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glimundo Vingilio nuotraukoje - “Perkūno” stovyklos stovyklautojai. Plačiau apie sto- 
fikliį skaitykite “M.R” psl. 5.

Priekaištai 
dėl pinigų 
švaistymo 
Jau eile metų 

girdime prane
šimus apie švais
tymų pinigų, ku
riuos Lietuvaiski- 
ria Europos Są
junga iš įvairių sa

vo fondų. Šie specifiniai fondai buvo su
kurti paremti naujai priimtas šalis, kad jos 
galėtų kuo greičiau pertvarkyti savo eko
nomines bei administracines sistemas ir 
taip susilygintų su senomis narėmis. Atro
do, jog Lietuvos vyriausybės to padaryti ne
sugeba ar nori likti prie senos - dalybinės 
sistemos. Prezidentas Valdas Adamkus 
savo metiniuose pranešimuose tai ne kartą 
pažymėjo ir ragino atitaisyti klaidas.

Gegužės 5 d. Prezidentas Valdas Adam
kus priėmė valstybės kontrolierę Rasą 
Budbergy te, kuri Prezidentui pristatė pra
ėjusių metų Valstybės kontrolės ataskaitą. 
Kontrolierė patvirtino nuogąstavimus, kad 
Lietuva gali nepajėgti Įsisavinti visų Eu
ropos Sąjungos skiriamos paramos lėšų. 
Daugiausia buvo kalbėta apie aplinkosau
gos projektus, kuriuos tikrino Valstybės 
kontrolė. “Smarkiai rizikuojame nespėti 
sutvarkyti savartynų, vandens nuotekų 
valymo įrengimų”, - sakė kontrolierė ir 
pabrėžė, kad kokybišką, Europos Sąjungos 
normas atitinkantį geriamą vandenį šiuo 
metu naudoja vos trečdalis Lietuvos gy
ventojų. Ji pažėrė priekaištų Vyriausybei, 
kuri esą nustačiusi per daug prioritetų, 
kuria ir finansuoja per daug programų, 
kuriomis dažnai nepavyksta pasiekti jokio 
tikslo. “Reikėtų mažinti programų skai
čių: Lietuvoje jų yra panašiai tiek, kiek 
1AV. Taip pat turime per daug biudžeto 
asignavimų valdytojų - jų yra virš 250. Tai 

mums labai kliudo pateikti išvadas dėl 
finansinės atsakomybės”. -sakėBudber- 
gytė. Ji teigia, jog Vyriausybei sunkiai se
kasi formuoti programinį biudžetą, kai lė
šos skiriamos ne institucijoms, bet konkre
čioms jų vykdomoms programoms finan
suoti

Toliau Vyriausybės kontrolierė sako: 
“Nustatėme, kad vis dar pasitaiko nema
žai atvejų, kai finansuojamas pats proce
sas. kuriamos institucijos, priimami dar
buotojai. tačiau nepasiekiamas rezultatas”.

Kitaip tariant, duodame pinigų kam 
norime.

Kontrolierė atsisakė įvardinti konkre
čias ministerijas, kur buvo nustatyti tokie 
atvejai, tačiau teigė, kad šios išvados 
padarytos remiantis auditais Socialinės 
apsaugos ir darbo. Sveikatos apsaugos bei 
Švietimo ir mokslo ministerijose.
Valstybės saugumo departamento 

vadovo klausimas
Šių metų pradžioje VSD vadovo klau

simas buvo aštrus - buvo reikalaujama jį 
pakeisti. To reikalavo ir Lietuvos sei- 
mūnal Pagaliau ir pats Arvydas Pocius 
paprašė atleidimo iš pareigų. Prezidentas 
Valdas Adamkus, remdamasis A. Pociaus 
prašymu, teikė Seimui dekretą atleisti A. 
Pocių iš pareigų. Tačiau Seimas savo po
sėdyje, įvykusiame kovo 15 d. pakeitė 
nuomonę ir paliko A. Pocių pareigose. 
Klausimas liko atviras ir buvo ieškoma 
tinkamo kandidato. Iškilo nauja - Baltijos 
gynybos koledžo (BALTDECOL) vadovo 
brigados generolo Algio Vaičeliūno. o 
paskutiniu metu ir Muitinės departamen
to direktoriaus pavaduotojo Juozo Rim
kevičiaus kandidatūros.

Per VSD skandalą buvo teigiama, kad 
reikalingas jaunas vadovas ar vadovė, 
kuris turės kietą priėjimą, griežtesnį,
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LR Premjero pranešimas
Seimui pateikta Premjero 

Gedimino Kirkilo (žiūr. 
nuotr.) Vyriausybės ataskaita 
gerokai skyrėsi nuo prieš ke
lias savaites Prezidento per
skaityto metinio pranešimo. 
Premjeras džiaugėsi Lietuvos 
ekonomikos augimu, Lenkijos 
koncernui “PKN Orlen” parduota “Ma
žeikių nafta”, gyventojams grąžintais rub
liniais indėliais, naujais energetikos pro
jektais, atominės elektrinės- statybomis. 
Jo teigimu, keturioliktoji Vyriausybė pa
rengė ambicingą 2006-2008 m. programos 
įgyvendinimo priemonių planą. Juo sie
kiama esminės pažangos prioritetinėse 
srityse - informacinės ir žinių visuomenės, 
mokslo ir technologijų bei inovacijų 
plėtros, sveikatos ir socialinės apsaugos, 
kovos su korupcija, strateginių ūkio sričių, 
ypač energetikos plėtros, verslo sąlygų

Kaip mažinti
Norėdamas sumažinti Rusijos įtaką 

Lietuvoje vykstantiems politiniams pro
cesams. opozicinės Tėvynės sąjungos ly
deris. Seimo vicepirmininkas Andrius 
Kubilius siūlo atsisakyti tiesioginių Pre
zidento rinkimų. Jo manymu. Prezidentas 
galėtų būti renkamas Seime, kaip tai daro 
kai kurios kaimyninės valstybės. Tokią 
mintį jis iškėlė spaudos konferencijoje, 
pristatydamas Tėvynės sąjungos atstovų 
parengtą „Rusijos sulaikymo strategiją“.

Pasak A Kubiliaus, svarbu susitarti dėl 
politinės sistemos veikimo, nes „Rusijos 
įtaka Lietuvoje yra kuriama per rinkimus, 
ypač - per Prezidento“. „Ar verta turėti 
tiesioginius Prezidento rinkimus? - klausė 
jis. - Gal reikėtų jį rinkti Seime, kaip tai 
daro kaimyninės šalys“. Prezidentus ren
ka Latvijos ir Estijos parlamentai.

Gegužės 9-ąją. kai Rusijoje minima 
Pergalės diena, surengtoje spaudos kon
ferencijoje A. Kubilius pristatė „Rusijos su
laikymo strategiją“. „Sovietų Sąjungos 
laikais JAV turėjo aiškią Sovietų Sąjun
gos sulaikymo strategiją, kuri buvo efek
tyviai įgyvendinta, todėl Sovietų Sąjunga 
galų gale žlugo, mes gavome laisvę, o pa
saulis - šaltojo karo pabaigą. Mūsų įsi
tikinimu, ateina metas kalbėti apie šian
dieninės Rusijos sulaikymo strategiją. Nes 
Rusija su savo šiandieniniu agresyvumu 
tampa pavojinga ne tik kaimynams, bet ir

Prezidento galiomis rūpinasi ir V. Adamkus
Prezidentas Valdas Adamkus neseniai 

pareiškė mintį, kad Prezidentui reikia 
daugiau galių. Anot jo, tam tikros dides
nės įstatyminės ir vykdomosios galios 
leistų Prezidentui geriau reaguoti į vals
tybės ir visuomenės poreikius.

„Kartais man tikrai norisi, kad ne
būtume grynai parlamentinė valstybė, kad 
Prezidentūra turėtų tam tikrų vykdo
mųjų galių ir jas galėtų panaudoti. Aš jo
kiu būdu nesiskundžiu. Analitikai turbūt 
pasakys: Prezidentas verkia. Prezidentas 
turi moralinių, autoritetinių galių, aš tą 
vertinu. Tačiau Prezidentas negali kištis nei 

gerinimo.
Šiandieninė Lietuva esanti 

sparčiai besivystanti valstybė ir 
perspektyvi bei verslo plėtrai 
palanki rinka. Tai politiškai 
stabili valstybė, turinti patogią 
geografinę padėtį, gerai išvysty
tą infrastruktūrą, stiprų bankų

sektorių, palankų investicini klimatą, kva
lifikuotos darbo jėgos. 2006 m. Lietuvos 
ekonomikai buvo gana sėkmingi. Jau 
ketvirti metai paeiliui BVP auga daugiau 
nei 7%. Išankstiniu Statistikos departa
mento vertinimu. BVP 2006 m., palyginti 
su 2005 m., palyginamosiomis kainomis 
padidėjo 7.5% ir sudarė daugiau nei 81.9 
mlrd. Lt.-taip Lietuva pristatoma Prem
jero ataskaitoje. Jis ypač daug dėmesio 
skyrė pozityviai informacijai ir pridūrė, 
kad nenori labai savęs kritikuoti nes ne
ketina atimti duonos iš opozicijos. □

Rusijos įtaką?
pati sau“. - kalbėjo parlamentaras.

Anot jo, po neramumų Estijoje dėl 
Bronzinio kario paminklo perkėlimo apie 
tokią strategiją kalbėti yra dar raciona
liau nei anksčiau. „Nesunku prognozuoti, 
kad iš trijų galimų Rusijos ir mūsų santy
kių scenarijų - mes visiškai laisvi; mes 
visiškai reokupuotį mūsų „finliandizacija” 
-, labiausiai tikėtina, kad Rusija siekia ir 
sieks trečiojo scenarijaus įgyvendinimo, - 
tai yra Baltijos regiono finliandizacijos 
(dujofikacijos)“. - įspėjo A Kubilius.

Tėvynės sąjungos parengtoje strategi
joje esą apibrėžtos priemonės, kurios to
kią Jinliandizaciją“ padarytų neįmano
ma. Pasak A Kubiliaus, valstybė turikon- 
troliuoti finansinius srautus žiniasklaido- 
jc ir negailestingai stabdyti veiklą Lietu
voje tokios žiniasklaidos, kuriai daro įta
ką Rusija. Kaip jis pabrėžė, vidaus politikoje 
reikia „efektyvios visuomenės imuninės 
sistemos atgaivinimo ir stiprinimo strate
gijos“. kuri turi apimti tiek informacinę, 
tiek kultūrinę ir švietimo politiką. Tai pat 
esą reikia naikinti priežastis, kurios žmo
nes skatina būti nusivylusius savo vals
tybe. „Rusija Lietuvoje yra stipri tiek, 
kiek lietuviai yra nusivylę savo valstybe. 
Todėl korupcijos, stagnacijos, skurdo įvei
kimas turi būti patys svarbiausieji prio
ritetai. norint stabdyti Rusijos įtaką“, - 
pabrėžė Andrius Kubilius. □ 

į vykdomosios valdžios - Vyriausybės, nei 
į teisinės valdžios sritį. Aš to griežtai lai
kausi, ypatingai teisinėje srityje“, - LTV 
laidoje sakė V. Adamkaus.

Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, 
kad pagal Konstitucijoje nustatytą val
džios institucijų kompetenciją Lietuvos 
valstybės valdymo modelis priskirtinas 
parlamentinės respublikos valdymo for
mai. Tačiau Lietuvos valstybės valdymo 
formai būdingi ir kai kurie vadinamosios 
mišriosios (pusiau prezidentinės) valdy
mo formos ypatumai.

□
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KS Trumpai iš visur Europos Sąjungoje - geriau ar blogiau ?

