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Motinos Diena Adelaidėje

Šių metų gegužės 13 dieną Adelaidės Lietuvių Namuose Nonvood’c buvo paminėta Mo
tinos Diena. Nuotraukoje - renginyje dainuoja Savaitgalio mokyklos moki-niai. Plačiau 
apie minėjimą skaitykite “M.R” psl. 3.

VDmiS^s Lietuvos įvykių apžvalga
Seimo 

pirmininkas 
išsilaikė 
Pilietinės de

mokratijos par
tijos pirmininkas 
Viktoras Muntia- 
nas išsilaikė Sei
mo Pirmininko 
poste. Antradienį,

gegužės 22 d. už pasiūlymą atleisti jį iš 
Seimo Pirmininko pareigų balsavo tik 29 
Seimo nariai, 20 buvo prieš. 4 balsavimo 
lapeliai buvo sugadinti. V Muntianas būtų 
praradęs Seimo Pirmininko pareigas, jeigu 
už tai slapto balsavimo metu balsuotų ne 
mažiau nei 71 Seimo narys. Betgi po nepa
sitikėjimo V. Muntianu siūlymu buvo pa
sirašė 40 Seimo narių. Jų nuomone, Seimo 
Pirmininkas V. Muntianas “netinkamai 
vykdo savo pareigas, neužtikrina konso
liduoto ir koordinuoto Seimo darbo, kas 
itin svarbu veikiant mažumos Vyriausybei, 
dėl ko vilkinamas visuomenei svarbių 
sprendimų priėmimas bei žlugdomas 
Seimo autoritetas visuomenėje”.

V. Muntianui jau antrą kartą pavyko 
įveikti jam inicijuotą nepasitikėjimą. Per
nai rugsėjį nutarimo projektas, kuriame 
siūlyta V. Muntianą atleisti iš Seimo Pirmi
ninko pareigų, irgi nesulaukė parlamenta
rų palaikymo. Už nušalinimą tada balsavo 
36 Seimo nariai, 22 buvo prieš, 11 lapelių 
-negaliojančių.

Lietuvoje lankėsi Airijos 
prezidentė

Antradienį, gegužės 22 d., trijų dienų 
valstybinio vizito į Lietuvą atvyko Airijos 
Respublikos Prezidentė Mary McAleese. 
Tai pirmasis valstybinis jos vizitas Lietu
voje. Vizito metu Airijos vadovė lankėsi 
Vilniuje ir Trakuose.

Dvišaliuose pokalbiuose buvo aptarti 

Lietuvos ir Airijos santykiai, Europos Są
jungos aktualijos, Europos Konstitucinės 
sutarties ateities klausimai, Europos kai
mynystės politika, abiejų šalių ekonomi
nis bendradarbiavimas bei tiesioginių 
investicijų skatinimas.

Prezidentai kalbėjosi apie migracijos 
reiškinį, abiejų šalių patirtį šioje srityje ir 
lietuvių bendruomenės Airijoje aktualijas. 
Lietuvai ši tema labai aktuali, nes manoma, 
kad dabar Airijoje yra virš 100,000 lietuvių. 
Kai kurie ten pradeda įsikurti pastoviai. 
Problemų kyla ir dėl lietuvių naujagimių 
pilietybės, nes jie automatiškai gali tapti 
Airijos piliečiais. Kadangi Lietuva dvigu
bos pilietybės nepripažįsta, Airijoje gimę 
lietuvių vaikai iš principo nebegalėtų gau
ti LR pilietybės.

55 metų Airijos Prezidentė Mary Mc
Aleese šaliai vadovauja nuo 1997 m. Jiyra 
žinoma kaip aktyvi moterų teisių gynėja. 
Lietuva pakviesta į šokių Euroviziją

Lietuva pakviesta dalyvauti pirmąkart 
Londone rengiamoje šokių Eurovizijoje. 
Šokių, kaip ir dainų, Euroviziją organizuo
ja Europos transliuotojų sąjunga (EBU). 
Jau patvirtinta, kad be Lietuvos, šokių 
Eurovizijoje po kelių mėnesių dalyvaus 13 
šalių: Austrija, Danija, Suomija, Vokietija, 
Airija, Nyderlandai, Portugalija, Rusija, 
Ispanija, Švedija, Šveicarija, Ukraina ir 
Jungtinė Karalystė.

