neseniai atidaryti Sevastopolyje (Uk
raina), o artimiausiu metu bus atidaryti 
Armėnijoje, Mongolijoje, Vietname ir tt. 
Maskviečiai “Maskvos namų” Vilniuje 
statybą tikisi pradėti jau šiemet. LGITIC 

bos konkursą buvo numatyta, kad per 
metus Kauno savivaldybė mokėtų 5-7 
milijonus eurų. Kauno savivaldybės atsto
vas K.Kriščūnas teigia, kad kasmetinis 
mokestis sumažės, jei arenos statyboms 
lėšų bus gauta iš Vyriausybės.

Prancūzai įsipareigojo pradėti statybas 
tada, kai Kauno savivaldybė pradės in
vesticijas saloje (krantinių tvarkymas, tiltų 
statyba ir 1.1.), o statybos truks 22 mėne
sius. Jei savivaldybės darbai vėluos, atitin
kamai vėluos ir arenos statybų pradžia.

LGITIC

biausiai lėmė karšta vasara bei augantis 
turistų skaičius.

„Euromonitor International“ analiti
kai išskiria vyrų priežiūros priemonių 
populiarėjimą - šios kategorijos rinka 
2006 m. išaugo daugiau nei 11% ir sudarė 
beveik 41 mln. Lt.

Tyrimų bendrovė prognozuoja, jog 
Lietuvos kosmetikos ir parfumerijos rin
kos vertė per artimiausius 5 metus išaugs 
30%, o jos pardavimai 2011 m. pasieks 
838.2 mln. Lt. Sparčiausiai besivystan
čios kategorijos išliks priemonės nuo 
saulės, vaikų priežiūros, plaukų priežiūros 
bei vyrų priežiūros priemonės. (www.Irt.lt)

tuvoje kurti norintiems aktualūs duome
nys. Leidinyje taip pat supažindinama su 
Lietuvos socialine politika, švietimo siste
ma, konsulinėmis paslaugomis.

Anot leidinio autorių, siekta, kad kny
gelė būtų ne tik informatyvi, bet ir patrauk
li bei suprantama, todėl informacija 
pateikta paprasta ir plačiajai visuomenei 
priimtina kalba, papildyta linksmomis 
iliustracijomis.

10,000 egzempliorių tiražu išleistas 
knygeles numatoma platinti per Lietu
vos diplomatines atstovybes ir konsulines 
įstaigas, lietuvių bendruomenes bei užsie
nyje veikiančius informacijos centrus.

□

Pasak Santariškių klinikų atstovės, 
prognozuoti, kada europarlamentaras ga
lės grįžti prie darbų, kol kas sunku, nes 
kiekvieno žmogaus organizmas yra indi
vidualus ir nenuspėjamas. “Po tokios ope
racijos žmonės paprastai 2-3 paras pra
leidžia reanimacijoje, o po to viskas pri
klauso nuo žmogaus organizmo”, - sakė 
G. Letukienė.

Širdies kraujagyslių šuntavimas yra 
širdies vainikių arterijų ir aortos jungčių 
operacija, kai išėmus iš kojos veną, aplen
kiant susiaurėjimus, ji vienu galiuku pri
siuvama prie aortos, o kitu - žemiau vai
nikinės arterijos susiaurėjimo - padaromi 
nauji keliai kraujui tekėti, tai yra sudaro
mos aortokoronarinės anastomozės.

LGITIC
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Bendruomenės baruose
ALB Krašto Valdybos (2007-2008) pranešimas

Pranešame visiems susidomėjusiems, kad ALB Krašto Valdybos (2007-2008) būstinė, 
adresas, sudėtis, narių adresai, telefonai ir e-mail yra sekantys:

Būstinė: Me Ibourne, AUSTRALIA
ALB Krašto Valdybos pašto dėžutės adresas:
P.O. Box 128, North Melbourne, Vic 3051, AUSTRALIA
ALB KV Nariai/Gommittee Members. Pareigos/Title. El-pašto adresai/E-mail 

addresses, 'lei. Pašto adresas/Postal address:
Birutė Prašmutaitė/Birute Prasmutas - pirmininkė/President 
bprasmutas@bigpond.com (03) 9579 3946 (n)
2/6 Niki Court, EAST BENTLEIGH, VIC 3165.
Girius Antanaitis (iki 2007 kovo 7d.) Audrius Skeivys (from 7/3/07) -
ALJS pirmininkas/President, ALJS.
girius@aljs.orgaudrius@aljs.org
P.O. Box 955, NORTH MELBOURNE, VIC 3051.
Lilija Knzlovskienė- Vicepirmininkė ir vadybininkė kultūrai ir švietimui/ 
Vice-President & Manager,Culture and Education 
mykolas@optusnet.com.au (03) 8707 0347, 0431 904 677 
77 Grimwade Cres, FRANKSTON, VIC3199.
Bennis Gay lard - sekretorius (anglų k.)/Business Secretary 
dennisgee@optusnct.com.au (03) 5941 1402 
12 Damien Court, PAKENHAM, VIC3810.
Edviną Utemiseva-sekretorė (liet. k.)/CommunicationsSecretary
edvinutem@yahoo.co.uk
2/69 Canonbtiry Circle, SEABROOK, VIC 3028.
Andrius Vaitiekūnas/Andrew Vaitiekūnas - iždininkas/Trcasurer
andrcw.vaitickunas@rmil.edu.au (03)9378 8022, 0421 592 300, (03)9925 5881(bus)
2 Langtree Avenue, PASCOE VALE SOUTH, VIC 3044.
Vytautas Krivickas (Gippsland) - vadybininkas interneto projektams/
Manager, Web Projects
vytautas.krivickas@gmaii.com 0431 928 315
50 Queen Street, WARRAGUL, VIC 3820.
Loreta Ėižauskaitė-Tiyani/Loretta Tigani(Geelong) - vadybininkė 
specialiems projektams ir i.štekliams/Managcr, Special Projects and Resources 
Fax: (03)5244 0949 P.O. Box620, BELMONT, VIC 3216.
Rimas Šeštokas (Adelaide)-ALB svetainės tinklameistris/ALB Webmaster 
info@ausllb.asn.au
Kviečiame tautiečius parašyti mums. Kokie yra Jūsų pageidavimai naujai ALB Krašto 

Valdybai? Ar turite klausimų arba pasiūlymų, ar norite pradėti diskusijas/nuomonių 
pasikeitimus kuria nors tema ir 1.1.?

Siūlome Jums peržiūrėti XXX ALB Krašto Tarybos Rezoliucijas (atspausdintas “Mūsų 
Pastogėje” ir “Tėviškės Aiduose”. Neužilgo bus paskelbta ir ALB svetainėje.

Ieškome susidomėjusių įsijungti kartu su ALB KV nariais į Jums įdomią arba rūpimą 
projektą. Taip pat laukiame Jūsų idėjų, kaip mes arba ALB apylinkių valdybos galėtų 
įgyvendinti rezoliucijas per ateinančius dvejus metus.

Pastaba: į laiškus (arba pašto arba el-pašto), kurie yra panašūs į “spam” nebus atsakoma.
Birutė Prašmutaitė, ALB Krašto Valdybos pirmininkė

XXV AL Dienos 2008, Sydney

Ruošos Komiteto informacija

Regina Beliavskienė

2007 m. kovo 25-ąją Avalon’e (VIC) 
vykusiame Airshow tūkstantinė žiūrovų 
minia, pakėlusi akis į dangų, stebėjo lietu
vio lakūno Jurgio Kairio valdomo lėktuvo 
akrobatinį skrydį. “Įspūdinga! Neįtikė
tina!”, - girdėjosi minioje.

Po sudėtingo pasirodymo Jurgis nė 
kiek nesididžiuodamas paspaudžia ranką 
pasisveikindamas su vietiniais lietuviais. 
“Kaip tau taip meistriškai pavyksta val
dyti lėktuvą?”, - klausiu Jurgio. O jis kukliai 
šypsosi ir sako, jog tai visai paprasta ir ne
sunku. Žinau, kad po tuo slypi metų me
tai kruopštaus ir atkaklaus darbo. Po 
trumpo pokalbio pakviečiam lakūną su 
žmona Birute ir jo padėjėju Algiu atvykti į 
svečius ir trumpam išsiskiriam. Jurgis 
skuba paruošti išsiuntimui lėktuvą, sudėti 

jį į konteinerį. O mes - sutikti garbius 
svečius.

’’Mama, ruošiesi, lyg karalius atvažiuo
tų” - pastebi dukra, uostyd ama iš virtuvės 
sklindančius kvapus. Aišku, norisi, kad 
svečiams Australija nepasirodytų svetimu, 
abejingu tautiečiui krašht.

Geras ir šiltas buvo penktadienio vaka
ras mūsų namuose Melbourne. Jurgis da
linosi rūpesčiais, patirtimi, ateities planais. 
Malonu buvo susipažinti ir pabendrauti 
su jo žmona Birute. Po susitikimo išlydė
dami svečius į oro uostą linkėjom sėkmin
gos kelionės. Tegu Tavo skrydžiai, Jurgi, 
stebina ir džiugina žmones, garsina Lie
tuvą ir būna visokeriopai sėkmingi!