♦ Hebrajų uni
versitetas Jeru
zalėje paskelbė, 
kad vienas K uni
versiteto profe
sorių, archeologas 
Ehud Nctzcr, su
rado Judėjos kara
liaus Herodo Di
džiojo kapą. Šis 
kapas surastas

Hcrodium rūmų komplekse, 12 km į piet
ryčius nuo Jeruzalės. Hcrodium buvo ro
mėnų sugriautas 70 metais po Kristaus 
gimimo žydų sukilimo metu, kaip ir ka
raliaus Herodo atstatyta garsioji Saliamo
no šventovė Jeruzalėje. Pagal šv. Raštą 
Herodas buvo įsakęs vaikų žudynes Bet
liejuje Kristaus gimimo metais.
♦ Gegužės 9 d. popiežius Benediktas XVI 
atvyko j Braziliją penkių dienų vizitui. 
Sao Paulo aerodrome jį iškilmingai pa
sitiko Brazilijos prezidentas Luiz Inacio 
Lula da Silva.

Trys ketvirčiai Brazilijos gyventojų yra 
katalikai.
♦ Gegužės 9 d. įvyko antrasis Rytų 
Timoro prezidento rinkimų ratas. Rin
kimus didžiule balsų persvara laimėjo Ra
mos Horta, įveikęs valdančios Fretlin 
partijos kandidatą Francisco Guterres.

Dabartinis Rytų Timoro prezidentas 
Xanana Gusmao pasitrauks iš savo pa
reigų gegužės 20 dieną, gi parlamento 
rinkimai bus pravesti birželio 30 d.
♦ Gegužės 10 d. D. Britanijos min. pir
mininkas Tony Blair pareiškė, kad jis 
atsistatydins iš savo pareigų birželio 27 d. 
Šias pareigas jiscina 10 metų (nuo 1997m. 
gegužės 2 dienos). Jo įpėdiniu darbiečių 
partija patvirtino dabartinį D. Britanijos 
finansų ministrą (Chancellor of the 
Exchequer)) Gordon Brown.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
statutinį, kad padarytų tvarką departa
mente. Tačiau vėl susikryžiavo asmeninės 
scimūnų pažiūros.

Premjeras G. Kirkilas teigiamai vertina 
generolo A Vaičcliūno kandidatūrą j VSD 
vadovo postą. Tačiau Seimo liberalų ir 
centro sąjungos frakcijos seniūnas Vytau
tas Bogušis yra įsitikinęs, kad naujais kan
didatais į VSD vadovus turėtų būti kariš
kis, o civilis.

Galutinį sprendimą dėl A. Pociaus 
atleidimo Seime planuojama priimti ge
gužės 10 d. Trys Valstiečių liaudininkų ir 
Pilietinės demokratijos frakcijos parla
mentarės kreipėsi į Seimo pirmininką 
Viktorą Muntianą, prašydamos užtikrinti 
VSD vadovo Arvydo Pociaus dalyvavimą 
Seime, svarstant jo atleidimo klausimą. 
Toliau jos sako, jei VSD vadovas nepateiks 
iš Seimo tribūnos informacijos visais iš
keltais klausimais, turi būti svarstomas 
klausimas dėl įžūlaus Seimo klaidinimo ir 
atviros apgaulės.

Seimo pirmininko duomenimis A. 
Pocius nežada dalyvauti Seimo plenari
niame posėdyje, kada bus svarstomas jo 
atleidimo iš VSD vadovo pareigtj klausi
mas. Atsakymas buvo toks, kad A. Pocius 
yra komandiruotėje ir tuo metu jo nebus 
Lietuvoje. Atsakymas yra ant mano stalo - 
sakė Seimo Pirm. Viktoras Muntianas.

Prezidentas Valdas Adamkus kandida
tą į Valstybės saugumo departamento 
vadovus teiks tik gavęs Seimo pritarimą 
atleisti dabartinį direktoriųArvydą Pocių. 
Kaip teigia Prezidento atstovė spaudai Ri
ta Grumadaitė, Prezidentas jau priėmė
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♦ Gegužės 11 d. mirė 94 m. amžiaus 
Samoa karalius Malietoa Tanumafili II, 
valdęs Samoa salas nuo 1962 metų, kai 
Naujoji Zelandija suteikė joms nepriklau
somybę. Jau prieš tai, nuo 1940 metų, jis 
buvo paveldėjęs iš savo tėvo aukščiau
siojo genčių vado titulą.
♦ Gegužės 12 d. per kovas pietiniame 
Afganistane žuvo Mullah Dadullah, 
vienakojis Taliban vyriausios vadovybės 
narys, vadovavęs Taliban karinėms pa
jėgoms Afganistano pietuose.
♦ Pakistano vyriausybės kovo 9 d. iš 
pareigų atleistas vyriausias teisėjas Iftik
har Chaudhry atsisako pasitraukti, o jo 
šalininkai nulat organizuoja triukšmin
gus protestus ir riaušes.

Didžiausios riaušės įvyko gegužės 12 
dieną Karači mieste. Per susidūrimus su 
policija žuvo 34 žmonės, virš 130 su
žeistų.
♦ Gegužės 13 d. Australijos vyriausybė 
pareiškė, kad ji uždraudžia Australijos 
kriketo komandai vykti į Zimbabvę rugsė
jo mėnesį, kur tuo metu vyks tarptautinės 
kriketo rungtynės. Australijos min. pir
mininko John Howard pareiškimu, 
Australijos komanda būtų naudojama 
propogandai paremti pasibaisėtinam 
prezidento Mugabe režimui.
♦ Gegužės 12 d. Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin susitarė su Turkmėnijos ir 
Kazachstano vyriausybėmis dėl dujų 
vamzdžių linijos statybos prie Kaspijos 
jūros. Šiuo susitarimu pastatyta linija įga
lins Rusiją kontroliuoti didžiules Centri
nės Azijos natūralių dujų atsargas.
♦ Gegužės 12 d. popiežius Benediktas
XVI paskelbė pirmąjį brazilą šventąjį - 
princiškoną Antonio de Sant’Ana Galvao 
(1739 - 1822), įkūrusį daug vienuolynų 
Brazilijoje bei garsėjusi savo gydymo 
galiomis. □ 

tris galimus kandidatus j VSD vadovus - 
brigados generolą Algį Vaičeliūną, Vidaus 
reikalų ministerijos Viešojo saugumo de
partamento vadovą Alvydą Šakočių ir 
Seimui jau teiktą Specialiųjų tyrimų tar
nybos vadovą Povilą Malakauską.

“Prezidentas nepasiduos jokiam spau
dimui ir pasinaudos jam suteikta įstatymo 
teise. V. Adamkaus nuomone, Lietuvos 
politiniame gyvenime yra pakankamai 
įtampos ir nereikėtų kelti naujų, juo la
biau dabar, kai būtina kuo greičiau ir 
sklandžiau baigti VSD vadovybės pakei
timą, kad departamento veikla grįžtų į 
normalias vėžes“. - kalbėjo atstovė spaudai.

Paskolų baubas Lietuvoje?
Lietuviai, kaip sako viso laisvo pasaulio 

žmonės, šiandien yra linkę gyventi skolon 
ir džiaugtis gyvenimu dabar, o ne kada nors 
vėliau, kaip tai darydavo ankstesnės kartos. 
Gąsdinama ir šiandien - susidursite su 
nemokamumo problema. Tai gali įvykti, jei 
nemokėsite reguliuoti savo pajamas ir 
išlaidas. Tačiau to dar toli gražu neužtenka. 
Mūsų gyvenimas priklauso nuo krašto 
ekonominės būklės, o ją pramatyti sunkiau. 
Talkon mums ateina moderni ir atsakinga 
bankų sistema krašte, kurios pareiga yra 
reguliuoti finansus, kad nenukentėtų nei 
bankai, nei pavieniai žmonės.

Lietuvos banko vadovas Reinoldijus 
Šarkinas sakė, kad Lietuvos banko ir ko
mercinių bankų požiūris į paskolų išda
vimą prilygsta kitų šalių standartams. 
Finansų “sveikata” yra puiki. Blogų pasko
lų rodikliai yra normalūs, atitinka senas 
bankininkystės tradicijas turinčių šalių lygį. 
Rengiant apivalgų naudotasi Lietuvos spau

sta, EITA, BNS, LGITICir“lkmanlinai".
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Apie trečdalis didžiųjų Lietuvos mies
tų gyventojų pastaraisiais metais pagerė
jusią savo ir savo šeimos gerovę sieja su 
Lietuvos naryste Europos Sąjungoje. Pa
gerėjimą labiausiai pajuto jauniausi res
pondentai -18-29 m. ir vadinamosios tris
dešimtmečių kartos, t.y. 30-39 m. amžiaus, 
apklausos dalyviai. Bet absoliuti dauguma 
teigia, kad Lietuvos įstojimas į elitinį Va
karų valstybių klubą jų gyvenimo niekaip 
nepakeitė.

Tuo tarpu per 10% apklaustųjų teigia, 
kad jų gyvenimas po to. kai 2004 m. gegu
žę Lietuva įstojo į ES, pablogėjo. Labiau
siai pablogėjusiu gyvenimu skundžiasi 50- 
59 m. apklausos dalyviai ir pensininkai - 
60-69 m. didžiųjų šalies miestų gyvento
jai Vyriausi respondentai, kurie materialiai 
jau apsirūpinę, pastebi, kad stipriai kilo 
maisto prekių kainos. Todėl net trečdalis 
apklausos dalyvių pabrėžia, jog viena jų 
nusivylimo ES priežasčių - šoktelėjusios 
maisto ir pramoninių prekių kainos.

Jauniausių amžiaus grupių responden
tai nepatenkinti stipriai kilusiomis nekil
nojamojo turto kainomis. Net 16.8% ap
klaustųjų teigia, kad jų europinjentuziazmą 
vėsina stipriai padidėjusios būsto kainos.

Daugiau kaip ketvirtadalis apklausos 
dalyvių pastebi, kad didėjant kainoms per

Seime daug tinginių
Jau ne kartą girdimi skundai, kad LR 

Seimo nariai praleidinėja posėdžius arba 
nedalyvauja balsuojant del nutarimų. Da
bar ketinama šį įprotį kaip nors stab
dyti Praėjusią savaitę staiga dingę iš Sei
mo posėdžių salės arba neužsiregistravę 
didžioji dalis Seimo narių vėl sužlugdė 
Liustracijos įstatymo priėmimą. Parla
mentarų nedrausmingumą Liberaldemok- 
ratų frakcijos narys Egidijus Klumbys siū
lo tramdyti magnetinėmis kortelėmis. 
Netrukus vyksiančiam Seimo frakcijų 
seniūnų posėdžiui E. Klumbys pateikė pro

Šių metų Eurovizijos dainų kon
kurse Helsinkyje Lietuvos atsto
vams nesisekė taip, kaip pernai. 
Lietuvos grupė, pasivadinusi “4Fun” 
surinko 28 taškus ir liko 21-oji iš 
24. Tai reiškia, kad kitąmet Lietu
vos atlikėjams teks varžytis pusfi
nalyje. Šiemet grupės vokaliste buvo 
Julija Ritčik (žiūr. nuotr. dešinėje), 
o daina vadinosi “Love or Leave”.

Pirmoji vieta teko Serbijai. Nuo 
dar blogesnio likimo I .ietuvos grupę
išgelbėjo Airijos lietuviai, kurie masiškai 
balsavo už savo tautiečius. Tokiu būdu 
Airija Lietuvai suteikė aukščiausią 12 taš
kų įvertinimą, o kaimynai latviai Lietu
vai davė 10 taškų. Tuo tarpu lietuviai dau
giausia - 12 taškų skyrė Gruzijai. 10 - Lat
vijai. 8 - Ukrainai, 7 - Baltarusijai, 6 - Ru
sijai, 5 - Suomijai. 4 - Vengrijai, 3 - Pran
cūzijai. 2 - Moldovai, I - Slovėnijai.