Visos šalys į konkursą deleguos profe
sionalių šokėjų porą, iš kurių geriausią rinks 
visų dalyvaujančių šalių žiūrovai. Šokėjai 
turės parengti po du šokius: vieną iš klasi
kinio arba Lotynų Amerikos repertuaro ir 
vieną laisvą su tautiniais elementais.
Kviečiamas Romanas Abramovičius

Kaip praneša Londono dienraštis “Daily 
Express”, į Tauragės miesto jubiliejų yra 
kviečiamas Rusijos milijardierius Roman

Nukelta į 2 psl.

Projektas ateities kariuomenei
(ELTA). Šiemet bendras ribinis krašto 

apsaugos sistemoje tarnaujančių privalo
mosios pradinės ir profesinės karo tar
nybos karių, karių savanorių ir kitų ak
tyviojo rezervo karių, kariūnų skaičius, 
palyginti su 2006 metais, sumažintas nuo 
18,250 iki 17,270.

Seimas taip pat patvirtino planuoja
mą kariuomenės principinę struktūrą 
2012 metais. Už šį įstatymą balsavo 56 
Seimo nariai, prieš buvo 2, susilaikė 15 
parlamentarų.

Šiemet iš 1720 tarnaujančiųjų bus - 
profesinės karo tarnybos karių - iki 7,930, 
iš jų generolų ir admirolų - iki 8, pulki
ninkų ir jūrų kapitonų - iki 35, pulkinin

Premjeras rūpinasi emigrantais
Kaip praneša DELFI, semadienį, ge

gužės 20 d. Premjeras Gediminas Kirki
las pradėjo vizitą Didžiojoje Britanijoje. 
Tik nuskridęs į Londoną Premjeras iškart 
nuvyko i Šv. Kazimiero parapiją, kur 
susitiko su Lietuvių Bendruomenės at
stovais. Susitikime jis sakė, kad ryšių su 
užsienyje gyvenančiais tautiečiais palai
kymas ir lietuvybės išsaugojimas išeivi
joje yra tarp prioritetinių jo vadovauja
mos Vyriausybės užduočių, - rašoma 
spaudos tarnybos pranešime spaudai.

Pasak Premjero, Vyriausybė pasirengu
si dėti daug pastangų, kad kuo daugiau 
vakarietišką patirtį įgijusių lietuvių grįž
tų į savo šalį. Jau parengta ekonominės 
migracijos valdymo strategija, kurioje nu
matomos migravusių Lietuvos gyventojų 
grąžinimo priemonės. Šiuo metu rengia
ma ilgalaikė valstybės santykių su užsie
nyje gyvenančiais tautiečiais strategija. 
Premjeras patikino, kad Vyriausybė žino 
apie iškilusius sunkumus, susijusius su 
konsulinių paslaugų gavimu Londone.

Vilniuje - Japonijos imperatoriškoji pora
Šeštadienį, gegužės 

26 d. į Vilnių pirmojo 
valstybinio vizito atvy
ko Japonijos imperato
riškoji pora.

Japonijos impera
torių Akihito ir impera- 
torienę Michiko Prezi
dentūros kieme pasiti
ko LR Prezidentas Val
das Adamkus su žmona 
Alma. Prezidentūros 
Baltojoje salėje abiejų 
valstybių vadovai pa
sikeitė valstybiniais ap
dovanojimais, dovano- Nuotraukoje iš kairės: Alma Adamkienė, imperatorienė Mic- 
mis ir nuotraukomis. Po hiko, imperatorius Akihiko ir LRPrezidentas Valdas Adamkus,
oficialios sutikimo cere- ---------------------------------------------------------------------------------
monijos imperatoriškoji pora išėjo į Dau
kanto aikštę trumpai pasisveikinti su Lie
tuvos žmonėmis. Ten pat įvyko Lietuvos ka
riuomenės Garbės sargybos kuopos pasi
rodymas.

Po oficialių pietų Japonijos imperato
rius su imperatoriene vyko į Vilniaus 
Antakalnio kapines ir padėjo vainikus ant 
žuvusiųjų už Lietuvos laisvę kapų. 

kų leitenantų ir komandorų - iki 130, 
majorų ir komandorų leitenantų - iki 360; 
privalomosios pradinės karo tarnybos 
karių - iki 2,600; kariūnų - iki 240; karių 
savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių - 
iki 6,500.