Akrobatinio skraidymo meistras, daug
kartinis pasaulio lėktuvų akrobatikos 
„Grand Prix“ taurės laimėtojas lakūnas

Nukelta į 6 psL

ALD Ruošos Komiteto branduolys, 
kovo 29 dieną susirinkęs Lietuvių Klube 
“Dainava”, aptarė šiuos klausimus:

1. Buvo numatyta kaip galima dau
giau renginių suruošti Lietuvių Klube 
“Dainava”. Numatytos ir renginių datos:

• Baleto Popietė - gruodžio 28 d.
• Dainos ir Literatūros Popietė - 

gruodžio 30 d.
• ALB Krašto Tarybos Suvažiavi
mas - gruodžio 29 ir 30 dienomis.
• Susipažinimo Vakaras-gruodžio 

27 d.
• Mokytojų Konferencija - gruo
džio 29 d.
2. Buvo pristatyti vadovai, atsakingi 

už atskirus renginius:
Naujų Metų Balius - Elena Erzikov,
Dainų Šventė - Jadvyga Burokienė, 
Tautinių Šokių Šventė -

Kristina Rupšienė,

Musų šviečiantis žiburys
Koks džiaugsmas išgirdus apie kokį 

nors mūsų bendruomenės nario pasise
kimą bet kurioje srityje. Tačiau mes nuli
pinti iš tokio molio, kad komercijoje ne- 
prasimušame, teisingiau pasakius, mes vi
sai nelinkę į tą pusę. Atsidūrę naujoje vie
toje. mes tuoj puolame kurti chorus ar tau
tinių šokių būrelius. Nors mūsų Austra
lijon atvyko apie 10,000, bet mūsų tarpe 
verslininkų visoje Australijoje galėtumėme 
suskaityti ant pirštų. Todėl ir neturime 
turtuolių, galinčių saujom mėtyti dolerius 
dešinėn ir kairėn... Visa mūsų veikla krypsta 
į kultūrinę sritį ir mes laimingi “paguodę 
širdis”, pamiršę kasdienybės vargelius.

O kas labiausiai guodžia širdį liūdesio 
ir skausmo valandoje? Tai - daina, paprasta 
dainelė, liaudies kažkada sukurta ir j pa
saulį paleista. Bet daina galinga, ji taip pat 
gali sukelti ir didžiulį ryžtą, jėgos, galybės 
pajutimą, užkrečiantį visus - didelius ir 
mažus. Tik prisiminkit būrius berniukų, 
kurie, išgirdę dainuojančius kareivius, me
ta viską ir bėga šalia žygiuojančių karei
vių spindinčiomis akutėmis, jausdamiesi 
dalele, priklausančia prie tų galingųjų. 
Mums tik atvykus į Australiją, savaitga
liais susirinkus į komiteto kur nors išnuo
motą salę, tuoj užtrąukdavom dainą. Už
tekdavo pirmojo posmo - ir akys apsiaša
rodavo - tiek dainuojančiųjų, tiek ir besi
klausančiųjų. Nes iš karto akyse iškil
davo Lietuvos vaizdai, žali kalneliai, mė
lyni upeliai...

Laikui bėgant aptilo mūsų dainos... Ir 
dainų žodžiai pradėjo užsimiršti... Dabar 
susirinkę jau savose salėse, nebeužtrau- 
kiame senos lietuviškos dainos. Tačiau, 
mūsų laimei, dar tebedainuoja chorai, nors 
juose jaunimo beveik nėr, chorų eilės vis 
retėja, o ką kalbėti apie dirigentus? Juk jų 
balsavimu neišrinksi, nes čia jau reikia ne 
balsų daugumos, bet įgimto talento. Bet ir 
to neužtenka - reikia pasišventimo, pasiau
kojimo atsisakyti savo laisvalaikio, reikia 
tvirtumo atlaikyti “kritikas”.

Todėl koks džiaugsmas, kai j “liuosą” 
dirigento vietą ateina kitas dirigentas. Ta 
laimė teko Melbournui, kai ilgametė di
rigentė Binitė Prašmutaitė pasitraukė iš tų 
pareigų ir įjos vietą atėjo Gražina Pra- 
nauskienė (Burokaitė).

Gražina yra profesionali dirigentė, 
muzikos studijas baigusi Klaipėdos ir 
Vilniaus konservatorijose. Į Australiją at
vyko 1989 m. ir apsistojo Geelonge, kur 
suorganizavo lietuvių chorą “Viltis”. Ji 
taip pat tuo pačiu metu Deakin Univer
sitete, Melbourne, įsigijo Master of Arts 
laipsnį. Vilniuje 1994 metais ji jau diriga
vo 16,000 dainininkų pirmajame Pasaulio.

Tautodailės Paroda-
Martina Reisgienė, 

Meno Paroda - Lccka Gruzdcf, 
Jaunimo Vakaras - Greta Fletcher, 
Baleto Bičiulių Popietė-

Ramona Ratas, 
Spektaklis - Onutė Maksvytienė, 
Atstovė spaudai - Dalia Donielienė.
3. Planuojama iš Lietuvos pakviesti 

liaudiškos muzikos grupę “Sutaras”. Dėl 
šio klausimo bus tariamasi ir su dides
niųjų miestų Apylinkių Valdybomis.

4. Bus susirišta su Bankstowno sa
vivaldybe ir paprašyta paramos.

5. Ketinama atnaujinti praėjusių 
Australijos Lietuvių Dienų tinklalapį, 
kuris prijungtas prie ALB Krašto Val
dybos tinklalapio.

6. Nutarta apžiūrėti įvairias sales, 
esančias arčiausiai Bankstowno, ir 
galimai greičiau jas užsakyti.

Gražina Pranauskicnė.

lietuvių dainų festivalyje. Pasiteiravus, ar 
nepagavo siaubas atsistojus prieš tokią 
minią, ji tik nusijuokė: “kuo daugiau, tuo 
geriau!”

Išeivijoje visa mūsų kultūrinė veikla 
yra iš meilės ir pagarbos mūsų tautos 
kūrybai, be jokio materialinio atlyginimo. 
Dirigentai diriguoja, choristai dainuoja, 
tautinių šokių grupės šoka, koresponden
tai rašo pranešimus, žurnalistai - straips
nius, aktoriai vaidina, skautai stovyklau
ja - visa tai vyksta, nors ir skirtingomis 
formomis, bet siekiant to paties tikslo - 
norint pratęsti mūsų kultūrinę gyvastį. 
Normaliomis sąlygomis tokia veikla bū
tų apmokama. Lietuvoj teatras buvo 
“valstybinis” teatras ir, kiek girdėjau, 
aktoriai buvo reguliariai apmokami, jų 
pragyvenimas buvo užtikrintas. Todėl, 
kaip smagu išgirdus, kad mūsų dirigentė 
Gražina Pranauskicnė laimėjo paskelbtą 
dirigentų konkursą ir jai buvo pasiūlyta 
apmokamo dirigento vieta škotų - galų 
chorui diriguoti. Tai pirmas toks atsiti
kimas, kai kultūrinis darbas ne kainuoja, 
bet dar duoda “pelno”. Bet tuo pačiu me
tu mes viliamės, kad dirbdama Deakin 
Universitete, diriguodama škotų - galų cho
rams, Gražinai nepritrūktų jėgų ir toliau 
vadovauti lietuviškam Melbourne chorui, 
kad ji ir toliau mums būtų šviečiantis 
žiburys, šių laikų didvyrė, lietuviška herojė.

Sveikinam Gražiną su jos laimėjimais 
ir linkime ištvermės visose pusėse, tikė
damiesi, kad ji mūsų nepamirš ir suteiks 
mums dar daug malonių valandų.

Su pagarba ir viltimis
Genovaitė Kazokicnė
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Lietuva iš arti Apie Ignaliną reikia dar pagalvoti
Apie sv. Velykų trecią ir ketvirtą dienas

A.Vinccntas Sakas
Nepriklausomas mitybos ir kulinarijos 

ekspertas

Žemaitiškas trečiosios šv. Velykų 
dienos (Gegio dienos) stalas
Tą Šventųjų Velykų dieną, kurią žemai

čiai vadino Gegio (-ės) vardu (kokią kėklių 
arba žemaičių dievybę šis pavadinimas 
slepia, - tegu nagrinėja etnologai) nešdavo
si į bažnyčią pašventinti vištą. Pasibaigus 
pamaldoms, kunigas eidavo laukan ir 
pašventindavo šventoriuje paliktas vištas.

Parėję namo visa šeima eidavo dobti 
šventintos vištos. Višta jokiu būdu nega
lėdavo būti kirsdinama ir ypač griežtai 
draudžiama būdavo kirsdinti vištai galvą, 
po ko ji ilgai kankindavosi, blaškydavosi ir 
taškydavosi krauju. Nudobta višta būdavo 
rami, tad ją šeimos galva su lašančiu krau
ju apnešdavo apie kiemą ir atiduodavo 
moterims, kurios vištą nuplikydavo ver
dančiu vandeniu, nupešdavo ir išjos ruoš
davo apeiginį trečiosios Velykų dienos valgį.

Ant stalų be kiaušinių, sviesto, ragaišių, 
bandų ir pyragų dėdavo ir dangaus dievus 
simbolizuojančius valgius iš laukinės ir 
naminės paukštienos. Užkandžiui būdavo 
slėgtos antys, vytintos žąsys, rūkytos žąsų 
puselės, turtingieji didžiuodavosi puošniai 
keptais povais, kurtiniais, tetervinais, je
rubėmis, karveliais. Mažiau turtingi ten
kindavosi troškintais žvirbliais, kuriuos 
ypač mėgo žemaičiai, - darbo daug, bet 
užtat koks gardumas.

Nuo senų senovės lietuvių didikai ir 
bajorai garsėjo savo vaišingumu, valgių ir 
patiekalų gausa, tad švenčių metu taip pat 
stengdavosi ir sau, ir šeimynai surengtikuo 
turtingesnę ir gausesnę valgiais puotą.