Nors lietuviai savo kraštą vadina dainų 
šalimi. Eurovizijos konkursuose kitatau
čiai tuomi dar nėra įsitikinę. Ovidijaus Vyš
niausko pasirodymas Dubline vykusioje 
Eurovizijoje 1994 m. buvo I Jetuvos debiu
tas šiame konkurse. Tuomet jo daina „I x>p- 
šinė mylimai“ liko paskutinė. 1999 m. Eu-

linksta gintaro meistrų
Gintaro perdirbėjai išgyvena iš sėk

mingų užsakymų iš JAV, Vakaru Euro
pos ir Japonijos pirkėjų. Tačiau vietos 
rinkoje gintariniai papuošalai, aksesuarai 
ir interjero detalės menkai populiarios, 
rašo „Kauno diena”.

Druskininkų “Iliuzijos” vadovas A.Bal- 
tramonailis guodėsi sunkiai randąs naujų 
darbuotojų - juvelyrų universitetai pa

lėtai kyla atlyginimai: šį atlyginimų klau
simą kelia darbingo amžiaus respondentai 
- nuo 18 iki 60 m.

Psichologinis diskomfortas - dar vie
na priežasčių, lietuviams neleidžiančių 
džiaugtis narystės ES privalumais. Visų 
amžiaus grupių apklausos dalyviai teigia, 
kad atsivėrus sienoms dalis jų artimųjų 
Išjudėjo geresnio gyvenimo ieškoti svetur, 
tad jie jaučiasi vieniši. Labiausiai bendra
vimo stinga jauniausiems apklausos daly
viams. Tarp jų nemažai vakarykščių moks
leivių, studentų, kurių tėvai išvykę už
darbiautu kad šeimai užtikrintų saugesnę 
materialine gerovę.

Įdomu tai. kad kone 70% lietuvių tei
gia, jog per trejus metus jie nepasinaudo
jo jokiais Lietuvos narystės ES privalumais. 
Regis, labiausiai atsiradusiomis galimy
bėmis naudojasi ir džiūgauja biurokratai. 
Mat daugiau kaip 15% apklausos dalyvių 
nurodė, kad pastaraisiais metais jie dažniau 
vyksta į komandiruotes, keliauja.

Didžioji emigracijos banga, atrodo, jau 
praeitis-85%apklaustųjų savo ateitjsie- 
ja su Lietuva. Nieko bendra su savo gim
tąja šalimi ateityje nenori turėti tik šiek 
tiek daugiau nei dešimtadalis apklausos 
dalyvių. Tiesa, dar 3% neapsisprendę.

(“Veidas”, nr.17)

jektą. kuris turėtų pažaboti sąmoningą Sek 
mo darbotvarkės žlugdymą. Jis siūlo įvesti 
magnetinių kortelių procedūrą. Pro spe
cialius vartus, įtaisytus prie Seimo posė
džių durų, praėjęs parlamentaras, perbrau
kęs kortele, būtų automatiškai registruo
jamas kaip dalyvaujantis posėdyje Seimo 
narys. Tuomet prasidėjus balsavimui Seimo 
narys galėtų balsuoti už įstatymą, prieš jį 
arba susilaikyti - tokiu būdu būtų aišku, 
kaip Seimo narys pasielgė. E. Klumbio 
nuomone, tokia įranga atsieitų ne daugiau 
kaip porą tūkstančių litų. LGI'TIC 

Lietuviai Eurovizijoje

rovizija vyko Jeruzalėje, o Lietuvai atsto
vavo Aistė Smilgevičiūtė su daina „Straz
das“. Ji užėmė 20vietą. 2001 m. Kopenha
goje I .ietuvai atstovavo „Skamp“ su daina 
„You Got Style”. Lietuviai ūžė rnė 13 vietą.

2002 metais Taline dainavo Aivaras. 
Atlikęs dainą „Happy You“, jis užėmė 
priešpaskutinę vietą. 2004-aisiais Stam
bule dalyvavo Linas ir Simona su daina 
„What Happened To Your Love“. Jiems 
pritriiko vos dviejų pozicijų pusfinalio len
telėje. kad patektų j finalą. 2005 melais 
Kijeve dalyvavę Laura and “ The 1 nvers” 
liko paskutiniai. Pernykštė Eurovizija Atė
nuose, kai “LT United” liko šešti, buvo 
sėkmingiausia Lietuvai. (Pagal DELFI) 

rengia nedaug, o ir šiuos pritraukti į ku
rortinio miestelio gamyklą nėra lengva. 
Jam pritarė Kauno įmonės “Amber by 
Mažukna” vadovas Z.Mažukna. šiuo metu 
vadovaujantis 70 žmonių įmonei: “Įren
gimai viso darbo nepadarys. Papuošalų 
gamybai reikia žmogaus, o gerų meistrų 
surasti nėra lengva”.

I.GITIC
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Bendruomenės baruose
Dviejų kultūrų sandūroje

Kamilė Rupcikaitė,
“Septynios meno dienos“. Vilnius

Nedaug žinome apie tolimojo žemy
no-Australijos-lietuvių kultūrinio gyve
nimo aktualijas ir ryši su Lietuva. Bene 
žinomiausia mums yra „Lietuvos baleto 
bičiulių“ draugija, kurių 1998 m. Įkūrė 
balerina Ramona Ratas-Zakarevičius ir 
architektas Jurgis Zaikauskas. Ši draugija 
vienija apie 80 narių, skleidžia žinias apie 
Lietuvos baletą Australijoje, surinktomis 
lėšomis remia perspektyvius Lietuvos 
baleto šokėjus. Tačiau tolimajame žemyne 
gyvena daug kitų menininkų ir Lietuvos 
kultūrai pasišventusių entuziastų, rengian
čių Australijos I .ietuvių Dienas, Nepriklau
somybės dienos ir kitų valstybinių švenčių 
minėjimus, savaitines lietuviškas radijo 
laidas (pakaitomis iš Melbourno ir Sydnė- 
jaus), ištikimai besirenkančių j chorų, 
ansamblių ar šokio grupių repeticijas.

Yra žinoma, kad pirmasis į Australiją 
imigravęs lietuvis Antanas Lagogenis 1836 
m. priėmė britų pilietybę. Po šimto metų 
(1933) gyventojų surašymo duomenimis 
Australijoje gyveno 234 lietuviai, ir tuomet 
Sydnėjuje jau veikė Australijos 1 aetuvių 
Draugija, tiesa, dar nepasižymėjusi stip
riomis meninėmis pajėgomis. Pasibaigus 
Antrajam pasauliniam karui, Australiją pa
siekę imigrantai pradėjo lietuviškos kul
tūros tame žemyne istoriją, kuri aktyviai 
tęsiasi daugiau nei 60 metų. Naujieji 
atvykėliai (tarp 1947 ir 1951 m. į Australiją 
atvyko apie 10,000 lietuvių) būrėsi j drau
gijas. kūrė chorus, lietuviškas savaitgalio 
mokyklas, jaunimo organizacijas, pradėjo 
lesti laikraščius. Prieškario lietuvių drau
gija nuo 1950 m. persiorganizavo i Aus
tralijos Lietuvių Bendntomenę.jaivadovau- 
ja kas dveji metai renkama Krašto Valdyba.

Kas dveji metai vykstančiose Austra

lijos Lietuvių Dienose (Al .D) -didžiausioje 
kultūrinėje ir sporto šventėje - bendruo
menės atskleidžia savo gyvybingumą ir 
puoselėjamų kultūros paveldą. ALD, į 
kurias suplaukia lietuviai iš viso žemyno, 
rotacine tvarka rengiamos Melbourne, 
Adelaidėje. Sydnėjuje. vieną sykį vyko 
Canbcrroje, o štai 24-osios AL. Dienos ir 
Dainų Šventė 2006 m. tarp Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų buvo surengtos Geelongc. 
Australijos Lietuvių Dienų ašis yra Dainų 
Šventė, suburianti daugiausia klausytojų, o 
ir chorai suaktyvėja būtent ruošdamiesi 
Lietuvių Dienoms. Tam miestui, kuriame 
vyksta Dainų Šventė, dvejiems metams 
perduodamos simbolinės kanklės. Apskri
tai chorai Australijos lietuvių gyvenime 
užima labai svarbią vietą. Didieji kolek
tyvai. gyvuojantys Melbourne. Adelaidėje 
ir Sydnėjuje, kasmet organizuoja metinius 
koncertus. Chorų ir ansamblių dainavi
mas pasižymi ypatingu nuoširdumu - 
rodos, į dainą sudedamas visas gimtojo 
krašto ilgesys.

Australijos pietuose įsikūrusį Melbour- 
ną galima pavadinti Australijos lietuvių 
kultūrinio gyvenimo centru, nors lietuvių 
jame gyvena mažiau nei Sydnėjuje. Se
niausias Melbourno lietuvių meno kolek
tyvas yra 1949 m. įkurtas choras „Dainos 
Sambūris“, jis aktyviai dalyvauja visose 
miesto bendruomenės šventėse, yra kon
certavęs ne tik įvairiuose Australijos mies
tuose. bet ir JAV, Kanadoje. Naujojoje 
Zelandijoje. 20(11 m. choras buvo apdova
notas specialiu Premjero padėkos prizu už 
savanoriškų (be jokio atlygio) ilgametį 
bendradarbiavimų su skirtingų kultūrinių 
ir etninių grupių kolektyvais.

Viena iš įspūdingiausių choro kelionių 
buvo dalyvavimas pirmoje po Nepriklau
somybės atgavimo Dainų Šventėje 1994 m. 
kai j Lietuvą skrido beveik visas choras.

Nuotraukoje - Birutė ir Zita Prašmutaitės.

Be „Dainos Sambūrio“, Melbourne akty
viai veikia vokalinis ansamblis „Vyresnės 
Skautės“, ansamblis „Kanklės“, kuriam 
vadovauja kanklių dirbėjas Stasys Eimu
tis; vyresnio amžiaus šokėjų grupė „Šokda- 
va“, vaikų šokių grupė „Gintarėliai“, moks
leivių „Malūnėlis“, tautinių šokių studentų 
grupė „Gintaras“, ji šiuo metu ruošiasi ke
lionei šiemet į Dainų ir šokių šventę Lietu
voje. Grupės repeticijoms renkasi Š. Mel
bourne įsikūrusiuose Lietuvių Namuose.

Apie Melbourno lietuvių bendruo
menės muzikinę veiklą mielai suliko 
papasakoti aktyvios lietuviškos kultūros 
puoselėtojos Australijoje Zita ir Birutė 
Prašmutaitės. Tolimame krašte gimusios 
seseiys nustebino nuoširdžiu lietuvišku
mu. turtinga lietuvių kalba. Muzikos jos 
abi mokėsi privačiai (lankė dainavimo ir 
fortepijono pamokas), o lietuvių bendruo
menėje atrado savo vietą pradėjusios gie
doti parapijos chore. Susitikimas karščiu 
alsuojančią australiško rudens dieną su
teikė ne lik daug malonių pažinties įs

pūdžių, bet ir galimybę dar sykį įvertinti 
mūši) pačių Lietuvoje gyvenančių, kultū
ros perspektyvą.

B. Prašmutaitė net 27 metus (1978- 
2005) vadovavo „Dainos Sambūriui“. Ji, 
beje, yra pirmoji Australijoje gimusi lie
tuvė, apdovanota lietuvišku ordinu „Už 
nuopelnus Lietuvai“ (2003). Ji šiais metais 
vėl išrinkta Australijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdybos (ALB KV) 
pirmininke (2007-2008 AT B KV būstinė 
yra Melbourne). Kai tapo „Dainos Sam
būrio“ vadove, B. Prašmutaitė šiame cho
re pati buvo dainavusi beveik dešimt 
metų. „Pradėjus vadovautų visko nutikda
vo - buvau labai jauna, kartais išbėgda
vau iš repeticijos verkdama, nes choristai 
buvo pratę prie kitokio darbo metodo, 
suformuoto ankstesnių dirigentų. Juk 
kiekvienas dirba kitaip... Mane pakvietė 
diriguoti, kadangi jau turėjau šiek tiek 
praktikos su lietuvių parapijos choru“, - 
prisimena Birutė Prašmutaitė.