Planuojama, kad 2012 metais bendras 
ribinis karių skaičius sieks 16,750. Pro
fesinės karo tarnybos karių - 8,450, iš jų 
generolų ir admirolų - 10, pulkininkų ir 
jūrų kapitonų - 45, pulkininkų leitenantų 
ir komandorų -150, majorų ir komandonj 
leitenantų - 400. Privalomosios pradinės 
karo tarnybos karių -1,600. kariūnų -200. 
Karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo 
karių - 6,500, tarnaujančių civilių - 200.

Todėl Vyriausybė yra skyrusi lėšų naujam 
ambasados pastatui įsigyti ir jau kitąmet 
turėtų būti užtikrintas tinkamas aptar
navimas.

Premjeras taip pat pažymėjo, kad sie
kiama spręsti dvigubos pilietybės prob
lemą. Tam yra sudaryta darbo grupė. Vy
riausybės pavedimu Migracijos departa
mentas rengia pilietybės įstatymo pakei
timus.

Didž. Britanijos Lietuvių Bendruome
nės atstovus Premjeras informavo apie 
savo Vyriausybės veiklą ir iššūkius, su 
kuriais tenka susidurti. Jis pabrėžė, kad 
prioritetinės sritys yra: informacinės ir 
žinių visuomenės kūrimas, mokslo ir tech
nologijų bei inovacijų plėtra, sveikatos 
apsauga bei socialinė apsauga, kova su 
korupcija, aukštojo mokslo reforma. Jis 
taip pat pastebėjo, kad Lietuva išlieka 
viena sparčiausiai besivystančių šalių 
Europos Sąjungoje. Tačiau, pasak Ge
dimino Kirkilo, mūsų šaliai labai svarbu 
pritraukti kuo daugiau investicijų. □

Pavakare imperatoriškoji pora lankėsi 
folkloro festivalyje “Skamba skamba 
kankliai”, Katedros aikštėje bendravo su 
Lietuvoje gyvenančiais japonais ir lie
tuviais, turinčiais sąsajų su Japonija, ap
žiūrėjo tradicinių amatų mugę, klausėsi 
specialaus Vilniaus folkloro ansamblių 
koncerto. LGITIC
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p£Sss Trumpai iš visur
♦ Afganistane 
kovojęs už Taliban 
australas David 
Hicks gegužės 2 d. 
buvo Australijos 
vyriausybės at
skraidintas iš 
Guantanamo Bay 
į Pietų Australiją. 
Po penkių su puse 
metų kalinimo, 

jis buvo amerikiečių karinio teismo nu
teistas už terorizmo rėmimą. Jis atliks sa
vo bausmės likutį - septynis mėnesius - 
Yataha kalėjime, Adelaidėje.
♦ Gegužės 20 d. Tripoli mieste Libano 
šiaurėje prasidėjo kovos tarp Libano ka
riuomenės ir palestiniečių pabėgėlių Fa
tah Islamo grupuotės. Ši grupuotė yra 
įtariama visos eilės sprogimų suorgani
zavimu krikščionių rajonuose Beirute. 
Libano vyriausybė kaltina Siriją šios gru
puotės rėmimu ir apginklavimu.
♦ Gegužės 21 d. Libano kariuomenės 
daliniai apsupo palestiniečių pabėgėlių 
stovyklą Nahr el-Bared netoli Tripolio. 
Stovyklą gina minosvaidžiais ginkluoti 
Fatah Islam kovotojai. Šios dienos kovose 
žuvo bent 27 Libano kariai, 15 Fatah Islam 
narių ir 24 civiliai. Virš 30 000 civilių 
palestiniečių pabėgėlių yra atsidūrę tarp 
dviejų kariaujančių šalių Libano artile
rijos apšaudomoje stovykloje.
♦ Gegužės 22 dieną vis dar tęsėsi kovos 
Nahr el-Bared stovykloje, nukauti dar 5 
kareiviai, daug sužeistų. Naktį iš gegužės 
22 į 23 dieną apie 12 000 pabėgėlių 
laimingai pabėgo iš stovyklos, ten dar liko 
apie 18 000 žmonių.
♦ Gegužės 22 d. Didžiosios Britanijos 
vyriausybė per Rusijos ambasadorių Lon
done pareikalavo, kad Rusija išduotų 
anglų teismui Andrei Logovoy, prokura