Nors ant stalų netrūkdavo vakarykščių 
ir užvakarykščių mėsos gaminių, ragaišių, 
bandų irpyragų, karštuoju patiekalu būti
nai būdavo atskirais gabalais supjaustyta 
miduje su grietine ir kiečiais troškinta viš
ta. Reikia manyti, kad tai bus buvęs au
tentiškas sakralinis valgis, nes jį iš bendro 
dubenio dalindavo šeimos galva. Mergi
kėm duodami būdavo sparneliai, sakant, 
kad jos ištekėdamos išskris iš namų, vai
kiams - šlaunelės, sakant, kad jie bus geri 
kariai ir išeis karan, kaklas - namų šei
mininkei, o galva - šeimininkui. Visi kiti 
gaudavo kitus vištos gabalus. Valgant šį 
patiekalą nebūdavo galima užsikąsti 
duona, taip pat po jo draudžiama būdavo 
valgyti saldžiuosius valgius, gerti svai
giuosius arba gaiviuosius gėrimus.

Suvalgius šį patiekalą visi eidavo lau
kan sūpuotis sūpynėse. Jas nuo pat anks
taus ryto įrengdavo vyrai ir jaunimas. Sū
pynėse turėdavo suptis visi: ir vaikai, ir su
augę, ir senimas. Jei vedę pasisupdavo 
poromis, tai būdavo tikima, kad jų lauks 
darna ir sutarimas, kad jų laimę globos 
dangaus dievai. Mylimųjų poros turėdavo 
suptis kuo galima aukščiau, - tada greitai 
būsiančios jų vestuvės. Kai kam pasitai
kydavo ir iškristi arba nusprūsti nuo sū
pynių, - tai būdavo perspėjimas, kad sau
gotus! nesantaikų, nelaimių. Iškritus iš sū
pynių vaikeliui, tėvai žinodavo, kad jambus 
būtina ypatinga priežiūra. Tiesa, sūpuoklė
mis Žemaitijoje dar supdavosi per Sek
mines, Jorę ir Rasą.
Žemaitiškas ketvirtosios šv. Velykų 

dienos (Lado dienos) stalas 
Trečiąją Velykų diena - nešdavosi į 

bažnyčią pašventinti Velykę -Velykų ba- 
bą (babelę, bobutę), kuri būdavo ne kepa
ma, o paskutiniąją dieną prieš Šventąsias 
Velykas suslegiama iš pertrintos varškės
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su medumi, kietai virtais kiaušinių tiy- 
niais, įvairiais džiovintais vaisiais ir pake
pintais riešutais bei paliekama keturioms 
dienoms nokti, o prieš dieną dar ir rūsyje 
arba anl ledų atšaldoma. Velykę geriausiai 
būdavo daryti iš ožkos arba avies pieno, bet 
nedraudžiama ir iš karvės pieno.

Suprantama, Velykė būdavo labiausiai 
laukiama vaikų, jaunimo, tad ją gražiai iš
puošdavo. Dvaruose, klebonijose, vienuoly
nuose šiai dienai ant stalų mėsos patie
kalų nedėdavo, palikdavo tik margučius, 
sviestą, bandas, ragaišius, pyragus ir 
krienus, bet užtat dėdavo šios dienos pie
tums paruoštų įvairiausių įdarytų žuvų. 
Pagrindiniu patiekalu būdavo lašiniais 
įdaryta lydeka, kai kas ją kepdavo apdėtą 
arba įvyniotą į lašinius. Neturtingi dary
davosi prastesnių, bet ne mažiau gardes
nių žuvų valgių.

Galiausiai visiems būdavo dalijami Ve
lykų babos gabalai, kuri būdavo valgoma 
užsigeriant spanguolių gaiva. Šį senovinį 
gaivinantį gėrimą galėtų gaminti ir mūsų 
dienų gaiviųjų gėrimų gamyklos, nes ir 
pagaminti ją lengva, ir jokių maistinių che
minių priedų jos ilgėlesniam išlaikymui 
nereikia.

Štai senovinės žemaičių gaivos recep
tas: 150 g spanguolių (arba bruknių, arba 
juodųjų serbentų) sutrinti, per marlę iš
spausti sultis. Išspaudas užpilti 1000 gver- 
dančiu vandeniu ir ant silpnos ugnies pa
virinti 5-8 min. Palikti 30 min. nusistovėti, 
nupilti nuovirą, išspaudas nusunkti per 
marlę, suberti 120 g cukraus ir gerai iš
maišyti, į atvėsusį skystį supilti išspaustas 
sultis ir laikyti šaldytuve. Patiekiant, gaivą 
įpilti stiklinėm įmesti kelis ledo gabaliukus.

Bet grįžkime į senuosius laikus, kai že
maičiai, pasiėmę likusius margučius, visa 
šeimyna eidavo į laukus lalanti. Ragais, 
dūdelėmis, padalytomis iš žilvičio, tarš
kynėmis, būgnais būdavo skelbiamas pa
vasaris, Perkūnui talkinama išginti, išlydė
ti vėles ir dvasias bei laiminti šeimininkus, 
kurie savo laukų kampuose didesniam ir 
gausesniam derliui įkasdavo po Velykų 
margutį-velkinį.

Lalavimu ši apeiga vadinama buvo 
todėl, kad dainų priedainiuose būdavo 
žodžiai: „ai lalu lalu“, „ei lalo“ ir pan. Ma
noma, kad lalavimas seniau buvo skirtas 
deivės Didžiojo Lado (Lados, Lelos) garbei 
Sakoma, kad lalautojai kviesdavo visas 
dangaus ir žemės galias, kad šios laukams 
ir jų šeimininkams lemtų gerą derlių, sotų 
gyvenimą. Kartu lalauninkai prisirinkdavo 
ir įvairiausių vaišių, kuriomis žmonės juos 
apdovanodavo už dainas ir palinkėjimus. 
Etnologai teigia, kad vėliau į lalavimą buvo 
įtraukti netgi krikščioniški elementai, pvz.:

„Kur akėta, te gyvuoja, ei lalo 
Kur užsėta, te žaliuoja, ei lalo 
Šventas Jurgis rasą krėtė, ei lalo 
Šventas Jonas mėšlą vežė, ei lalo 
Šventas Jokūbas rugius kirto, eilalo”.
Lalautojų būriai, sutikę vienas kitą be 

to dar laistydavosi vandeniu. Linksmybių, 
šurmulio užtekdavo iki vakaro, nes ir 
sūpynėse, ir kiemuose laistymasis greitai 
nesiliaudavo.

Tuo tarpu Aukštaitijoje laistymasis van
deniu būdavo santūresnis: anksti ryte kai
mų vaikinai eidavo vandeniu laistyti 
merginų. Eidami nešdavosi butelį vandens, 
su šventėmis pasveikindavo sutiktuosius, 
o užėję į trobą, kurioje gyvendavo mergi
nos, paspausdavo rankas šeimininkams, o 
sveikindami moteris ir merginas, joms į 
delnus po truputį įpildavo vandens, po to 
tuoj pat vandenį nušluostydavo rankš
luosčiu. Tokius laistytojus šeimininkai 

-sodindavo už vaišių stalo. □
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Algimantas Zolubas, Vilnius

Lietuvoje, kaip tuometinėje SSRS pa
ribio zonoje, buvo koncentniota energe- 
tiškai labai imlių raketinių kompleksų 
statyba bei eksploatavimas, todėl, norint 
išvengti energijos nuostolių perdavimo 
linijose, čia ir buvo numatyta atominės 
elektrinės (AE) statyba.

Buvo vieša paslaptis, kad Antanas 
Sniečkus priešinosi AE statybai Lietuvoje 
(numanoma, kad dėl seisminio vietovės 
nestabilumo). Tačiau Sniečkus buvo nu
ramintas, be to, Visaginas tapo pavadintas 
Sniečkaus vardu. Tai galėtų patvirtinti se
ni partijos funkcionieriai.

Maskvoje gyvenanti mokslininkė geo
logė Irina Avenarius buvo komisijos, kuri 
parinkinėjo vietas AE statybai tuometinė
je SSRS teritorijoje narė. Žinodama, kad 
per Ignaliną eina tektoninis žemės lūžis, 
seisminiai vieta nestabili, ji pasipriešino ko
misijos sprendimui statyti AE Ignalinoje, 
tačiau jos argumentai buvo atremti pasa
kymu: „Pats Dievas parinko vietą su eže- 
ni reaktoriams aušinti”. Kadangi Irina Ave
narius su komisijos išvadomis nesutiko, 
jų nepasirašė, kariškių reikalavimu iš 
komisijos jibuvo pašalinta.

Vykstant diskusijai dėl Ignalinos AE 
uždarymo, pats Brazauskas yra sakęs, kad 
be tos elektrinės mes puikiausiai galime 
apseiti. Dabar, kai gaunami pinigai elek
trinės uždarymui, ten yra puiki pinigų 
„skalbykla“. Nepalyginamai didesnę pi
nigų „skalbyklą“ turėtų statybų bosai, jei 
būti} statoma nauja AE. Statybų vajaus 
apsėstiesiems, žinoma, atsivertų aukso 
kasykla. O Lietuvai?..

Lietuva geologų laikoma seisminiai ne
stabilia vietove; per kelis pastaruosius šimt
mečius čia būta virš 40 žemės drebėjimų. 
Paskutinis žemes drebėjimas buvo 2004 
m. rugsėjo 21 d. Tuomet Kaliningrade buvo 
5.3 taško drebėjimo stiprumas pagal Rich- 
terj. o Ignalinoje - 4. Taigi AE ir atominio

Grįžtantieji skuba pas psichologus
Tautiečiai, emigravę į užsienį, savo ar

timiesiems pasakoja apie gerą ir nerūpes
tingą gyvenimą. Tačiau psichologai teigia, 
kad po gražiomis šypsenomis slepiasi 
problemos, kurios neretai baigiasi šeimų 
skyrybomis, vaikų ilgesiu ir sielos skausmu.

Į Lietuvą vis rečiau grįžtanti trisdešimt
metė kaunietė Daiva teigia, kad su tėvyne 
ji turi vis mažiau sąsajų. Keletą metų Vo
kietijoje, Hanoveryje gyvenanti ir už vo
kiečio ketinanti ištekėti mergina teigia 
perėjusi ugnį ir vandenį, kol adaptavosi 
prie vokiško gyvenimo stiliaus ir tvarkos. 
Žinoma, tai kainavo nemažai neigiamų 
emocijų. Daiva sako, kad antrą kartą iš
važiuoti iš Lietuvos nesiryžtų.