Tęsinys kitame MP nr.

Sparnuota parama Lietuvos jaunimui
Ramutis Zakarevičius

Pasaulio Jaunimo Kongresas vyks 2008 
m. liepos mėnesį Sydnėjuje. dalyvaujant 
Popiežiui Benediktui XVI ir šimtams 
tūkstančių jaunų maldininkų iš visų 
pasaulio šalių. Iš Lietuvos žada atvykti 
apie šimtas atrinktų lietuvių jaunuolių, 
kuriems reikės paramos. Pirmi paramos 
vajaus žingsniai Sydnėjuje jau pradėti. 
Pasaulyje mūsų nedaug. “Mūsų tik trys 
milijonai", - taip sako mūsų daina, sukur
ta 2000 metų Olimpiados metu, bet mums 
visiems - ir naujai atvykusioms, ir seniau 
čiagyvenantiems-petisįpetįeinant į tal
ką, paramos vajus sulauks tinkamų vaisių.

Tik trys milijonai - Lietuvoj, Europoj,

Organizatorė Greta Savickaitė-Fletcher.

Amerikoj, Australijoj ... Visi lietuviai - 
vieni gyvenantys Lietuvoje, kiti - 
Australijoje, dar kiti, išsibarstę įvairiose 
šalyse - šiais laikais galime susirišti per 
sparlųjį internetą, per spaudą; galime 
bendrauti ir per laiškus, ir asmeniškai su
sitinkant sparnuotų metalinių paukščių - 
orlaivių - dėka, be kurių paslaugų šiais 
laikais mažai kits į Australiją teatvyktų. 
Sydnėjaus lietuviams sekmadienį, balan
džio 29 dieną, buvo sudaryta proga da
lyvauti paramos vajaus skrydyje su “užbur
tu orlaiviu”.

Mūsų šaunus, žavus jaunimas, atspar- 
navęs iš Lietuvos, kartu su kita saujele tų 
trijų milijonų anksčiau Australijon atvy
kusių, sukvietė mus į Sydnėjaus Lietuvių 
Klubą Bankstownc. Prašė susėsti j “Damų 
bei Panelių Oro Linijų” skrydį ir užburtais 
sparnais skristi j “Balių” salą, kur vyks 
“Damų ir Panelių Laimės Fiesta”. Štai 
Greta su padėjėjomis - Egle. Kristina, Ele 
ir Jurgita - mums, keleiviams, dėkoja, kad 
pasirinkome šias oro linijas, paaiškina 
skrydžio maršrutą. Mat, pasirodo, lėktu
vas turės nutūpti prisipildyti kuro “Lobio” 
salose, o po to bus galima toliau skristi 
arba į “Balių” salą, arba į “Blaiviųjų” salas. 
Skiydžio metu mes. keleiviai, būsime pa
vaišinti maistu ir gėrimais. Ponios ir pa
nelės, pasodintos “biznio” klasėje, bus 
kapitono Kęstučio pavaišintos vynu 
nemokomai, o kiti keleiviai, sėdintys “tu
ristų” klasėje, galės gėrimus sau nusipirkti 
patys. Buvo patarta saugos diržus per 
ankštai nesusisegti, kad gerai pasivaišinus, 
jie netyčia neatsisegtų! Skrydžio metu bus 
rodoma programinė programa su muzi-

Renginio dalyviai skrenda “užburtu orlaiviu”. Priekyje - “biznio” klasės keleiviai.
kiniais filmukais mūsų palinksminimui. 
O pasirodo, kad ne tik filmukus galėjome 
pamatyti, bet buvome labai gražiai pa
linksminti Aud riaus, Aidos, Eglės. Vik toro. 
Dariaus ir Jono!

Koks būtų skrydis be progos pasinau
doti “duty free” paslaugomis? O štai mes. 
ką tik nusileidę “Lobio” salose, galėjom 
nusipirkti loterijos bilietukus, kuriuos pla
tino Ramona ir Danutė, ir jais galėjome 
išlošti daug gražių lietuviškų fantų. Ir dar 
įdomiau - galėjome dalyvauti aukcijone dėl 
menininkų padovanotų gražios Arvydo 
Rupšio statulėlės ir Jono Abromo pa
trauklaus paveikslo. Aukcijoną labai 
įspūdingai pravedė varžytininkas Algis, o 
surinktus pinigus saugojo skrydžio iž
dininkas Teodoras, kuris taip pat paaiš
kino šio labdaringo skrydžio tikslus ir 
tam tikslui ALB Sydnėjaus Apylinkės 
atidarytą sąskaitą “Talkoje”. Skrydžio.

Eglė Gailiūnaitė šauniai suvaidinu bobutę.

iždininkui pasisekė užregistruoti $490
Nukelta į 6 psL
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Lietuva iš arti__________________
Šešėlinės “pilys” tapo sunkia našta

ES paramą gal administruos nauja Finansų 
ministerijos įstaiga

Šešėlinio pasaulio veikė
jų galybę simbolizavę mil
žiniški dvarai jų artimiesiems 
tapo galvos skausmu ir ne
pakeliama finansine našta. 
“Sunku išlaikyti didžiulį na
mą”, - net dalinai išteisina
masis nuosprendis Henrikui 
Daktarui nesumažino jo 
žmonos Ramutės galvos 
skausmo. Didžiausias jos 
rūpestis - kaip bent kol kas 
neparduoti milžiniško šei
mos namo Kauno rajone, Už- 
liedžių kaime. Viskuo aprū
pintas Daktarų šeimos gyvenimas - jau 
praeitis. Į aukšta tvora aptvertą Daktarų 
namą retai užsuka buvusieji šeimos drau
gai. Prie tvoros sumontuotos kameros fil
muoja visus, kurie prieina prie aklinų sie
nų. Prie durų įrengto skambučio signalas 
vis dar veikia, tačiau kitame gale niekas 
neatsiliepia. Kai Ramutė išvyksta į darbą, 
o vaikai - į mokyklą, didžiulė rezidencija 
lieka tuščia. Auklės, tarnaitės ir apsau
gininkai, kaip vėliau neslėps pati savinin
kė, -reti svečiai. Visi buities rūpesčiai gula 
ant moters pečių.

Kaimynai nežino, ar ilgai Užliedžius 
aplenks vagys. Jie girdėjo, kad Daktarų 
namas parduodamas, tačiau bent kol kas 
nepastebėjo nė vieno pirkėjo. “Ramutė la
bai pyksta dėl pasklidusių gandų”. - sako 
kaimynė. Šeimos pastangos neprarasti na
mo gali nueiti perniek. Manoma, kad šei
mos galvai Henrikui Daktarui ilgus me
tus neatsivers kalėjimo vartai.

Lemia ir sentimentai
Užliedžiuose gyvenančios šeimos mo

terys vien už 633 kvadratinių metrų ploto 
namo šildymą, sunaudotą elektros ener
giją ir kitas komunalines paslaugas kas 
mėnesį moka daugiau nei 3,000 litų. Prieš 
keliolika metų tokia suma joms atrodė 
niekingai maža, dabar keli tūkstančiai 
gerokai ištuština šeimos biudžetą.

Buvo apskaičiuota, kad Daktarų šeima 
elektros tiekėjams gali būti skolinga 
daugiau nei 50,000 litų. H.Daktarui atsi
dūrus už grotų, jo žmona sugebėjo pasiek
ti, kad ši suma būtų sumažinta iki 34,000 
litų. Finansinės problemos tuo nesibaigė. 
Daktarai pardavė kitą Užliedžiuose, Ledos 
gatvėje, jiems priklausiusį namą. Jame 
įrengti aštuoni butai. Galima išeitis iš fi
nansinių sunkumų - parduoti H.Daktaro 
1985 m. statytą garsiąją šeimos “pilį” 43 
arų žemės sklype ir ją paversti kelių butų 
sublokuotu namu. Tokią galimybę, matyt, 
ne kartą svarstė ir Daktarų šeima. “Jei gau
tume gerą pasiūlymą, galbūt ir parduo- 
tume”, - galiausiai pripažino nusikalsta
mo pasaulio šulo žmona.

Bet jižino, kad šis namas -nepaprastas, 
jis - šeimos klestėjimo ir galybės simbolis. 
Kuklesnis gyvenimas reikštų, kad teisė
saugos ir Kauno nusikalstamo pasaulio 
atstovų dvikova baigėsi teisingumo trium
fu. Ramutė Daktarienė neįsivaizduoja, 
kad galėtų gyventikurkitur. “Būtų liūd
na išsikraustyti. Žmogui daug nereikia. 
Bet šis kampelis mielas širdžiai. Čia gyve
name keliolika metų - statėme, prižiūrė
jome, puoselėjome”, - sako ji. “Džiaugsimės, 
kai Henrikas grįš namo”, - Ramutė nori 
tikėti bent dviem dalykais: kad jos vyrui 
atsivers kalėjimo vartai ir kad jį sutikda
ma šeima galės atlikti tradicinį ritualą - 
Henytei užkurti jo paties įrengtą pirtį.

Bėglio rezidencija - per brangi
JAV kalinčio buvusio EBSW koncer

no prezidento Gintaro Petriko tėvai nega
li mėgautis senatve. Vienas jų pečius sle
giantis akmuo nukristų, jei atsirastų sūnui 
Gintarui priklaususio ištaigingo namo
----------------------------------------------------------------- vo įsigyta už nusikalstamu būdu gautas
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Henriko Daktaro namas Kaune.

Kulautuvoje pirkėjas.Gintaras kaltinamas 
iššvaistęs EBSW koncerno turtą ir pasi
savinęs apie 80 mln. Lietuvos gyventojų 
indėlių, tačiau garsiojo bėglio namas 
pirkėjus atbaido ne dėl prastos buvusio 
savininko reputacijos. Pirkėjams rūpi kiti 
dalykai. Svarbiausi jų - ekonomiškumas, 
funkcionalumas ir paprastumas. Bėglio 
rezidencijai užmiestyje tai nebūdinga. Vie
naaukštis jo namas su mansarda yra 808 
kvadratinių metrų ploto. Galimi; pirkėjų 
nesugundo ir tai, kad jie galėtų vartytis 50 
kvadr. metrų ploto miegamajame, vaišinti 
svečius 186 kvadr. metrų dydžio svetainėje, 
maudytis vienoje iš keturių name esančių 
vonių. Kol kas nesuvilioja pirkėjų ir mar
muro bei meno kūrinių gausa interjere, 
galimybė grožėtis žiemos sodo augalų 
egzotika, perspektyva įsirengti G.Petriko 
nespėtą įrengti lauko baseiną. Nė vienas 
nenori mokėti prašomo pusketvirto mili
jono. “Kol kas neketiname mažinti kainos. 
Nekilnojamasis turtas ir toliau brangsta, gal 
parduosime”, - sako Gintaro tėvas.

Anksčiau Kulautuvos pakraštyje įsikū
rusį namą saugodavo apsaugininkai, dabar 
- tik du šunys. Netvarkingas kiemas, iš
trupėjęs baseino betonas, negrėbti lapai ir 
langai be užuolaidų - namas lapo finan
siniais nusikaltimais kaltinamo Gintaro 
Petriko agonijos simboliu. Įsigijus šį dva
rą, pirmiausia tektų atlikti jo remontą. 
Šiuolaikinės atmosferos siekiančiai šei
mai reikėtų imtis radikalesnės šio namo 
rekonstrukcijos, kad pretenzingų formų 
statinį pritaikytų savo poreikiams.