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Abramovich. Laikraštis primena, kad Tau
ragėje prieš Antrąjį pasaulinį karą gyveno 
R. Abramovičiaus tėvai, seneliai ir gimi
nės, kurie čia turėję nemažai pastatų, tačiau 
sovietų buvo išvežti į Sibirą. Dabar Ro
manui Tauragėje siūlomas žemės sklypas, 
kuriame anksčiau stovėjo jo senelių namas 
- mažas šeimos viešbutis. Jei reikės, Thu- 
ragės valdžia esą pasiruošusi derėtis ir dėl 
daugiau žemės grąžinimo AbramovičiiĮ šei
mai. „Mums nereikia Romano pinigų, lik 
norime parodyti iš kur kilusi jo šeima ir 
kad ji čia maloniai laukiama po visų tų 
baisių dalykų, kuriuos jai teko išgyventi“, - 
buvusį Tauragės merą P Petrošių cituoja 
britų žiniasklaida.

Roman Abramovich laikomas vienu 
turtingiausių žmonių pasaulyje. Jelcino 
metais jis buvo Čiukčių apygardos guber
natorius, o dabar - garsaus Londono 
„Chelsea” futbolo klubo savininkas. Britų 
žurnalo „The Observer“ paskaičiavimu, R. 
Abramovich’iaus turtas siekia beveik 11 
milijardų svarų sterlingų (apie 27 mlrd. 
austrai, dol.) ir užima antrą vielą Didžio
joje Britanijoje.

Apribos alkoholio gamybą?
Kaip praneša “Respublika”, po maž

daug dviejų savaičių Seime bus svarsto
mos įstatymų pataisos, kuriomis siūloma 
smarkiai sugriežtinti ar net uždrausti visų 
alkoholinių gėrimų reklamą per televizi
ją. Seimui siūloma nuo 6 iki 23 vai. visiškai 
uždrausti bet kokių alkoholinių gėrimų 
reklamą per televiziją, rengiamasi svarstyti 
ir kitokias pataisas, pavyzdžiui, uždrausti 
naktinę prekybą alkoholiu, nepardavinėti 
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tūros kaltinamu nunuodijus Londone rusų 
disidentą Aleksander Litvinenko. Lap
kričio 1 d. užnuodytas Litvinenko mirė 
ligoninėj lapkričio 23 d., prieš mirtį kal
tinęs Rusijos prezidentą Vladimir Putin jo 
nužudymo suorganizavimu. Rusija atsi
sako išduoti Andrei Lugovoy, nes jos kons
titucija neleidžianti išduoti Rusijos pilie
čių svetimų valstybių teismams.
♦ Gegužės 24 d. paaštrėjo konfliktas tarp 
Ukrainos prezidento Viktor Juščenko ir 
Rusijai palankaus ministro pirmininko 
Viktor Janukovič, prezidentui atleidus iš 
pareigų Valstybės prokurorą Sviatoslav 
Piskun. Vidaus reikalų ministras Vasilij 
Ciško įsakė riaušių policijai užimti pro
kuratūrą ir saugoti ją nuo prezidento 
šalininkų.
♦ Gegužės 25 d. Ukrainos prezidentas 
Viktor Juščenko asmeniškai perėmė iš 
Vidaus reikalų ministro vidaus kariuo
menės kontrolę. Šiai kariuomenei vado
vauja prezidentui ištikimas Oleksandr 
Kichtenko. Gegužės 26 d. apie 2000 vidaus 
kariuomenės karių prisiartino prie Kije
vo, nepaisydami vidaus reikalų ministro 
draudimo.
♦ Gegužės 27 d. po 8 valandų pasitarimų 
Ukrainos prezidentas ir min. pirmininkas 
pasiekė kompromisinį susitarimą. Nutar
ta pravesti priešlaikinius parlamento 
rinkimus rugsėjo 30 d.
♦ Gegužės25d.Burmąvaldantikariškių 
chunta paskelbė, kad ji pratęsia namų 
areštą opozicijos lyderei AungSan Suu Kyi 
darvieniems metams.
♦ Palestiniečių Hamas organizacija at
sisako paklusti prezidento Abbas įsaky
mui sustabdyti Izraelio apšaudymą ra
ketomis. Izraelis reagavo, suimdamas 33 
I lamas politikus, jų tarpe švietimo ministrą 
Nasser ai- Shaer, keturis parlamento narius 
ir Nablus, Qalqilya ir Beita miestų merus.