Psichologai Daivos patyrimą užsienyje 
galėtų pavadinti vienu sėkmingesnių at
vejų. Neretai tautiečius, išvykus j užsienį, 
kamuoja ne tik adaptacijos problemos, bet 
ir šeimos išlikimo dilema. Tipiškas pavyz
dys: vyras, išvykęs į užsienį uždirbti šei
mai pinigų, prarandą ryšį su artimaisiais, 
o šeimoje susiformuoja nauji santykiai be 
vyro ir tėvo. Grįžę į namus tokie žmonės 
jaučiasi nereikalingi. Tuomet ir iškyla klau
simai, ką daryti toliau: likti Lietuvoje ir gy
venti varganą gyvenimą, ar grįžti į užsienį 
ir rizikuoti prarasti šeimą. O gal išsivežti 
kartu su savimi ir šeimą, tačiau visiškai pra
rasti ryšį su tėvyne? Įvairias psichologines 
problemas dėl šeimų išsiskyrimo patiria 
daugelis emigrantų, tačiau profesionalios 
psichologų pagalbos prašo tik nedaugelis.

“Jei į užsienį išvyksta vienas iš šeimos 
narių, dažniausiai šeima suskyla, o vėl 
susijungus neberandama bendrų sąsajų. 
Jeigu šeima buvo išskirta, nors ir metus, 
santykiai jau niekada nebebus tokie, kokie

Ignalinos atominė elektrinė.

kuro atliekų saugykla Lietuvoje prilygsta 
atominei minai, kurios detonatorius yra 
gamtos stichijų galiose. Akivaizdi dėmesio 
stoka alternatyvių energijos šaltinių pa
naudojimui, be visuomenės pritarimo san
doriai su kaimyninėmis valstybėmis dėl 
naujos AE statybos, rodo mūsų valstybės 
vadovų nežabotą savivalę.

Kovo 11-osios Akto signatarė dr. Rūta 
Gajauskaitė jau kuris laikas spaudos pus
lapiuose skambina pavojaus varpu dėl nau
jos AE statybos ir atominio kuro atliekų 
sandėliavimo. Tačiau iš valdžių - jokio 
atsako; kalbasi su savimi ir kaimynais, va
žinėja, mokesčių mokėtojų pinigėlius 
švaisto ir girdi tik save. Visuomenė nėra 
supažindinta su mokslininkų nuomone, 
nėra tarptautinių atitinkamų organizacijų 
tyrimo, nėra tautos nuomonės, taigi nėra 
net prielaidų tokiems „veiksmams“.

Visuomenės pasitikėjimą valdžiomis 
rodo apklausos. Jei iš tikrųjų jomis nepa
sitikima, juolab negalima pasitikėti jų veik
la, sprendimais. Naujos AE statyba, net jei 
bū tų įrodytas jos saugumas, be tautos va
lios, be referendumo neįmanoma, nes tai - 
tautos būties reikalas.

Pilietinė visuomenė, jos organizacijos 
turi sukrusti, parodyti valdžioms jų vietą, 
pažaboti savivalę.

□

buvo anksčiau. Šeimai atkurti reikalingas 
naujas stimulas. Palaikant ryšį tik telefo
nu santykiai dažnai būna idealizuojami, 
tačiau iš tikrųjų kaupiasi pyktis: žmona 
pyksta, kad vyras ją paliko ir ji turi tvar
kyti visus namų reikalus, prižiūrėti vaikus. 
Vyras gi jaučiasi nesuprastas, kad sunkiai 
dirbdamas ir būdamas vienišas nebejaučia 
palaikymo iš saviškių. Patarimų, kaip pa
dėti vėl suartėti, mes neteikiame, tik pa
dedame šeimoms surasti, kas jas sieja ir 
kaip jie gali kartu gyventi bei atrasti nau
jus sąlyčio taškus”, - teigia psichologė 
Vaiva Bingelienė.

Psichologai pastebi, kad emigrantai 
dvasines krizes dažniausiai sprendžia į 
Lietuvą grįžę per vasaros atostogas ir di
džiųjų švenčių metu. Skirtingai nei prieš 
dešimtmetį, į Lietuvą grįžę žmonės jau 
nebijo eiti pasitarti su psichologais.

Jauni žmonės, išvykdami į kitą valsty
bę, su problemomis susiduria rečiau, jų 
dažnai nesaisto artimesni ryšiai bei įsi
pareigojimai šeimai. Išvykti padirbėti ir 
vėl grįžti j Lietuvą jauniems žmonėms yra 
daug lengviau. Kitas reikalas, kai svečioje 
šalyje bandoma įsitvirtinti, sukurti šeimą 
ar liptikarjeros laiptais. Tuomet moralinė 
kaina už gyvenimą kitoje šalyje yra didesnė.

“Kiekvienas naujas atradimas kitoje 
šalyje reiškia praradimą Lietuvoje. Susikū
rus finansinę gerovę - įsigijus gerą auto
mobilį ar būstą, atsiranda praraja iš kitos 
pusės, kai suprantama, kad namuose palikti 
giminaičiai, draugai yra prarasti. Praran
dama sava kultūra, šaknys, o sukurti nau
jus ryšius užsienyje yra sunku”, - sako psi
chologė Rasa Pietarienė.

Mantas Tomkūnas, “Kauno diena”

4



Bendruomenės baruose_______
Lietuviška laimė Australijoje

Gražina Juodytė,
“Vakarų ekspresas”, Klaipėda

Buvusi klaipėdietė Liuda Mačernienė 
savo biografiją Australijoje prieš devyne
rius metus pradėjo nuo nulio - netgi nemo
kėdama angliškai. Darbą rasti nebuvo 
lengva. Tačiau kai Juozo Karoso akordeono 
klasės mokytoją pagaliau priėmė į vieną 
fabrikėlj, darbšti ir sumani lietuvė greitai 
pelnė darbdavių prielankumą.

Jos atlyginimas greitai padidėjo, tačiau 
moteriai to nepakako. Parlėkusi iš fabri
ko, ji nusiprausdavo, pasipuošdavo ir su 
akordeonu ant pečių skuosdavo dainuoti 
ir groti į Melbourne restoraną. “Aš grie
biausi visko: esu valiusi ir butus, ir tua
letus”, - neslėpė buvusi klaipėdietė.

Prasigyvenusi ir kreditan įsigijusi porą 
gyvenamųjų namų, Liuda Mačernienė dar 
ėmėsi privačiai mokyti muzikos. Tai ji darė 
legaliai, mat Australijoje jai ne tik buvo 
suteikta pilietybė, bet ir pripažintas jos 
muzikos mokytojos diplomas.

“Tenykščiai žmonės išlepinti - jiems 
patogiau būstą nuomotis nei įsigyti su vi
sais rūpesčiais dėl nuosavybės”, - šypsosi 
L. Mačernienė, prieš kelerius metus su
rizikavusi parduoti jau išmokėtus du gy
venamuosius namus ir imtis kito verslo - 
gaminti sklendes, užraktus, durų ranke
nas, elektrinius vartus, žodžiu, ko reikia 
namams. Gamyba, pradėta garaže, dabar 
jau išaugo į du fabrikus - Melbourne ir 
Šanchajuje. Lietuvė jau veda derybas ir dėl 
fabriko įkūrimo Los Angeles. “Tai mūsų 
šeimyninis verslas”, - sakė ponia Liuda, 
mat verslą suka kartu su jaunėliu Audriu
mi. Kai jis atvyko į Australiją, buvo pripa
žintas ir jo profesinės mokyklos, kurioje jis

Menas ir kultūra
2005-6 metų Poezijos kelias

Lidija Šimkutė

Prieš aprašydama savo poezijos pri
statymą estų kalba Tartu mieste (Estija) 
20U5 m. liepos mėnesį, norėčiau pasida
linti estų tautos, ypač šio miesto ir žino
mo universiteto istorija.

Ungrų-finų gentys atkeliavo 3000 m. 
prieš Kr. iš rytų. Jie susimaišė su neoliti- 
nėmis gentimis, kurios jau buvo apsigyve
nę šiose vietose nuo ledynmečio. Tik pir
mame šitmetyje didžiausias Romos isto
rikas Cornelius Tacitus kartu su lietuvių 
gentimis pamini „aestii“ (aisčių) žmones.

Septintame amžiuje po Kr. estai pasta
tė pirmą medinę tvirtovę Tarbatu, kuri ta
po strateginiu ryšiu su Skandinavijos kraš
tais bei Rusija. 1030 m. Kijevo kunigaikš
tis J aroslavas užkariavo Tarbatu, pavadin
damas miestą Jurjev, bet po 30 metų estai 
sugebėjo rusus išvaryti. XIII a. popiežius 
pasiunčia kryžiuočius į Baltų kraštus ir 
Tartu tampa Livonijos dalimi, o etniniai es
tai tampa baudžiauninkais savo krašte. Tar
tu išsivysto į pirklių miestą ir 1280 m. prisi
jungia prie Hansos Sąjungos. XVI a. Mask
vos didysis kunigaikštis Ivanas Žiaurusis 
(Ivan the Terrible) užkariauja Estiją. Tam 
priešinasi Danija, Lenkija ir Švedija, bet 
1581 m. Tartu tampa Lietuvos-Lenkijos 
Imperijos dalimi. Pagaliau Švedija perima 
valdžią 1625 m. ir karalius Gustav Adolfus 
II įsteiga Academia Gustaviana, dabartinį 
Tartu universitetą. 1704 m. Petras Didysis 
užkariauja Tartu, kurį vėliau subombar
duoja taip, kad Tartu universitetas privers
tas užsidaryti po senamiestyje siautėjančio 
gaisro. Gale šimtmečio Tartu vėl pradeda 
atgimti. 1802 m. Tartu universitetas atsi
daro ir tampa intelektualų centru. Antroje 

mokėsi automobilių remonto, diplomas. 
Tačiau Audrius ne tik dirbo, bet ir mokėsi 
Melbourne universitete, ir jame įgytos 
inžinerinės vadybos žinios dabar labai 
praverčia organizuojant gamybą.