Ragina steigti Drakulos pilį
Panevėžio rajone, LJpytės seniūnijoje. 

Ėriškių kaime stovinčio prabangaus namo 
kieme greitai žydės tulpės. Tačiau vietiniai 
gyventojai ne dėl gėlių jį vadina “tulpinių” 
dvaru. Šis namas buvo tapęs pagrindine 
didžiausios Panevėžio nusikalstamos gru
puotės tvirtove.

Dvare ne tik vykdavo “tulpinių” pobū
viai, bet ir planuoti, net vykdyti kraupūs 
nusikaltimai. 1994-1999 m. siautusios gau
jos nusikaltimai surašyti 62 baudžiamosio
se bylose. Pagrindinis žiauriausių gaujos 
nusikaltimų liudininkas - vadinamasis 
“tulpinių” dvaras - laukia kito šeimininko. 
“Naujasis savininkas čia galėtų įsteigti ne
bent lietuviškąją Drakulos pilį”, - vaizdžiai 
kalba Ėriškių kaimo gyventojai. Netoli 
Dubulių tvenkinio esantis betonine tvora 
aptvertas namas, medinė pirtis, sargų na
melis ir žemės sklypas primena tipišką 
sodybą. Už tyčines žmogžudystes ir pa
sikėsinimą nužudyti kalėti iki gyvos gal
vos nuteistiems “tulpiniams” Virginijui 
Baltušiui, Audriui Andrušaičiui ir Algi
mantui Vertelkai pateikiami vis nauji kal
tinimai. Kai kurie jų iki gyvos galvos įkur
dinti kalėjimo kameroje.

Kol vyksta teismų procesai ir nagrinė
jami kiti “tulpinių” nusikaltimai, gaujos 
palikimu tenka rūpintis Panevėžio rajono 
savivaldybei. Taip nusprendė Vilniaus 
apygardos teismas. Kai parengtinio tyrimo 
metu buvo nustatyta, kad ši nuosavybė bu-

Europos Sąjungos (ES) 2007-2013 m. 
struktūrinę paramą ateityje greičiausiai 
administruos specialiai tam įsteigta nau
ja įstaiga prie Finansų ministerijos, ku
rios vadovą skirs ir atleis Vyriausybė mi
nistro pirmininko teikimu.

Šiuo metu Lietuvai skiriamų ES lėšų 
panaudojimą Vyriausybėje kontroliuoja 
nuo balandžio 11 d. paskirtas Premjero 
Gedimino Kirkilo patarėjas finansų klau
simais Mantas Nocius. Jį Premjeras pa
skyrė po griežtos ES komisarės Dalios 
Grybauskaitės kritikos, kad Lietuva kas
met vis labiau atsilieka panaudojant ES 
paramos lėšas.

Seimo Europos reikalų komitetas 
(ERK) penktadienio posėdyje (gegužės 4 
d.), kuriame dalyvavo Finansų ministeri
jos ir Valstybės kontrolės atstovai, nutarė 
siūlyti Vyriausybei, kad ES struktūrinės 
paramos administravimo audito funk
cijos būtų patikėtos naujai Finansų mi
nisterijos įstaigai. Tai komitetas siūlo

Lietuvis - pavydus,
Lietuviai save regi kaip pavydžius, 

tačiau darbščius ir vaišingus žmones, 
namuose laikančius tautiškumą prime
nančių daiktų - gintaro, lininių staltiesių 
ir Lietuvos istorijos knygų. Iš kitų Euro
pos tautų lietuviai išsiskiria kaip praran
dantys tapatumą su savo gyvenamąja vie
ta. Tai rodo Vytauto Didžiojo universiteto 
kartu su Socialinių tyrimų institutu atlik
tas tyrimas. 2006 m. atliktos apklausos me
tu apklausta per 1100 visų tautybių Lie
tuvos gyventojų.

Tyrimas rodo, kad 52% apklaustųjų 
mano, jog visų tautybių žmones, gyvenan
čius Lietuvoje, jungia teritorija. Po 38% 
apklaustųjų kaip žmones jungiantį dalyką 
įvardijo kalbą ir pilietybę, toliau rikiuo
jasi istorija, Konstitucija ii' meilė Lietuvai.

Lietuviams didžiausios šventės - Ka
lėdos ir Velykos, 66% išskyrė Motinos 
dieną, 63%- gimtadienį. Toliau rikiuojasi 
Naujieji metai-šią šventę paminėjo 53% 
apklaustųjų. Vasario 16-oji svarbi 32% 
respondentų, Kovo Vienuoliktoji - 22 %.

Lietuvos gyventojai mano, kad geriau
siai šalį simbolizuoja gintaras (64%), vė
liava (50%) ir krepšinis (48%). Aukštai 
lietuviai vertina Gedimino pilį, tautinius 
drabužius ir herbą. Anot respondentų, 
svarbiausi dalykai, atspindintys Lietuvos 
istoriją - Gedimino pilis (58%), Trakų pi
lis (47%), Sausio 13 -osios aukų pamink
lai (40%). Lietuvos gyventojai taip pat 
dažnai minėjo Vasario 16 -ąją, Kryžių kal
ną, Aušros vartus ir Žalgirio mūšį.

Apklausiamųjų taip pat klausta apie 
namuose turimus tautiškumą primenan
čius daiktus. Paaiškėjo, kad 68% žmonių 
namuose turi gintaro, 60% - lininę staltie
sę ir Lietuvos istorijos knygų. 57% šalies 
gyventojų namuose laiko molinių indų, 
per 40% respondentų teigė turintys vėlia-

lėšas, pareigūnai ją areštavo. Parduoti dva
ro negalima, nors pirkėjų atsirastų.

“Savivaldybei jo priežiūra kasmet at
sieina per 12,000 litų”, - paaiškina admi
nistratorius k apgailestauja, kad mokesčių 
mokėtojai turi išlaikyti nusikaltėlių dvarą.

Namus pavyktų parduoti, jei gerokai 
nukristų jų kaina. Esą pilkėjus atstumia 
ne namų savininkų reputacija ar galimai 
krauju aptaškytos sienos. Kaina ir papil
domos būstų rekonstrukcijos išlaidos la
biausiai lemia menką paklausą. Be to, 
pirkėjus baugina individualūs gyvenamieji 
būstai, kurių plotas didesnis nei 500 
kvadratinių metrų. Milžiniškam namui 
išlaikyti tektų pakloti dešimtis tūkstančių 
litų per metus.

Remigijus Jurgelaitis, “Kauno diena” 

atsižvelgęs į Seimo frakcijų beiAuditoko- 
miteto nuomones.

Europos reikalų komiteto narių nuo
mone, visi sprendimai, susiję su ES pa
ramos skirstymu, turėtų būtų skelbiami 
viešai. Taip pat išreikšta abejonė dėl ga
limybės teikti vertinimui projektus pagal 
2007-2013 m. ES paramos panaudojimo 
strategiją, kadangi iki šiol neparengti šią 
paramą reglamentuojantys teisės aktai

Europos Komisija (EK) dar nepatvir
tino Lietuvos 2007-2013 m. ES struktū
rinės paramos panaudojimo strategijos ii 
veiksmų programų. Tikimasi, kad EK 
veiksmų programas galipatvirtintigegu
žę ar birželį. Tačiau Vyriausybė leido mi
nisterijoms jau dabar pradėti įgyvendinti 
nerizikingus projektus, dėl kurių finansa
vimo nebūtų problemų derybose su EKir 
kuriems galima gana tiksliai nustatyti 
skirtiną paramos sumą.

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007- 
2013 m. sudaro daugiau kaip 23 tnlrd. litų

vaišingas darbštuolis 
vą ir herbą.

Paklausti, kokie būdo bruožai būdingi 
lietuviams, respondentai daugiausia įvar
dijo pavydą (68%), darbštumą (64 %), 
vaišingumą, svetingumą (49%). Beveik 
40% įvardijo uždarumą.

Imigrantų Lietuvoje nelaukia
Lietuviai mano, kad labiausiai tautiš

kumu rūpinasi mokykla, bažnyčia ir šeima, 
nesirūpina - valstybė ir žiniasklaida. Lie
tuvos gyventojams nutautėjęs žmogus tas, 
kuris pamiršta lietuvių kalbą, atsisako 
Lietuvos pilietybės ir negerbia Lietuvos.

82% respondentų mano, kad išvykstan
čių gyventi i užsienį negalima smerkti,nes 
taip susiklosto aplinkybės. Tačiau apklątts- 
tieji skeptiškai nusiteikę imigrantų dau
gėjimo Lietuvoje klausimu: 42% imigrantu 
judėjimą vertina blogai, nes mano, kad pa
daugės mišrių šeimų. 41% neramina tai 
kad imigrantai atims darbo vietas, 33% bai- 
minasi, kad kultūrinėje erdvėje atsiras dau
giau svetimybių. Tačiau 36% apklaustųjų j 
imigrantų daugėjimą vertina gerai, nes 
Europos Sąjungoje visi gali laisvai judėti :

Po daugelio metų {Lietuvą grįžtančius i 
gyventi emigrantus 50% vertina teigiamai 
nes jie perduoda savo patirtį. 35% respor.- i 
dentų mano, kad šie žmonės pradedavets- į 
lą ir kuria naujas darbo vietas. Tačiau 409 i 
respondentų sako, kad sugrįžėliainesupran-1 
ta jų gyvenimo ir negalipadėti.

38% apklaustųjų mano, kad tautos aki į 
tis priklauso nuo jų pačių pastangų, 289 i 
šią atsakomybę palieka jaunajai kartai į 
25 %-valdžiai. Tl% respondentųLietuva į 
kaip tėvynę pirmiausia sieja su gimtine, 
41% - su artimais žmonėmis. 35%-su 
gamta, 33 % - su Lietuvos žmonėmis.

Gyvenamosios vietos reikšmė mažėja
Socialinių tyrimų instituto direktorius. 

prof. Arvydas Matulionis atkreipia dė
mesį, kad lietuvis, užklaustas, kurio krai
te atstovu save laiko, visų pirma save ta
patina su Lietuva.

Prof. A. Matulionis sako, kad tradici
nėse demokratijos šalyse - Didžiojoje l 
Britanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje -di
džiulę reikšmę turi gyvenamoji aplinka- j 
vieta, kurioje gyvena žmogus. Siceuropie-1 
čiai visų pirma save tapatina su savo mies
teliu, kaimu, miestu, kuriame sprendžiami 
gyvybiškai svarbūs klausimai, vyksta visas 
gyvenimas. Tačiau, pasak jo, Lietuvoje Šiuo f: 
metu gyvenamoji vieta tampa nestabiliir; i 
neaiški, mat mažuose miesteliuose, kai iI 

muosc uždaromos mokyklos,paštai ambu- i 
latorijos. Tada žmogus, galvodamas apie i 
savo vaikus, nebesiorientuoja į tą gyven- 1 
vietę, keliasi kitur, dažnas emigmoja.
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Skautuc Padangėje
Sydnėjaus lietuviai skautai “Perkūno” 

stovykloje
sesė Kristina

Gražų Velykų pirmadieno rytą skau
tai rinkosi gerai pažįstamoje “Kariong” 
stovyklavietėje netoli Gosford. Užsire
gistravę, pasistiprinę pietumis, statėsi 
palapines. Vėliavų nuleidimas vyko sau
lėlydžio metu, o vakarienė - jau sutemus. 
Po laužo nutarta pasukti laikrodžių ro
dykles viena valanda į priekį.Tačiau skau- 
lai dar nebuvo pavargę!!! Turėjo laiko ir 
noro išmokti ne vieną, bet keturis links
mus liaudies/tautinius šokius.