svaigalų degalinėse. Seimo Ekonomikos 
komiteto nario Audriaus Endzino teigimu, 
bus svarstomas ištisas paketas pataisų, 
susijusių su alkoholio vartojimu ir rekla
ma. Pasak jo, alkoholio reklamą, ypač 
stipriųjų gėrimų, riboti reikia. Tačiau ra
dikaliausi siūlymai, jo nuomone, turėtų 
būti atmesti. Uto tarpu Lietuvos aludarių 
asociacija su tokiais siūlymais kategoriš
kai nesutinka. Nors šios vasaros prekybos 
galimi įstatymų pakeitimai nepaveiks, ki
ti metai alkoholio gamintojams gali būti 
nemalonūs.
Kas penktas santaupas laiko namie

Santaupų bankams nepatikintys lietu
viai kartais tampa savo išradingumo auko
mis. Nors finansų ekspertai ir rekomenduo
ja laisvus pinigus laikyti banke arba inves
tuoti j vertybinius popierius, dalis lietuvių 
santaupas vis tiek laiko namuose, rašo “Lie
tuvos rytas”. Vertybinių popierių komisi
jos apklausos duomenimis, tokių žmonių 
šalyje yra penktadalis. Ir pinigus jie laiko 
ne liktai kojinėse. Litai kišami į kruopų in
delius, stiklainius, šaldiklius, net šiukšlių 
maišus ar krosnis. Tačiau tokios vic los ne
retai pasirodo esančios nesaugios. Lietuvos 
bankas labiausiai pataria santaupas sau
goti nuo ugnies. „Žmonės atneša pinigus, 
kai jie apdega, suplyšta ar yra išskalbiami. 
Ne visus juos galima pakeisti - tai priklauso 
nuo to, kiek pinigas yra apgadintas.“, - sakė 
banko atstovas. Pasak atstovo, kartais bū
na, kad žmonės nori iš nelaimės užsidirbti. 
Atneša pusę banknoto ir paprašo jį pakeisti. 
Po kurio laiko atneša kitą pusę. Kitaip ta
riant. iš vieno banknoto nori pasidaryti du.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
di, ELTA, BNS, LGUTCir “Bernardinai".

Dvigubos pilietybės 
klausimas nenurimsta

Vytautas Doniela
Praėjusių metų pabaigoje suformuluo

tas LR Konstitucinio Teismo sprendimas, 
praktiškai panaikinęs dvigubą pilietybę 
LR piliečiams, pirmiausiai sukėlė ant kojų 
senuosius išeivius. Daugiau nei pusšimtį 
metų rūpinęsi Lietuvos atstatymu, jie 
pasijuto neigiamai paliesti, tiesiog atmesti 
kaip lietuviai. Palengvėle sujudo ir da
bartiniai emigrantai, sukeliavę j Vakarų 
Europos kraštus žmoniškesnio atlygi
nimo ieškant. Juk vienas kitas, visiškai net 
neatsisakantis Lietuvos, jau įsigijo ar ke
tina įsigyti antrą pilietybę - ir taip iš 
principo praranda LR pilietybę.

Bet tiesiog gyvybingai Konstitucinio 
Teismo sprendimas palietė lietuvius, ap
sistojusius Airijoje. Ir būtent ne tiek juos 
pačius, kiek jų atžalas. Šiek tiek padėtį 
supaprastinus, bėda yra tokia. Vaikas, gi
męs Airijoje, (beveik) automatiškai tampa 
Airijos piliečiu. Bet jei jis yra Airijos pi
lietis, Lietuva jam negali suteikti LR pilie
tybės, nes tai reikštų dvigubą pilietybę. 
Vaikas turėtų atsisakyti Airijos pilietybės, 
bet Airija tokios galimybės net nenumato. 
Kaip kasdieniškai sakoma, airis (ar Airi
jos pilietis) esi visam gyvenimui - kur be
gyventum, kokią kitą pilietybę dar turė
tum. Šitaip Airija išlaiko tautinį, tarsi 
moralinį ryšį tarp pasaulyje plačiai pa
sklidusių airių. O jei nenori būti airiu ar 
nenori Airijos pilietybės - tai tavo reikalas, 
kuris Airijai nerūpi net teisine prasme.