Vos tik gavo pilietybę, ponia Liuda 
iškart pasikvietė abu vaikus. Ir jaunėlis 
Audrius, ir vyresnysis Aidas Australijoje 
netruko susirasti darbo. Vyresniojo veikla 
- fabrikų gamybos organizavimas.

L. Mačernienė sūnus išaugino ir iš
mokslino viena. Dabar moteris, jau kaip 
viešnia lankydamasi Lietuvoje, prisimena, 
kaip taupydavo pinigus, kad Aidui, besi
mokančiam universitete, kiekvieną savai
tę galėtų pasiųsti 20 litų.

Pirmaisiais gyvenimo Australijoje me
tais šeima irgi taupė kiekvieną centą. 
Šiandicnponia Liuda prisimena, kaip per 
pirmąsias Kalėdas Australijoje nusipirko 
gardžių ledų ir pasijuto kone karališkai. 
Vėliau Mačernių Kalėdos jau buvo visai 
kitokios - Audrius mamai kartą net pado
vanojo naują sportinį Mercedes.

Beje, L. Mačernienė Australijoje pen
sijos negaus. Dėl to, kad ji - pasiturintis 
žmogus. Jeigu dėl kokių nors priežasčių ji 
savo nuosavybę prarastų, jai pensija būtų 
mokama kaip ir visiems Australijos pi
liečiams. Pasak jos, pensijos dydis visiems 
vienodas - ar tu dirbai keliasdešimt me
tų, ar keliasdešimt dienų. “Pensijos gana 
didelės. Tačiau Australijoje, kaip ir Eu
ropoje, gyventojų amžius ilgėja ir jau ne
bėra tiek jaunimo, kuris tas pensijas už
dirbtų. Tad jau valdžia kalba, kad pensijas 
reikėtų diferencijuoti”, - pasakojo Liuda, 
kuri jokių reformų nesibaimina, mat yra 
susikūrusi pamatą garbiam amžiui.

Paklausta, ar niekad neteko pajusti

XIX a. pusėje, Estijoje (taip pat ir Lietu
voje) plinta tautinis atgimimas.

Pirmo pasaulinio karo pasekmės ir Ru
sijos suirutės privedė prie Estijos, kaip ir 
Lietuvos, Nepriklausomybės 1918 m. Deja, 
vos spėjus kraštams atsigauti, mums gerai 
žinomos Molotovo- Ribbentropo pakto pa
sekmės privedė prie Baltų kraštų inkorpo
ravimą į Sovietų Sąjungą. 1944m. Tartu vėl 
nukentėjo nuo Sovietų armijos bombar
davimų ir po to Estijoje, kaip ir Lietuvoje, 
sekė masinės deportacijos. Nenustodami 
vilties, Tartu piliečiai drįso iškelti estų tau
tinę vėliavą 1977 m., o 1987m. tautinis at
gimimas privedė prie nuolatinių protestų 
ir pagaliau Nepriklausomybės atgavimo 
1991m. Taigi, Tartu vėl tapo Estijos inte
lektualų sostine.

Estų kalba skiriasi nuo kaimyninių 
rusų, latvių, švedų, vokiečių ir kitų indo
europiečių kalbų. Ji priklauso ungro-finų 
kalbų grupei kartu su suomių ir vengrų 
kalbomis. Šios unikalios kalbos pradžią 
galima atsekti už Uralu prieš 1000 m.

Atvažiavau į Tartu patogiu autobusu 
pro Rigą. Laimei, prieš išvykstant teko 
susitikti su rašytoju Stasiu Kašausku Vil
niaus centriniame pašte. Sužinojęs, kad 
ruošiuosi važiuoti į Tartu, paskambino savo 
geram prieteliui gen. Algiui Vaičcliūnui. 
Jis šiuo metu paskirtas gyventi su šeima 
Tartu mieste. Gen. Algis nedelsdamas pa
skambino man į Vilnių ir pakvietė apsisto
ti jų šeimos bute arti miesto centro. Man 
atvažiavus, šeimininkai buvo išvykę į 
Estijos salą susitikti su Lietuvos ir Estijos 
prezidentais bei kitais dignitarais. Pasitiko 
mane poetas Jaan Malin (išvertė mano 
poeziją į estų kalbą) ir šeimininkų atsiųsta 
bendradarbė, kurinuvežė į Vaičeliūnų erdvų 

diskomforto dėl to, 
kad ji-emigrantė, po
nia Liuda atsakė, jog 
atvirkščiai: “Austra
lijoje gimę ir augę 
žmonės patys siekia 
su mumis bendrauti, 
dar daugiau - jie netgi 
iš mūsų mokosi. Ne 
vieną australų esu 
pamokiusi, kaip megz
tuką nusimegzti, kaip 
originalesnį drabužį 
pasisiūti. Tikrųjų australų net pačios di
džiausios šventės labai nuobodžios: nusi
perka pusfabrikačių, sukiša Į mikroban
gos, pavalgo - ir viskas. Jie tiesiog buvo 
priblokšti, kai pakviečiau prie Kūčių sta
lo. Stebėjosi, kaip namus papuošiau Ka
lėdoms. Jie iš lenkų, lietuvių mokosi, kaip 
išradingiau pasidengti šventinį stalą. Mes, 
emigrantai, jiems įdomūs.”

Šiandien L. Mačernienės draugai - 
švedai, lenkai, rusai, japonai, žinoma, 
lietuviai ir vietiniai - australai. Moteris 
nepraleidžia progos pabendrauti su tė
vynainiais Melboumo Lietuvių Namuose. 
Juose ji sutiko nuoširdžių žmonių. Kai tik 
kūrėsi Australijoje, jai gerų finansinių pa
tarimų suteikė tėvynainis bankininkas. 
“Lietuvių Namuose yra puikus dalykas - 
bankas “ laika”. Tai tikras atspirties taš
kas”, - pasidžiaugė Liuda.

Nuotraukoje - Lidija Šimkutė su Tartu lietuvaitėmis ir Cecilia-Rasa Urt iš Talino.

butą. Manęs laukėjų sūnus ir šuo. Sekančią 
dieną grįžo gen. Algis ir maloni žmona 
Irena. Vėliau atvyko, buvę toj pa-čioj saloj, 
jų draugai: Algirdas Kumža su žmona 
Toma (Algirdas šiuo metu yra Lie-tuvos 
ambasadorius Kijeve, Ukrainoje) ir 
žinomas televizijos politikos komenta
torius Audrius Siaurusevičius su žmona 
Ingrida. Ilgai viešėjome tarp įdomių po
kalbių ir muzikos intarpų.

Poetą ir vertėją Jaan Malin sutikau 
Poezijos Druskininkų šventėje. Jo a.a. tėvas 
-žinomas estų dailininkas, kurio tapybos 
kūriniai kabo Tartu dailės muziejuje. Jaan 
nuoširdžiai aprodė Tartu miestą: visas kul
tūrines ir istorines vietoves: labai įspūdinga 
XIV a. Šv. Jono bažnyčia (Jaan Kirk), ne
seniai restauruota ir po 60 metų vėl ati
daryta žmonių naudai.

Restauracijų metu darbininkai rado 
XII a. senumo medinių griuvėsių. Bet 
terakotos įspūdingos skulptūros, šventųjų 
statulos ir šimtai žmonių galvų buvo su
kurta XIV amžiuje.

Tartu universitetas pasižymi neokla- 
sikos stiliumi. Tuo metu buvo studentų atos
togų metas, tad neišvydau normalios mies
to gyvastingos studentijos. Miesto puoš
nios gatvės ir kavinės buvo pilnos žmonių 
- vietinių ir turistų. Ant kalno, kuris ap
suptas parko, stovi labai įspūdingi raudo
nų plytų didingi Tartu katedros griuvėsiai, 
apimantys 9600 kv. metrų. Si katedra

Liuda Mačernienė (centre) su sūnumis Audriumi ir Aidu.

Laisvalaikiu su bičiuliais ponia Liuda 
traukia pasilinksminti, mat Melbourne 
daug užeigų, į kurias susirenka vyresni žmo
nės ir maloniai leidžia laiką prie taurės 
vyno, šnekasi, šoka. “Klaipėdoje draugus 
kviečiau j kelias užeigas, bet ten baisus 
triukšmas arba visiška tyla. Kaip ir anks
čiau, garbaus amžiaus žmogui čia nėra kur 
nueiti”, - apgailestavo viešnia.

Pokalbio pabaigoje paklausta, kas, jos 
manymu, yra laimė, moteris atsakė: “Man 
atrodo, kad laimė Australijoje niekuo ne
siskiria nuo laimės Lietuvoje,” - sakė buvusi 
klaipėdietė. “Norisi gyventi taip, kad būtų 
patogu ir malonu. Dabar aš galiu keliauti 
po visą pasaulį, pramogauti ir nesijaudin
ti, kad pristigsiu pinigų. Jaučiu dvasinį 
komfortą, kokio neturėjau ir turbūt nebū
čiau turėjusi Lietuvoje”, - kalbėjo ponia 
Liuda. Q 

buvo pradėta statyti XIII a. ir tęsėsi su 
pertraukomis iki XV a., bet reformacijos 
metu nukentėjo. Vėliau dar daugiau buvo 
suniokota. Stulbinantys katedros skliautai 
ir bokštai suprantamai įšaukė įvairių įdo
mių legendų ir dainų šimtmečių bėgyje.