Antradienio rytinis užsiėmimas pra
sidėjo stovyklos pavadinimo “Perkūnas” 
pristatymu. Sesė Melissa, brolis Rimas ir 
sesė Yasmina paaiškino, kad senais laikais 
lietuviai buvo pagonys, kad gamta ir kiti 
kasdieniniai dalykai buvo labai svarbūs. 
Iš pristatytų 40 dievų, skiltys pasirinko 
sau vardus. Dievų vardai vienas už kitą 
įdomesni, pvz. jauni vyčiai išsirinko vardą 
“Vaižgantas” - tai lino dievas; vyresnės 
skautės kandidatės pasirinko vardą “Saulė” 
-laižvaigždžių dievaitė; patyrusieji skau

Mažieji skautai noriai dalyvavo visose pamokėlėse. Alio Migaus nuotr.

Menas ir kultūra
2005-6 metų Poezijos kelias

Poezijos pavasariai Lietuvoje
Lidija Šimkutė

Poezijos Pavasario paukštė Lietuvoje 
pradeda skleisti sparnus gegužės mėnesiui 
įpusėjus. Tuomet prasideda įvairūs poezi
jos renginiai Vilniuje ir kituose Lietuvos 
miestuose bei Punske ir kitur Lenkijoje, 
kur yra lietuvių bendruomenės.

Teko dalyvauti įvairiuose tarptautiniuo
se poezijos festivaliuose, bet niekur taip 
nebuvo, kad vietiniai bei kviesti poetai iš 
įvairių valstybių pasidalintų į grupes ir 
apvažinėtų visą kraštą. Poezijos paukštė 
aplanko įvairius 1 .ietuvos kampelius. Poetų 
skaitymai vyksta įvairiuose miestuose, 
miesteliuose ar kaimuose - salėse, biblio
tekose, mokyklose, parkuose, aikštelėse, 
kultūros namuose, muziejuose. įvairaus 
amžiaus žmonės - pradedant bobutėmis 
su skarelėmis ir baigiant mažais vaikais - 
įtemptai klausosi poezijos žodžio.

Sis reiškinys mane pirmose viešnagėse 
stebino, nes tiek daug žmonių susirenka į 
Poezijos pavasario šventę ir po skaitymų 
apdovanoja poetus gėlėmis. Atskirose vie
tovėse poetai pasitinkami su naminės 
duonos kepalais ant išaustų lininių rankš
luosčių ir šviežiai išlietais dideliais sū
riais, kuriuos dažnai laiko tautiniais rūbais 
apsivilkę vaikai arsuaugusieji, lydimi mies

tai pasirinko vardą “Gardaitis” - tai jūros 
ir jūreivių dievas ir vardas “Bubilas” - bičių 
ir medaus dievas. O “Nijolė”- pasaulio 
tamsumos dievaitė - atsirado pas patyrusias 
skautes. Skautams geltonšlipsiams patiko 
vardas “Bangpūtys” - oro ir audros dievas, 
o skautėms vardas “Laima” - geros sėk
mės dievaitė. Paukštyčių dievaitės - tai 
“Aušrinė - rytinės žvaigždės ir “Milda”- 
meilės, o vilkiukų - “Senelis dievas”.

Išsirinkę vardus skautai ėmė puošti bei 
įrengti palapines ir pastovykles bei labai 
svarbias naujas gaireles.

Po pietų prasiblaškė žaidimais su ka
muoliais. Tik dabar atvykusios jaunes
niosios skautukės su mamyčių pagalba 
tvarkėsi savo pastovyklėje.

Trečiadienį jaunesniesiems skautams/ 
ėms buvo iškyla į Roplių Parką (Reptile 
Park). Iškyla matyt patiko, nes prie laužo 
Alana, Brianna. Daniela, Mika ir Daniel 
visiems paaiškino, kuo skiriasi ir kuo ypa
tingi įvairūs ropliai. Pasilikusioms stovyk
loje vyko rikiuotės, raporto ir vėliavos eti
keto pamoka. Po pietų patyrę skautai/tės 

to ar kaimo kapelos. Tos vietovės or ganiza
toriai ne tik vaišina poetus, bet ir apgy
vendina, pagal išgales aprodo savo apy
linkių muziejus, įdomesnes vietas ir dažnai 
papildo programas, pristatydami vietinį 
talentą: skaitovus ar muzikantus. Mane 
nuolat stebindavo įgimti vaikų talentai, jų 
puiki lietuvių bei atskirų vietovių tarmių 
kalba, dainų pristatymai ir t.t. Deja, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, klausytojų su
sirenka mažiau, negu sovietiniais laikais.

Poezijos pavasario metu išleidžiamas 
tradicinis “Poezijos pavasario almana
chas”. Po skaitymų klausytojai įsigyja 
knygas, renka poetų autografus. Mano 
eilėraščiai pirmą kartą “Poezijos pavasario 
almanache” buvo publikuoti 1982 m. su 
Marcelijaus Martinaičio pristatymu: „Li
dijos eilėraštis trumpas, staigus, sukon
centruotas, gerai intonuotas” (ištrauka). Po 
to debiuto mano poezija pasirodė 15 kar
tų (1987-2006m.), nes Poezijos pava
sariuose dalyvavau daugkartų ir tokiu būdu 
apvažinėjau didžiulę dalį I .ietuvos.

2005 m. vyko 42-asis Poezijos pavasa
ris. Prieš atskrendant į Vilnių, teko poeziją 
skaityti Vienoje ir Linzfest, Austrijoje. 
Nuėjusi į Lietuvos rašytojų sąjungos pa
talpas, kurios pasižymi įdomia sena ar
chitektūra ir puošniu interjeru, klubo va-

Margučių mėtymo į aukštį varžybos. Abi nuotraukos Raimondo Vingilio.
išvyko iškylon su nakvy
ne, kurioje turėjo išsikep
ti dešreles, bulves ir ku
kurūzus lauže. Gclton- 
šlipsiai skautai pasiliko 
stovykloje, užėmė virtuvę 
ir po p. Michelle ir brolio 
Kajaus sparnais pradėjo 
gaminti “balandėlius”, ku
rie su sesės viršininkės 
Lauros padažu buvo pa
sakiški. Pagirtina vaka
rienė! Desertui valgėme 
jaunesniųjų skautų pa
gamintus šokolado 
“crackles” ir žele su vai
siais. Mmm... Mmm...!

Ketvirtadienį “iškylau
tojai” spėjo grįžti vėliavų pakėlimui ir, ži
noma, kvapniems pusryčiams. Šio ryto 
užsiėmimas buvo margučių dažymas. Per 
3 valandas įvairiausiais būdais buvo 
išmarginta virš 100 kiaušinių! Kiekviena 
skiltis susuko savo lizdą. Po to vyko mar
gučių paroda. Iš kiekvieno skilties lizdo 
išrinktas ypatingiausias margutis. Nors 
sunku buvo parinkti margutį iš tokių 
gražių ir įdomių pavyzdžių, bet išrinkti 
reikėjo. Laimėtojais tapo: Miką iš “Auš
rinių”, Julian iš “Bangpūčių; Emilija iš 
“Nijolių”; Dailius iš “Gardaičių”; Alana iš 
“Saulių”; Mario iš “Bubilų” ir Jonathan iš 
“Vaižgantų”!

O ką daryti su tokiu kiekiu virtų kiau

Nuotraukoje iš kairės: Vilija Markauskienė, Alytaus kunigas, Gražina Urbonaitė ir Lidi
ja Šimkutė.

dovė Janina Rutkauskienė pranešė, kad 
grupė, kurioj e turėjau būti, jau išvyko. Tai
gi, teko važiuoti su maža grupele į Alytų. 
Anksti sekantį rytą išvykome su mažu 
autobusėliu.

Alytus žinomas savo legendiniais pi
liakalniais. Visi jie turi savo atskiras is
torijas (esu apie tai rašiusi “M.P” anksčiau). 
Užkopėme j kalną kartu su vietiniais poe
tais. Mus vedė baltais rūbais apsivilkusios 
- tarsi vaidilutės - mergaitės. Prieš skai
tant savo eilėraščius turėjau uždegti šven
tąją ugnį - aukurą. Pajutau neįprastą aurą. 
Šiose vietose kadaise stovėjo pilys, tvir

šinių? Nagi žaidimus pravesti! Pradėjom 
su margučių ridinėjimu. Penkios grupės 
žaidė tol, kol atsirado laimėtojas! Po to 
vyko laimėtojų (atstovaujančių savo ko
mandas) varžybos. Nugalėtojas - brolis 
Elvis. Tuo tarpu jaunesnieji ėjo ieškoti 
Velykų Bobutės paslėptų šokaladinių 
kiaušinių. Tada prasidėjo nevirtų kiaušinių 
mėtymas. Mėtymą į tolį laimėjo br. Mario 
iš Melbourne su sese Giorgia (numetė 
apie 40 m.). Mėtymą į aukštį, per lazdą, 
kabančią tarp dviejų medžių, vėl laimėjo 
sesė Giorgia ir brolis Julian. Tuo tarpu 
jaunesnieji mėtinėjo virtus margučius, nes 
vadovai galvojo, kad tai bus daug švariau.

Tęsinys kitame “M.P.” numeryje

tovės, o archeologai yra radę suanglėjusių 
žmonių ir gyvulių kaulų iš 1-ojo tūkstant
mečio p.m.e.

Pasiskirstėme į dvi grupeles. Mažoje 
grupėje buvo Jonyno muziejaus direktorė 
Vilija Markauskienė, aktorė Gražina Ur
bonaitė, ir aš. Nuėjome pėsčiomis iki kle
bonijos. Mus pasitiko simpatiškas jaunas 
kunigas. Jo maloni šeimininkė mus gar
džiai pavaišino prie puošniai padengto 
stalo svečių kambary. Po vaišių skaitėme 
poeziją gretimoje bažnyčioje.

Tęsinys kitame “M.R” numeryje
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Sportas_______________________
Ramūnas Šiškauskas - geriausias balandžio 

mėnesio Lietuvos sportininkas
Atėnų „Panathinaikos“ 

krepšinio komandos žai
dėjas Ramūnas Šiškauskas 
(žiūr. nuotr. dešinėje), ba
landžio mėnesį tapęs ULEB 
Eurolygos naudingiausiu 
krepšininku, tapo žurnalo 
SPO:) ir DELFI organizuo- 
jamų geriausio Lietuvos 
mėnesio sportininko rin
kimų balandžio laureatu.

Pergalę geriausio Lie
tuvos mėnesio sportininko
rinkimuose Ramūnui lėmė DELFI lan
kytojai. Iš 4536 apklausoje dalyvavusių 
respondentų 1749 pirmenybę atidavė 
Ramūnui, kuriam pirmą vietą skyrė ir du 
ekspertai.

Antroje vietoje liko Eu
ropos kyokušin karatė čem
pionate trečią kartą aukso 
medalį iškovojęs Donatas 
Imbras. Už jį balsavo trys 
ekspertai ir 1260 DELFI 
apklausos dalyvių.

Trečioje vietoje liko įspū
dingai sezoną pradėjęs disko 
metikas Virgilijus Alekna (1 
ekspertas, 1057 DELFI lan
kytojai), ketvirtoje - Euro
pos čempionate bronzos me-

dalį iškovojęs Valdemaras Venekaitis (2 
ekspertai, 188 DELFI lankytojai), o 
penktoje - Europos automobilių kroso 
čempionato lyderio pozicijoje esantis Au
relijus Simaška (282DELFI lankytojai).

Editai Pučinskaitei - sidabras
Treciosiose moterų dviračių lenktynė

se “Giro di San Marino” lietuvė Edita 
Pučinskaitė, atstovaujanti Vokietijos ko
mandai “Nuernberger”, užėmė antrąją 
vietą. Nugalėjo 20-metė pasaulio čempio
nė olandė Marianne Vos (“DSB Bank”). Ji 
laimėjo visus tris etapus. E. Pučinskaitė 
nugalėtojai pralaimėjo 9 sekundes. Trečiąją 
vietą užėmė JAV rinktinės narė Amber 
Neben. Ji nuo nugalėtojos atsiliko 10 sek.