Tartu mieste gyvena žinomas estų 
poetas Jaan Kaplinski. Jį teko sutikti Vil
niuje per jo knygos pristatymą Lietuvių 
rašytojų namuose prieš keletą metų. Jo 
poezija į lietuvių kalbą išvertė Sigitas Geda. 
Jaan Kaplinski gimė Tartu. Jo motina estė, 
o tėvas lenkas.

Poetas Jaan Malin suorganizavo mano 
poezijos ir jo vertimų pristatymą Tempere 
liaus rūjįo skliautuose. Mano nuostabai, 
atėjo visas būrys lietuvių, ištekėjusių už 
estų, moterų iš Tartu. Pasirodo, jas infor
mavo darbštuolė visuomeninkė Cecilia 
Rasa Urt iš Talino, su kuria susipažinau 
per Pasaulio lietuvių bendruomenių su
važiavimą Trakuose. Ji net pati atvyko iš 
Talino - Estijos sostinės.

Po mano poezijos skaitymų lietuviš
kai ir angliškai, Jaan įspūdingai perskai
tė savo vertimus estų kalba. Šie vertimai 
buvo vėliau publikuoti žinomam poezijos 
žurnale „Vikcrkaar” (Vaivorykštė). Po 
poezijos skaitymų grupė žmonių susirin
ko Universiteto puošnioje kavinėje pra
leisti likusį vakarą prie užkandžių ir vyno.

(Busdaugiau)

Mūsų Pastogė Nr.14, 2007.04,11, psl.5

5



Antnnaa 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

“Kovo” susirinkimas
Kovo 25 d. Sydnėjaus Lietuvių Klube 

“Dainava” įvyko metinis sporto klubo “Ko
vas” susirinkimas, kurį atidarė pirmininkas 
Gediminas Sauka. Praėjusių metų viduryje 
jis šias pareigas perėmė dėl sveikatos iš 
pareigų pasitraukus Vytautui Burokui. Pa
sveikinęs susirinkusius, jis pakvietė susi
rinkimui pirmininkauti naujai išrinktų 
ALFAS Valdybos pirmininkų Jeronimų 
Belkų ir sekretoriauti- Valdybos sekreto
rę Annų Šepokienę.

Pasveikinęs susirinkusius, pirmininkas 
paprašė minulės atsistojimu pagerbti mi
rusius koviečius. Pirmasis pranešimų apie 
“Kovo” metinę sportinę veiklų padarė G. 
Sauka. Jis pasidžiaugė, kad nors ir po 
sunkių darbo metų bei Valdyboje įvykusių 
pasikeitimų, koviečiai sportininkai labai 
gražiai pasirodė Gcelongo Sporto Šven
tėje. Metų bėgyje jie žaidė keliose krepši
nio komandose australų varžybose, o bi
liardo žaidėjai, kurie Geelonge skynė lai
mėjimus, reguliariai žaisdavo namuose. 
Kaip ir golfininkai jie individualiai daly
vaudavo kai kuriose varžybose. Didžiausia 
sporto klubo “Kovas” bėda - norinčių pa
dėti jaunimui trenerių stoka. Pirmininkas 
padėkojo buvusiai savo Valdybai irvisiems 
sportininkams už per metus atliktų darbų 
ir palinkėjo, kad naujoji Valdyba būtų 
darbšti ir suburtų daugiau jaunimo.

Apie finansinius “Kovo” reikalus pra
nešimų padarė buvusi Valdybos narė A. 
Šepokienė, pabrėždama, kad finansiniai 
klubo ištekliai nebuvo padidinti, o išlaidų 
visuomet yra daug.

Revizijos Komisijos aktų paskaitė 
Viktoras Šliteris (snj.). Metų bėgyje kny
gos ir atskaitomybė buvo vedamos labai 
gerai ir tvarkingai.

Pasibaigus oficialiems pranešimams ir 
susirinkimui juos priėmus, pirmininkas

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

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

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

Svečiuose - Jurgis Kairys
Atkelta iš 3 psl.
Jurgis Kairys gimė 1952 m gegužės 6 d. 
Krasnojarske, Sibire. Šeimai sugrįžus iš 
tremties j Lietuvų, Jurgis mokėsi Kaltinėnų 
vidurinėje mokykloje, kurių baigęs pasirin
ko aviatoriaus kelių.

Jurgio Kairio pasiekimai:
• Pasaulio akrobatinio skraidymo 

čempionas 1982,1990,1994m.
• Pasaulio akrobatinės taurės varžybo

se antra vieta 1993,1994m.
• Pasaulio Grand Prix 1999-2000 

absoliučioje įskaitoje varžybų serijos nu
galėtojas.

•Lakūnas yra laimėjęs daugiausia Pa
saulio Taurės ir Pasaulio Grand Prix eta
pų, dalyvavęs ir laimėjęs 1989 JAV pir
menybių aukso medalį, Fond du Lac taurę 
JAV 1993m., 1992 Pietų Afrikos abso
liutus čempionas.

•Nuo 1982m. dalyvauja kūrime ir

Mūsų Pastogė 'Nr.14, 2007.04d liepsi. 

pasiūlė rinkti naujų Valdybų. Revizijos 
Komisijos pirmininkas V. Šliteris(snj.) 
sutiko ir toliau būti šioje Komisijoje. Nors 
susirinkime ir nedalyvavo antrasis jos 
narys Vincas Binkis, susirinkimas tikisi, 
kad jis ir toliau dirbs. Į naujų “Kovo” 
Valdybų buvo pasiūlyti ir išrinkti: G. 
Sauka, T. ir J. Jablonskiai, P. Burokas ir 
J. Ankulė.

Valdyba pagal reikalų gali pasikviesti ir 
daugiau narių. Susirinkimo pirmininkas 
padėkojo visiems susirinkusiems daly
viams ir, palinkėjęs naujai Valdybai daug 
sėkmės, susirinkimų uždarė.

Nors susirinkimas dalyvių skaičiumi 
buvo negausus, tačiau praėjo draugiškoje 
nuotaikoje. Buvo kalbėta ir tartasi, kaip 
pritraukti daugiau jaunimo. Bus bando
ma įtraukti ir tėvus, nes tik su jų pagalba 
galima daug daugiau padaryti. Laikas jau 
ir buvusiems koviečiams veteranams 
įsitraukti j dabartinę “Kovo” veiklų, nes 
daugumas jau pamiršo, kaip anksčiau gar
bingai gynė ir dalyvavo “Kovo” sportinėje 
veikloje ir kiek daug Klubas jiems padėjo. 
Tad lauksime visų.

Nauja ALFAS Valdyba
Paskutiniosios mūsų Sporto Šventės 

Geelonge metu susirinkę Australijos 
lietuvių sporto klubų atstovai išrinko 
naujų Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto (ALFAS) Valdybų, 
esančių Sydnėjuje. Jų sudaro:

Jeronimas Brikus - pirmininkas,
Edis Karpavičius -pavaduotojas -

iždininkas
Anna Šepokienė - sekretorė.
Pirmajame savo posėdyje, įvykusiame 

š.m. kovo mėn. 25 d. “Dainavos” klube, 
Valdyba nutarė į ALFAS sudėtį pakviesti 
buvusį ilgametį šios Valdybos pirmininkų 
Antanų Laukaitį būti oficialiu atstovu Lie
tuvai, padėti Valdybai reikaluose su Lie
tuvos sporto bei olimpiniais vadovais ir jų 
įstaigomis, nes ateityje mūsų sportininkai 
vėl dalyvaus įvairiose sporto varžybose ir 
šventėse.

Pirmajame posėdyje pirmininkas J. 
Bclkus pristatė Valdybos ateities planus ir 

bandymuose geriausių akrobatinių pasau
lio lėktuvų.

• Su parodomųja programa yra daly
vavęs daugelyje didžiausių pasaulio avia
cijos parodų ir švenčių Le Bourget, Farn
borough, OshKosh, San Diego, Orlando. 
Maskva, Manila, Bcidžingas, Berlynas, 
Talinas, Johannesahurgas, Abbotsfordas, 
Vankuveris, Japonija, Kinija, Korėja.

• Lakūnas suorganizavęs ir pirmų kar
tų pasaulyje oficialiai praskridęs Valstybės 
Dienos proga po pėsčiųjų tiltu Kaune 
1996.07.04., Vilniuje 1997.07.06., Vil
niuje 1999.09.18, pasitinkant 2000-uosius 
“Amžiaus Skrydis” praskrido po visais 
Neries upės tiltais.

Kaune 2000rugsėjo2d. “Ultra Skrydis” 
po pėsčiųjų tiltu praskrido aukštyn ratais.

• Planuoja ir rengia lenktynes “Žemė 
oras”.

Tarptautinėse varžybose dalyvauja sa
vo sukonstruotu nauju, ypatingų galimy
bių lėktuvu “JuKa” (sutrumpinimas 
.pirmųjų vardo raidžių).

Naujoji ALFAS Valdyba su jos atstovu Lietuvai Antanu laukaičiu (antras iš kairės). Iš 
kairės: Edis Karp (iždininkas), Anna Šcpokas (sekretorė) ir Jeronimas Belkus 
(pirmininkas). Inuros Bclkicnės nuotrauka.

darbus. Bus peržiūrėtas dabartinis sporti
nis statutas ir pataisyti kai kurie šiam 
laikui netinkami bei pasenę straipsniai. 
Didžiausias dėmesys bus kreipiamas j 
jaunimų. Visi klubai raginami jam padėti. 
Taip pat bus stengiamasi palaikyti ar
timesnius ryšius su visais mūsų klubais, 
ko jau seniai nebuvo. Taip pat bus dau
giau informacijos spaudoje apie mūsų 
sportinę veiklų. Prašoma, kad klubai dau
giau ir dažniau rašytų apie savo sportinį ir 
sportininkų gyvenimų.

Džiugu, kad į “Kovo” Valdybų įsijungė 
naujų jaunų jėgų. Tikėsimės, kad naujasis 
ALFAS garbės narys G. Suoka, dabar 
perėmęs koviečių vadovavimų, klubų su
stiprins ir daugiau pasirodys Sydnėjaus 
lietuvių gyvenime.

‘Labai džiugu ir sveikintina, kad spor
tinei veiklai pradėjo vadovauti gerai žino
mi buvę Syd nejaus ir Australijos lietuviai 
sportininkai. Jeronimas Belkus buvo ge
ras krepšininkas, tinklininkas, vadovas ir 
treneris, dabar golfininkas, auginus būsi
mų golfo čempionų - sūnų Andrių ir pui
kių jaunę plaukikę ir krepšininkę - Melissą.

Lietuviai ieško namų svetur
Dar prieš metus kitus nekilnojamojo 

turto įsigijimas užsienyje lietuviams buvo 
naujovė. Šiais metais susidomėjimas pa
stebimai išaugo, padaugėjo ir nekilnoja
mojo turto bendrovių, siūlančių įsigyti 
būstus užsienyje. Labiausiai domimasi 
nekilnojamuoju turtu Turkijoje, Bulgarijo
je, Ispanijoje, Kipro saloje. Apsisprendimų 
įsigyti turtų šiose valstybėse lemia dvi pa
prastos priežastys: visuomet šviečianti 
saulė ir galimybė uždirbti. “Geras oras vi
lioja lietuvius, jie beveik visada žinos, kad 
nuvažiavę ras saulėtų, o ne lietingų ir su
bjurusį orų, koks neretai būna Palangoje. 
Žinoma, tai ir galimybė užsidirbti pinigų, 
jei nusipirkus apartamentus jie išnuomo
jami”, - sakė vienos agentūros atstovė.

Nekilnojamojo turto agentūros, siūlan
čios įsigyti būstų užsienyje, teigia, kad 
didžiausių pasisekimų tarp lietuvių turi 
nekilnojamasis turtas Bulgarijos ir Turki
jos kurortuose. “Ncseniailietuviaipradėjo 
domėtis Turkija, jie dažniausiai renkasi 
apartamentus, kurių kaina yra nuo 40,000 
iki 60,000 eurų. Dauguma perka tam, kad 
užsidirbtų iš nuomos. Dar labiau tautie

Kiek lietuvių Airijoje?
(BNS) Airijoje gyvena 24,600 atvykė

lių iš Lietuvos, rodo praėjusiais metais ten 
atlikto oficialaus gyventojų surašymo 
duomenys. Kaip pranešė Airijos statistikos 
tarnyba, 55.9% (13,700) lietuvių emigran
tų yra vyrai, 44.1% (10,900) - moterys. 

Edis Karpavičius buvo ypač geras tinkli
ninkas, jaunis krepšininkas, dabaržaidžia 
golfų, jo vaikai - Aleksandras ir Lidija - 
geri krepšininkai. Valdybos sekretorė Anna 
Šepokienė su vyru Michael - buvę krepši
ninkai. Jų sūnus ir dukra Sporto Šventėje 
Geelonge buvo išrinkti geriausiais mūsų 
Šventės (jauniais) krepšininkais.

Taip pat labai džiugu ir sveikintina, 
kad mūsų sporto vadovai yra ir Sydnėjaus 
skautų vadai. Tuntininkas J. Belkus, skautų 
vyčių vadas E. Karpavičius, jų šeimos taip 
pat skautai sportininkai. Taigi, Sydnėjaus 
sportinis ir skautų jaunimas turi gerus 
vadovus ir ateitis bus graži. ALFAS pirmi
ninko J. Belkaus adresas: 42 Darling St. 
Abbotsbury, NSW 2176. lei.: 9753 0796. 
E-mail: jbelkus@bigpond.com

• Pati jauniausia plaukimo sporto 
meistrės vardų gavusi yra pusantrų metų 
turinti St. Miler, vokietaitė. Tėvai jų pradė
jo treniruoti vaikiškam baseine, kai jai bu
vo 9 dienos. Dabar ji pati ant vandens gali 
išsilaikyti 22 minutes 41 sekundę. Ji sveria 
9.5 kilogramo ir yra 78 cm. ūgio.

čiai susidomėję Bulgarija, kuri lietuviams 
yra prieinamesnė, nes kainos čia dar ma
žesnės nei Turkijoje. Ši šalis neseniai įs
tojo į Europos Sųjungų. todėl kainos ten 
augs. Dar prieš keletu metų buto kva
dratinio metro kaina buvo 300 - 400 eurų, 
dabar šoktelėjo iki 1000 eurų” - sakė 
brokerė Brigita Bitaulaitė.

Dar egzotiškiau skambėjo pasiūlymai 
nusipirkti nekilnojamojo turto Jungtiniuo
se Arabų Emyratuose bei Dubajuje. Nors 
kainos čia gerokai didesnės nei Lietuvoje, 
tačiau lietuviai viliojami tuo, kad nekilnoja
mojo turto kaina dar smarkiai išaugs, todėl 
investicijos greitai atsipirks.

“Dubajus patrauklus investuotojams, 
nes tai yra uostamiestis ir verslas čia vys
tosi. I r gyvenamųjų namų, ir biurų statyba 
yra sparti. Kainos svyruoja nuo 3,000 iki 
5,000 eurų už kvadratinį metrų, tačiau 
planuojama, kad būstai brangs apie 40 
procentų per dvejus metus. Manau, kad tai 
nebloga investicija, ir lietuviai turėtų su
sidomėti”, - teigė bendrovės “Be Investor” 
atstovas Paulius Nezabitauskas.

(“Kd.”)

Dauguma (88.4 %) surašytų lietuvių yra 
darbingo amžiaus. 11.3% Airijoje gyve
nančių lietuvių - vaikai iki 15 metų. 65 
metų amžiaus ir vyresnių emigrantų - 
0.3%. Lietuviai siidaro 6% visų Airijoje 
gyvenančių užsieniečių. □
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Norinčių bendradarbiauti su eLIBRARY.LT daugėja
Norinčių bendradarbiauti su Moksline 

elektronine biblioteka eLIBRARY.LT 
kasdien vis daugėja. Vis daugiau įmonių ir 
organizacijų išreiškia norą čia publikuoti 
turimus išteklius. Viena iš jų -jūrų laivinin
kystės kompanija AB „Lietuvos jūrų 
laivininkystė”. Bibliotekos ištekliais nuo
lat naudojasi žvejai, plaukiojantys prie 
Afrikos krantų, todėl nenuostabu, kai skai
tytojai bibliotekoje lankosi iš Mauritani
jos, Trinidado ir Tobago, Ugandos ir kitų 
šalių. Į biblioteką skaitytojai kreipiasi 
įvairiomis kalbomis, net tokiomis kaip 
faroese, Indijos kalbomis oriya ir telugu, 
laosiečių kalba.

Šiuo metu bibliotekoje reguliariai lan
kosi per 11,000 skaitytojų. Čia yra apie 
74,000 įvairaus formato ir dydžio rinkme
nų, skaitytojai jose lankėsi daugiau kaip 
288,000 kartų.

Biblioteka tęsia bendradarbiavimą su 
Lietuvos liaudies kultūros centru. Pateikta

naujų projektų, tokių kaip lopšinės ir 
žaidimai „Kiču kiču, bė bė”, lietuvių 
liaudies dainos vaikams „Pinu pinu pine” 
ir kt. Bibliotekoje nuolat publikuojami 
„Mokslotyros instituto” leidiniai. Akade
minė visuomenė ras išleistą knygą „Aka
demikas Adolfas Jucys”.

Atkreipiame dėmesį, kad Mokslinė 
elektroninė biblioteka eLIBRARY.LT 
pradeda kurti lietuvių išeivijos elektroni
nių išteklių duomenų bazę, kurios pagrin
du planuojama sukurti unikalią bibliote
ką. Kviečiame visas užsienio lietuvių ben
druomenes aktyviau dalyvauti kuriant šį 
bibliotekos pogrupį.

Baltijos visuomeninis informacinių 
technologijų ir švietimo centro direktorius

Algirdas Aušra
Laisvės pr. 125, LT-06118 Vilnius 

Tel: (8-5) 24 81 536, faks.: 24 81 629, 
mob. tel.: 8-699 16 184

Elpaštas: info@elibrary.lt

International Lithuanian Language 
and Culture Summer Course 

24'" of July to 17lh of August, 2007, Kaunas
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 Language classes will be 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.it/LTcourscs or it can be sent to you by e-mail, upon 
request. Coordinator: Žydrūnė Žemaitytė, z.zcmaityte@pmdi.vdu.lt

Regional Studies DcpartmcntVytautas Magnus University Daukanto Street, Room 
200, Kaunas, LT-44248, Lithuania. Phone: +370 37 327867 Fax: +370 37 323296

URL: www.vdu.lt/LTcourscs

DIRBK IR GYVENKIT
LIETUVOJE F
lJtf0maHĖMRBOMUGŽW VILNIUS

Balandžio 14 d. ,10 vai., Vilniuje “Rėvai 
Hotel Lietuva” viešbutyje (Konstitucijos pr. 
20) vyks informacinė mugė “GYVENKIR 
DIRBK LIETUVOJE”. Joje bus daug 
naudingos informacijos ir užsienyje gyve
nantiems lietuviams, įskaitant pasisakymus 
šiais klausimais:

• Darbo ir gyvenimo sąlygos Lietuvoje 
- pastarųjų metu pasikeitimai (darbo sąly
gos, socialinė apsauga, pensijos, pašalpos)

•Ar galima susirasti gerą darbą Lietu
voje: situacija Lietuvos darbo rinkoje, 
(darbo jėgos poreikiai pagal šakas, specia
lybes, regionus; vidutinės algos, kt.)