Daiva Tušlaitė (“SC Michela Fanini”, 
+0.23) užėmė 10-ąją, Diana Žiliūtė (“Safi- 
Pasta Žara”) - 21-ąją, o Gintarė Gaivenytė 
(“Safi-Pasta Žara”) - 85-ąją vietas.

Iš 131 dviratininkės klasifikuotos 92. Edita Pučinskaitė.

Alvydui Duonėlai ir Egidijui Balčiūnui - sidabras
Kroatijoje vykusio pasaulio baidarių ir 

kanojų irklavimo pasaulio taurės pirmojo 
etapo dviviečių baidarių varžybose 200 m 
distancijoje Lietuvos atstovai Alvydas 
Duonėla ir Egidijus Balčiūnas iškovojo 
sidabro medalį. Finale Lietuvos irkluoto
jai nuotolį įveikė per 32.373 sek.

Mūsiškiai nugalėtojams - baltarusiams

Roman Piatrušcnka ir Vadim Machncv - 
pralaimėjo 0.233 sek. Kitas lietuvių duetas 
Andžejus Radzevičius ir Rokas Mali
nauskas neįveikė atrankos varžybų barjero.

Dviviečių kanojų varžybose sidabro 
medalius iškovojo Raimundas Labuckas ir 
Tomas Gadeikis. Lietuviai finale 200 m 
nusiyrė per 37.378 sek. q

Sparnuota parama Lietuvos jaunimui
Atkelta iš 3 psl.

“duty free” pelno, kuris 
jau įdėtas j atidarytą 
sąskaitą. Aukcijone Ar
vydo statulėlę laimėjo 
p. Alvyda, o Jono pa
veikslą - p. Irena, kuri 
laimėjo dosniausios ren
ginio damos titulą ir bu
vo karūnuota su “Ka
rūnos” lietuviškais šoko
ladais!

Pabaigai, visi daly
viai sudainavo dainą 
“Trys milijonai”.

Renginiui pasibai
gus, sydnėjiškiai skirs
tėsi geroje nuotaikoje, 
patyrę labai gražų ren
ginį ir pamatę, kokie 
talentingi ir gabūs yra 
mūsų jaunuoliai, origi
naliom idėjom nenu- 
sileidžiantys niekam.

Šio labdaros fondo iniciatorai yra nau
jai susikūrusi jaunų lietuviij grupė, dau
gumoje studentų, neseniai atvykusių iš 
Lietuvos. Ši grupė jau yra suorganizavusi 
keletą renginių savitarpio susipažinimui 
ir planuoja daug daugiau panašių rengi
nių.

Grupės iniciatorė ir pirmininkė yra 
Greta Savickaitė-Fletcher, vicepirminin

Nuotraukoje - Audrius su gitara.

kė - Kristina Rupšienė, sekretorė - Aida, 
iždininkė-Elė Kains, nariai-Jurgita, Eglė 
Gailiūnaitė, Audrius Liaudanskas, ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkas 
Teodoras Rotcas.

Visi sydnėjiškiai linki naujai januolių 
grupei sėkmės ir gražaus indėlio į mūsų 
bendruomenės gyvenimą.

Lauksime ir daugiau panašių renginių.
□
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Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Šių metų gegužės 31 dieną Australijoje 
bus rodomas naujas filmas “Romulus, my 
father”. Aš apie šią knygą kalbu su dvylik
tokais gimnazijoje (VCE), Geelonge.

Man ji labai primena Elenos Jonaitie
nės autobiografinį romaną “Elena’s 
Journey”, kurį Viktorijos dvyliktokai stu
dentai irgi nagrinėjo prieš pora metų.

“Romulus, my father” taip pat yra 
biografinis filmas apie filosofo Raimon
do Gailos tėvą-jugoslavą Romulus Gai
la, kuris 1950 metais emigravo į Austra
liją laivu “SS Hersey” po Antrojo pasauli
nio karo. Prieš tai jis buvo priverstas Vo
kietijoje dirbti kaip ir dauguma lietuvių. 
Romulus su savo vokiete žmona Kristina 
ir mažyliu Raimondu gyveno Bonegillos

barakuose. Šeima susidraugavo su lietu
viu Vacek (Vacys?) Vilkoviku. Gal ir dau
giau lietuvių draugavo arba pažino Gailos 
šeimą.

Tie, kuriems įdomu, daugiau apie ij 
filmą gali sužinoti tinklalapyje:

www.romulusmyfathcr.com
Australijos pensininku klubai gal no

rės suorganizuoti eskursiją pažiūrėti šio 
filmo, kuris tikrai primins, kaip buvo 
sunku žmoniems įsikurti Australijoje, 
ypač tiems, kurie gyveno toli nuo savo 
artimųjų ir bendruomenių.

Su pagarba,
Jūratė Vitkūnaitč -Reilly

Anglų kalbos/lileratūros mokytoja 
Belmont High School

Geelong  Victoria

“Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009”
Všį „Vilnius - Europos kultūros sos

tinė 2009“ pristatė savo komandą ir 
ambicingus planus - sudominti Europą 
unikalia programa ir moderniu požiūriu į 
kultūrą.

„Europa iš mūsų, kaip naujos valsty- 
bės-narės, tikisi naujos kultūros patirties, 
originalaus požiūrio ir netikėtų idėjų. 
Mes pasiryžę jau birželio mėnesį pristaty
ti programos koncepciją Europos Ko
misijai, o per dvejus metus pasiekti, kad 
Vilniumi susidomėtų kuo daugiau Euro
pos Sąjungos gyventojų ir kaimyninių 
valstybių piliečių“,—pristatydama koman
dą bei planus sakė įstaigos vykdančioji 
direktorė Rūta Vanagaitė.

„Biuro komandoje įsitraukus naujiems 
darbuotojams, yra 10 žmonių, iki šių me
tų pabaigos darbuotojų skaičių numato
ma padidinti du kartus. Organizacijos 
struktūra sudaryta atsižvelgiant į dvi stra
tegines biuro veiklos kryptis: programų 
rengimą bei komunikaciją“, - teigė įstai
gos direktorė Giedrė Kabašinskienė.

„Vilnius - Europos kultūros sostinė 
2009“ programa, pavadinta „CULTURE 
live“ (KULTŪRA gyvai), sieks sukurti nau
ją europinės kultūros patirtį, kurioje kul
tūra yra integrali šiuolaikinio gyvenimo 
dalis, o kultūros kūrėjas - kiekvienas žmogus.

„Žodis „live“ muzikoje vartojamas, kai

kūrinys atliekamas gyvai. Šiuo principo 
remsis ir „CULTURE live“ programi 
Sieksime išleisti kultūros kūrėjus ir var
totojus iš atskirų „aptvarų“, skatinsime 
juos išreikšti savo santykį su Europą 
Kurkime, bendraukime, prisiminkim^ 
gyvenkime - tokie yra atskirų program, 
šaukimai“, - sakė programų direktori 
Elona Bajorinienė.

„CULTURE live“ programą sudarę 
keturios dalys: „Europos menų programai 
„Kultūrų (at)pažinimo programa“; „Gyvo- į 
sios istorijos programa“ ir „Žmoniųprog- : 
rama“. Programos projektai bus atrenka
mi vadovaujantis Europos Komisijos j 
reikalavimais Europos kultūros sostinių g 
programoms. Atranką vykdys ir projektų 
įgyvendinimą koordinuos biuro progra
mų direkcija, derindama sprendinius su 
įstaigos Taryba.

Nors Vilnius Europos kultūros sosti
ne taps 2009 metais, programos rengėjai 
jau šiemet ketina pristatyti „Aperityvų 
programą“ - keturis įžanginius projektus: 
„Europos kultūros naktis“ (2007 nr 
birželio 23-24 d.); „JanFabrcirLTmenas 
netikėtose erdvėse“ (2007 m. rugsėjis); 
„LUX“- šviesos festivaEs tamsiausiu me
tų laiku (2007 m. lapkritis) ir Vilniaus- 
Europos kultūros sostinės Ambasadų- ; 
rių suvažiavimas (2007 m. gruodis).

Padėka Canberros lietuvių bendruomenei
Sydnėjaus Lietuvių Informacijos Centro (SLIC) svetainės www.slic.org.au 

darbuotojai nuoširdžiai dėkoja Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos 
Valdybos pirmininkui Viktorui Martišiui ir Valdybai už $ 1.000 paramą, gautą iš 
Canberros lietuvių bendruomenės tolimesniamSLIC’o darbui.

Centrelink Sydnėjaus Lietuvių Klube 
organizuoja nemokamus seminarus

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

Gegužės 17 d. 6.30 vai. p.p.
Gegužės 31d. 6.30 vai. p.p.
Birželio 14 d. 6.30 vai. p.p.
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.)

Working past Pension Age 
Investing in Shares 
Understanding Income Stream

Svarbus pranešimas buv. Vietinės Rinktinės kariams
Lietuvoje yra ruošiamasi išleisti knygą - albumą su karių ir karininkų, tarnavusį 

Vietinėje Rinktinėje, nuotraukomis. Nuotraukose kariai gali būti uniformuoti arba ci
viliais rūbais. Reikalingos ir trumpos žinios, pvz. kuriame batalione tarnavote ir j) 
dislokacija. Nuotraukos gali būti ir mirusių Australijoje “plechavičiukų”.

Medžiagą siųskite galimai greičiau Antanui Kramiliui adresu:
83 Queen Str., Canley Heights, N.S.W. 2166.
E-mail: akramili@bigpond.nel.au.
Jeigu pageidausite nuotraukas gauti atgal, į Lietuvą pasiųsiu kopijas, o originalus jums 

sugrąžinsiu. Malonėkite pranešti, ar šią knygą norėsite nusipirkti.
Antanas Kramilius
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Atsisveikiname su v.s. Broniumi Žaliu
Australijos lietuviai skautai liūdi netekę vyriausio skautininko Broniaus Žalio, mi

rusio Vilniuje 2007 m. balandžio 30 d. ir palaidoto Antakalnio kapinėse rašytojų kal
nelyje. Aa. brolis Bronius buvo asmenybė, pasišventusi skautybei visa savo siela. Mes, 
kuriejį prisimename iš mūsų jaunų dienų, labai vertiname jo visą skautavimo gyveni
mą čia Australijoje. Jis buvo mums visiems ne tik patarėjas, bet svarbiausiai pavyzdys 
tikro lietuviško skautavimo. Jis buvo aruodas, iš kurio sėmėmės tos lietuviškos skau
tiškos dvasios, kurią mes stengėmės perteikti jaunajai skautų kartai.

Brolis Bronius pilnai išpildė savo skautų vyčių šūkį “Tarnauti!”. Jo atsidavimas 
lietuviškai skautybei buvo pilnai įvertintas Lietuvių Skautų Sąjungos apdovanojimu 
pačiu aukščiausiu “Geležinio Vilko” ordinu. Jo netektis — tai didžiulis nuostolis visai 
lietuviškai skautybei Jo pėdsakai liks ne tik mūsų širdyse, bet ir lietuviškoje, ir ypač 
Australijos lietuvių skautų istorijoje per jo rašytą žodį.

Lai Apvaizda jį laimina pasiekus amžinąjį gyvenimą. Visų Australijos lietuvių skautų 
vardu reiškiame gilią užuojautą p. Palmyrai ir jų artimiesiems.

v.s.Henrikas Antanaitis
Lietuvių Skautų Sąjungos Australijos Rajono Vadas

A'u’A vyr. skautininkui 
Broniui Žaliui

mirus, giliai užjaučiame žmoną Palmyrą bei artimuosius. Kartu liūdime ne
tekę mūsų patarėjo ir pavyzdžio tikram lietuviškam skautavimu i.