•Grįžtu į Lietuvą, noriu pradėti savo 
verslą. Kaip nepasiklysti?

•Migrantų pinigai: investicijos ir pa
skolos.

•Nekilnojamas turtas Lietuvoje (no

riu įsigyti - kaip, kur, už kiek?).
•Darbdavių vilionės: darbuotojų po

reikis, paklausios specialybės, karjeros 
galimybės, atlyginimai.

Diskusijos šiais klausimais:
• Užsienio lietuvių grįžimo problemos, 

sprendimo būdai: žvilgsnis iš užsienio ir 
Lietuvos. Šeimos narių ne LT piliečių imi
gracija, pilietybės klausimai.

• Aukštos kvalifikacijos darbo jėgos 
poreikis ir karjeros galimybės Lietuvoje.

• Migracijos grėsmės, prekybos žmo
nėmis prevencija, pagalba užsienyje.

Mugę organizuoja Tarp tautinė migra
cijos organizacija ir LR Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija, rėmėjai - Nyderlandų 
užsienio reikalų ministerija bei Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas prie LR 
Vyriausybės.

Giedrius Šiliukas
TMID Užsienio lietuvių skyriaus 

Vyriausiasis specialistas informacijai 
Tel.: +370 5 212 2249, 
mob.: +370 612 16193 

giedrius.sniukas@tmid.lt, www.tmid.lt

Milijoninė afera veda į Lietuvą
Kaip praneša DELFI, iš vieno Kipro 

salos banko bandyta pervesti 2.3 mln. 
JAV dolerių (6 mln. litų) j viename Lietu
vos bankų esančią sąskaitą. Kipro policija 
apie sukčiavimo faktą pranešė Intcrpolui 
ir Lietuvos policijai, ir dėl pinigų pasisa
vinimo pradėtas tarptautinis tyrimas.

Tyrimas buvo pradėtas, kai į Kipro 
pareigūnus kreipėsi vienos Rusijos kom
panijos atstovai. Jie pareiškė, kad banko 
darbuotojai atliko pinigų pervedimus į 
Lietuvą pagal pateiktus fiktyvius do
kumentus. Esą į banką buvo atsiųsti pen

ki fakso pranešimai, kuriuose buvo 
prašoma didelę pinigų sumą pervesti į 
nurodytą sąskaitą užsienyje (Lietuvoje). 
Bankininkai teigia, kad jiems nekilo jo
kių įtarimų, nes fakso pranešimai buvo 
parašyti ant firminių Rusijos kompanijos 
blankų, be to, kiti dokumentai atitiko 
tikruosius.

Teigiama, kad bankas gavo nurodymą 
pervesti beveik 2.3 mln. JAV dolerių, tačiau 
sąskaitoje lėšų nepakako, todėl du prašy
mai nebuvo įvykdyti. Kiek tiksliai lėšų 
galėjo būti pervesta į Lietuvą, dar neaišku.

“Mūsų Pastogė” is a 
proud supporter of 

Crime Stoppers.
“Mūsų Pastogė” remia 

Crime Stoppers.

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: 
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

Padėka
Mirus mano vyrui a.a. Petrui Morkūnui, dėkojame kun. Algirdui Šimkui 

už atlaikytas gedulingas šv. Mišias Šv. Marijos Jūros Žvaigždės bažnyčioje ir 
palydėjimą į Fawkner kapines.

Ačiū Birutei Kymantienei už skaitymą ir Birutei Prašmutaitei už psalmės 
giedojimą.

Nuoširdžiai dėkojame Parapijos choro vadovei Zitai Prašmutaitei, vargoninin
kei Ritai Mačiulaitienei bei Parapijos ir “Dainos Sambūrio” choristams už giedotas 
giesmes.

Reiškiam padėką D. Levickienei, D. Lynikienei, B. Prašmutaitei ir Z. 
Prašmutaitei už atsisveikinimo žodžius.

Dėkojame visiems, kurie aukojo Australijos Lietuvių Fondui.
Didelis ačiū visiems už Jūsų nuoširdžias užuojautas žodžiu, raštu, lietuviškuose 

laikraščiuose, ypač A. Kramiliui “Pasaulio Lietuvis” žurnale.
Y patingai dėkojame Socialinės Moterų Draugijos narėms ir pažįstamiems už 

aplankymą namuose.
Vera Morkūnienė ir šeima

Aptartas lituanistinis švietimas išeivijoje
Kovo 22 d. švietimo ir mokslo minis

trė Roma Žakaitienė lankėsi Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamente (TMID) 
generalinio direktoriaus Antano Petraus
ko kvietimu. Susitikime buvo aptarti už
sienio lietuviams, Lietuvos tautinėms ma
žumoms bei Rytų Lietuvos regionui ak
tualūs švietimo klausimai. Vadovai, ak
centuodami naujosios emigracijos bangos 
poreikius, daug dėmesio skyrė lituanisti
nių mokyklų klausimams, tarėsi dėl to
lesnės metodinės ir kitos pagalbos šioms 
mokykloms. Taip pat buvo aptartos galimy
bės Pietų Amerikos lietuviams mokytis 
Lietuvoje.

„Airijoje ir Didžiojoje Britanijoje gy
vena labai daug lietuvių. Svietimo.ir mokslo

ministerija siūlo ir toliau su TMID dirbti 
rengiant metodinius pasiūlymus lituanis
tinių šeštadieninių mokyklų mokytojams. 
Siekiame išleisti išeivijoje dirbantiems mo
kytojams aktualias knygas“, -sakė ministrė 
Roma Žakaitienė.

Švietimo ir mokslo ministerijos vadovė 
ir TMID generalinis direktorius sutarė 
pratęsti aktyvų bendradarbiavimą rūpi
mais švietimo klausimais, peržiūrėti abiejų 
įstaigų funkcijas švietimo srityje.

Šiuo melu visame pasaulyje veikia dau
giau nei 150 lietuviškojo švietimo įstaigų, 
kuriose mokosi per 5800 mokinių.

Ieva Tamulytė
Ministro atstovė spaudai

E-mil:Ieva.Tamutyte@smm.lt

Ai>A Petro Andrijaičio
atminimui, aukoju “Mūsų Pastogei” $20.

Ignas Taunys

Aj>A Lenu te i Poželaitei - 
Kmitienei

mirus, nuoširdžiai užjaučiame seserį Isoldą Poželaitę - Davis AM, gimines ir 
artimuosius.

Janina ir Viktoras Katkevičiai

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”.
 Remkite išeivijos spaudq!
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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 laiką ir pavadinimus:

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

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

Dėmesio! Dėmesio! Mamytės ir Močiutės!
Sekmadienis, gegužės 6-oji diena yra skiriama Jums, tad atsipalaiduokite 

nuo kasdienybės ir apsilankykite Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”, 
Bankstowne ruošiamame

lietuvės Motinos pagedime.
Pradžia - 2 vai. p. p. Savo gabumus ir talentą parodys jaunesnioji karta - Jūsų 

ateitis, o trumpam susikaupimui pasirodys ir “Žuvėdra”.
Kviečiame visus ir visas - suteikime savo Mamytėms džiugią popietę prie 

kavutės ir net “gurkšniuko”.
Įėjimo kaina—aukščiausia iš aukščiausių - “šypsena ant lūpų”.

Rengėjai: ALB Sydnėjaus Apyl. Valdyba ir
Lietuvos Baleto Bičiuliai Sydnėjuje

Skelbiamas konkursas Lietuvių Dienų 
Sydnėjuje 2008 m. emblemai sukurti

Savo sukurtas emblemas siųskite e-mail: Iithodays2008@yahoo.com arba 
paštu: Arvydas Rupšys, 19 Talinga Place, Cherrybrook, NSW 2126, iki 2007 
m. balandžio 30 d. Laimėtojas bus paskelbtas “Mūsų Pastogėje” ir šiuo metu 
kuriamame Lietuvių Dienų 2008 m elektroniniame tinklalapyje.

Greta Fletcher, Organizacinio Komiteto sekretorė

Advokatų D. Morkūnienės ir
R. Brazausko kontora

Konsultuoja ir teikia teisines paslaugas turto paveldėjimo ir tarptautinio 
įvaikinimo klausimais. Prašome kreiptis:

Advokatų 1). Morkūnienės ir R. Brazausko kontora, 
Kaštonų g-vė Nr. 3, LT- 01107 Vilnius, Lithuania. 
Tel.: 370 - 5 - 261 3833; Fax: 370 - 5 - 212 7796. 
e-mail: advokatai@laide.lt http:/www.estates.lt

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, balandžio 15 dieną, 

11.30 vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Parapijos Taryba

“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.

Bi INA VA
LITHUANIAN CLUS

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

www.lithuanianclub.org.au

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

Pietūs 12.00 vai. -2.30 vai. p.p.
Vakarienė 5.30 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

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 ir vyresnes su savo vyrais ar 
gerbėjais, kviečiame į šią šventę, skirtą ypatingai

JUMS!
Šventės metu žiūrėsime koncertą, 

pietausime, šoksime ir dainuosime, bus 
netikėtų siurprizų, varžysimės dėl 
DOSNUMO KARALIAUS ar 
KARALIENĖS 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 (į kainą įeina pietūs ir kava su saldumynais).
Bilietus įsigyti ir užsisakyti stalus galite iki balandžio 19 d. Sydnėjaus 

Lietuvių Klubo raštinėje.
Organizatoriai

Antradienį, gegužės 1d., 11.30 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 irkt. 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 pilietiškumą ir jo įgyvendinimą. Po paskaitos-diskusijos.

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

raštinėje tel.:.97O81414.

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 TH.: (02) 9498 2571
Kiilara, NSW 2071 Fax: (02)9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

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

Jurisdiction:.......Victoria and Thsmania....................................................................
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: www.users.bigpond.com/mpastoge 

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

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

Apmokami} 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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