Australijos lietuvių skautų vardu v.s. Henrikas Antanaitis,
Lietuvių Skautų Sąjungos Australijos Rajono vadas

ln memoriam
Sudie Broniui Žaliui

Pagerbiant

Broniaus Žalio
atminimą

“Mūsų Pastogei” aukoju $50.
Danutė Skorulienė

Poetui

Aft A Broniui Žaliui
minis, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Palmyrą ir visus artimuosius.

Elena Jonaitienė, Rasa ir Eglė

Viktorui Gaidžioniui
mirus, žmonai Lilei, sūnui Robertui su šeima, seserims Ūdijai, Reginai ir jų 

artimiesiems skaudžioje netekties valandoje reiškiame gilią užuojautą.
Nijolė ir Algis Bučinskai

AftA Viktorui Gaidžioniui
mirus, nuoširdi užuojauta žmonai Lilei, sūnui Robertui, seserims Lidijai ir 

Reginai bei visiems artimiesiems. Elena Jonaitienė

AftA Viktorui Gaidžioniui
mirus, nuoširdžiai užjaučiu žmoną Lilę, sūnų Robertą, seseris Lidiją ir Reginą 

bei artimuosius. Valentina Barkus

Į išsvajotą Tėvų Žemę - Lietuvą - Bro
nius su žmona Palmyra grįžo 2000-ųjų 
gegužės 12 dieną. Netrukus įsikūrė sva
jonių mieste Vilniuje, nuosavame bute 
Žirmūnų mikrorajone, išsidėseiusiame 
dešiniajame Neries krante. Kaip jis rašė 
paskutiniajame savo penktajame atsimi
nimų tome: “jei Likimas leis, čia tikimės 
užbaigti mums Aukščiausiojo skirtas 
dieneles.” Būtent V-asis emigranto at
siminimų tomas (“Skrido sakalas už jūrų- 
marių...”) Broniui atrodė labai aktualus ir 
turbūt buvo vienas iš svarbiausių darbų, 
kuriuos norėjo greičiau pabaigti. Jis ra
šė. kad nori, jog atsiminimai ir baigtųsi 
“juos “privedant” iki mano - “sūnaus pa
laidūno” - grįžimo namo - į tėvynę”.

Po įsikūrimo Lietuvoje prabėgus me
tams, 2001-ųjų viduryje Bronius Žalys, 
pasak jo paties, rašė, “nors ir labai ne
rangiai”, po maždaug 10 metų nuo IV-ojo 
atsiminimų tomo baigimo, pradėjo rašyti 
V-ąjį tomą. Jame atsiskleidžią atsimini
mai, apėmė 1987-2002 metų laikotarpį.

Tačiau Bronius Žalys vien atsiminimų 
rašymui ncatsidėjo. Be to, kaip ir pats pri
sipažįsta, senatvėje ir laiko “nėra į ma
rias”, kaip kad gali pasirodyti.

Vis dėlto, 2001 m. Bronius Žalys buvo 
pakviestas vėl įsijungti į Lietuvos rašytojų 
sąjungos gretas (LRS nariu jis buvo nuo 
1980 m., tačiau buvo išstojęs).

Bronius stengėsi aktyviai dalyvauti LRS 
renginiuose bei suvažiavimuose. Žinoma, 
ne visada ir spėdavo: “čia, žiūrėk, žmonai- 
tė jau ragina, kad reikia eiti į kasdieninį 
“mocioną”- pasivaikščioti - apsipirkti... 
Ateina draugų laiškai - reikia juos per
skaityti - atsakyti, kasdieninį laikraštį 
pavartyti, tai vėl sučirškia telefonas - 
giminės, draugai, pažįstami - skambina, 
negi nepakalbėsi?”

Grįžęs į tėvynę Bronius Žalys nepamir
šo ir kūrybos. Čia jis sukūrė eilėraščių 
ciklą apie savo taip pamėgtą Nerį. 2002 
metais išleido eilėraščių rinktinę “Būrė 
laimę laumės”.

Žinoma, grįžęs į Lietuvą, Bronius Ža
lys tiesiog negalėjo atsisakyti savo gy
venimo “meilės” - skautų. Vilniaus skau
tų vadovų kvietimu, netrukus įstojo į Lie
tuvos skautų sąjungos (IžšS) J.Basanavi
čiaus draugove ir dalyvaudavo jos sueigo
se. Tiesa, buvo metas, kai Broniaus Žalio 
nekviesdavo į sueigas.

“Deja, čia kažkam nepatiko mano nu
sistatymas “negarbinti” pavienių asmenų - 
šiuo atveju, žinomo politiko - nesvarbu, 
kokia jo partija!.. Na, bet norint tarnauti 
“Dievui, Tėvynei ir Artimui”, ne taip jau 
svarbu, ar priklausai vienetui ar ne, ypač 
kai esi 81 m. amžiaus!..”, - sakė jis.

Savotiškas ignoravimas truko kelerius 
metus, kol vėl įvairūs draugovės kvietimai 
į sueigas pasiekdavo Bronių Žalį. Jis ma
nė, kad būtent skautai “yra geriausia, jau
nus žmones auklėjanti orgnizacija, kad jie 
išaugtų ne tik gerais žmonėmis, bet ir ge
rais lietuviais”. Todėl sugrįžę į gimtąją 
šalį Bronius Žalys ir jo žmona Palmyra 
tampriai bendravo su Kupiškio rajono 
Šimonių miestelio pagrindinės mokyklos 
moksleiviais. Vaikai siųsdavo Žaliams 
laiškus ir piešinius. Šie stengdavosi kiek
vienam individualiai atsakyti. Ne vieną 
kartą moksleiviai lankydamiesi sostinėje, 
užsukdavo paviešėti pas didžiuosiuos sa
vo mokytojus.

Taip pat kartą per savaitę Bronius Ža
lys būtinai apsilankydavo Nacionalinėje 
Martyno Mažvydo bibliotekoje, kurioje 
skaitydavo išeivijos leidinius, užsienio 
spaudą, lietuviškas enciklopedijas ir etc. 
Būtent kelyje į biblioteką Bronių Žalį 
pagavo pirmieji likimo smūgiai.

2006 m. pavasarį Bronių Žalį ištiko in
sultas. Dar visus metus jis kovojo su sunkios 
ligos padariniais. Sulaukęs kito gamtos 
renesanso - 2007 m. pavasario - atgulė į 
išsvajotą Tėvų Žemę. ign., Lietuva

s.Viktorui Gaidžioniui
minis, gilią užuojautą reiškiame žmonai Lilei sūnui Robertui, seserims Lidijai 

ir Reginai bei visiems artimuosiems. Sydnėjaus “Aušros" Tuntas

Mirus mylimam vyrui

AftA Viktorui Gaidžioniui,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Lilę-Sydnėjaus lietuvių choro “Daina” choristę, 

sūnų Robertą, seseris Lidiją bei Reginą irvisus artimuosius.
Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”

A ft A Viktorui Gaidžioniui
mirus, užjaučiu žmoną Lilę, sūnų Robertą, seseris Lidiją ir Reginą bei visus 

artimuosius. Aleksandra Siiafcrtienė
Skautų garbės sargyba prie Broniaus Žalio karsto Vilniuje.

AftA Viktorui Gaidžioniui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai 1 .ilei. sūnui Robertui, seserims 

Lidijai ir Reginai bei visiems artimiesiems.
Laima ir Vytenis Šliogeriui

Sydnėjaus parapijiečių dėmesiui
Pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, gegužės 20 d., 11-30 vai. ryto St. 

Joachim's bažnyčioje, Lidcombe.
Parapijos Komitetas
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$ 1,660.00 + taxes 
$ 1,870.00 + taxes 
S 1.660.00 + taxes 
S 1,450.00 + taxes

Airfares to Vilnius & other European Cities
Departures 25.03 to 27.052007 -
Departures 28.05 to 15.082007 -
Departures 16.08 to 19.092007 -
Departures 20.09 to 25.112007 -
Flights for White Christmas in Lithuania arc alw ays heavily reserved, 

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

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd, Corrimal East NSW 2518

TcL: 02-4284 1688 & 1800 888 386 Fax.: 02-4284 7823
E-mail: Vilnius®estours-travel.com.au

Website: www.estours-travel.com.au
Licence 2TA002609 ABN 45 003 084 857

3

PARDUODAMOS
XXIV Australijos Lietuvių Dienų DVDs

Kainos: Tautinių Šokių Šventė-$25.
Dainų Šventė - $25.
Atidarymo/Šventės trumpas montažas - $10.

(Į kainą įeina persiuntimas)
Čekius arba “Money Order” rašyti LINAS DANCE GROUP, PO. Box 620, Belmont

3216. Vk. Turint klausimų prašom skambinti arba rašyti:
Aldonai Scano tek: 03-5248 2493, e-mail: aldonatS pipclinc.com.au
Loretai Tigani e-mail: cldti@yahoo.com.au

DAINA VA
LITHUANIAN CLUB

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

www.lithuanianclub.org.au

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

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

Sekmadieniais 12.00 vai. - 730 vai. p.p.
(Sekmadieniais po 730vai tik užsakymo atveju).
Virtuvės šeimininkų tek: Gary - 0400 401 703 Al- 0417 674 599

Lietuvių Klube “Dainava” penktadieniais žaidžiamas KENO
Klubo Administracija

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Sydney Lithuanian Information Centre [ sue ) now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo®slic.org.au

Lietuvos Baleto Bičiuliai ir Mclbourno Katalikių Moterų Draugija 
maloniai kviečia visus pasižiūrė ti DVD filmą

^Miegančioji gražuole
Tai 2007 metų Lietuvos baleto dviejų veiksmų ir keturių paveikslų pastatymas. 

Tai vienas iš pačių gražiausių Lietuvos baleto spektaklių. Šoka žinomiausi Lietuvos 
Baleto šokėjai: Miki Hamanaka - Paulauskienė. Aurimas Paulauskas, Eglė 
Špokaitė, Valdas Chlebinskas, Eligijus Butkus, Rūta Kudžmaitė, Inga Cibulskytė, 
Aurelijus Daraškcvičius, Ilva Juodpusytė ir kiti.

Žymus prancūzų baleto kritikas Michael Odin žurnale ‘Danse” rašė apie 
Miegančiąją Gražuole: “Atkaklus kasdienis darbas leido trupei neprarasti savo 
lietuviško stiliaus subtilaus žavesio, poetiškos elegancijos ir meistriškumo, 
užtikrinusių lietuvių baleto pripažinimą pasaulyje.

Lietuvių baletas, jo istorija, ypatinga aura, savitas ir poetiškas baleto artistų 
stilius pelnė, kad Lietuvos nacionalinis baletas žėri tarsi žvaigždelė Šiaurės Europoje.

Finalinis Pas de deux, nepakartojamas duetas - Miki Hamanaka ir Aurimas 
Paulauskas. Labai gražus ir poetiškas M.I lamanakos. princesės Auroros šokis. 
Akinanti technika, kiekvieno žingsnio preciziškumas, viskas tobulai tikslu, taip 
lengva ir elegantiška - tarytum be jokių pastangų, kad publika net nesuvokia, kodėl 
lieka taip pakerėta”

Filmą rodysime Melbourno Lietuvių Klube sekmadienį, gegužės 20 dieną, 
1 vai. po pietų. Po filmo vaišinsime kava/arbata ir pyragais. Veiks loterija Įėjimas 
aukomis. Parama skiriama Lietuvos baletui ir Baleto mokyklai

Laukiame Jūsų gausaus apsilankymo.

“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.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ud. 
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(a bigpond.com 
Tinklalapis: wwwaisers.bigpond.com/mpastoge 

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

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams S65.

Užsienyje oro paštu - S140.00. N.Zclandijojc oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami

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

Šventiniai sveikinimai - S20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - S25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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