Savo įstatymo paprastumu Airija, taip 
sakant, apjungia visus planetos airius, tos 
nedidelės tautos narius. Tačiau LR Kons
titucinis Teismas pilietybės klausimą 
sprendžia visiškai priešingai ir, kaip jau 
matyti, atskiria kelias dešimtis tūkstan
čių ankstesnių išeivių, o dėl panašių prie
žasčių ateityje turbūt atskirs net kelis 
šimtus tūkstančių dabarties emigrantų.

Įstatymai (ir konstitucijos) neateina iš 
aukštybių. Kaip abstrakčiai skambėtų jų 
formulės, jų formulavimo bei vėlesnių in
terpretacijų procese veikia žmonės, ku
riems neretai būdingi ir saviti interesai, ir 
pasaulėžiūra, ir net politinė ideologija. Iš

Lyder| A. Brazauską pakeičia G. Kirkilas.
Nckandidatavus ilgamečiui lyderiui Al

girdui Brazauskui, dvejus ateinančius metus 
Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) 
vadovaus Premjeras Gediminas Kirkilas. 
Šeštadienį, gegužės 19 d. vykusiame LSDP 
suvažiavime už G.Kirkilo kandidatūrą bal
savo 389 delegatai, už jo varžovo krašto 
apsaugos ministro Juozo Oleko kandida
tūrą-87 delegatai. G. Kirkilo kandidatūrą 
suvažiavime pasiūlė ir ragino palaikyti Al
girdas Brazauskas. Suvažiavimas čia pat 
vienbalsiai pritarė G.Kirkilo siūlymui bu
vusiam partijos vadovui A. Brazauskui su
teikti partijos garbės pirmininko postą.

„Aš šiandieną pajutau, kad pasidariau 
laisvas žmogus, bet ne visiškai laisvas mo
raline prasme, nes jaučiu atsakomybę ir 
pareiga mane įpareigos... Ašdarginklų ne- 
sudedu,bet kažko siekti,) kažkokį tolimą 
horizontą bėgti, tai kažin, ar man to reikia. 
Kiek reikės, dalyvausiu partijos veikloje“, - 
kalbėjo Algirdas Brazauskas.

Naujasis LSDP pirmininkas turės 8 pa
vaduotojus. G.Kirkilui pasiūlius ir suva
žiavimui vienbalsiai pritarus, pavaduoto
jais išrinkti keli buvę A.Brazausko pava
duotojai. Tačiau tarp pavaduotojų neliko 
Seimo Pirmininko pirmojo pavaduotojo 
Česlovo Juršėno bei Juozo Bcrnatonio.

G.Kirkilas gimė 1951 m. rugpjūčio 30 
d. Vilniuje. Nuo 1974 m. neakivaizdiniu 
būdu Vilniaus pedagoginiame institute 

tiesų, Lietuvoje dvigubos pilietybės prob
lema prasidėjo jau netrukus po Kovo 11- 
osios. Verta palyginti dvi istorines si
tuacijas. Per Pirmą pasaulinį karą iš Lie
tuvos buvo pasitraukę, ypač į Rusiją, irgi 
nemažai lietuvių. Bet karui baigiantis jie 
(istorikai kalba apie pora šimtų tūkstan
čių) galėjo grįžti visai laisvai, be jokių 
legalistinių klausimų apie tautybę ar pi
lietybę. Bet po Kovo 11-osios užsienyje 
gyvenantys lietuviai pateko į naujai 
kuriamo pilietybės klausimo klampynę. 
Net lietuviškai kalbantys, tikri Lietuvoje 
gimę lietuviai - o daug jų buvo net išsau
goję savo prieškarinį LR pasą 111 - turėjo iš 
naujo įrodyti savo lietuviškumą ar, ben
drai. tinkamumą LR pilietybei. Tuo metu 
tokie legalistiniai svarstymai gal buvo 
nuspalvinti ideologiškai ir gal ėjo per ne
palankaus žvilgsnio į užsienio lietuvius 
prizmę. Bet šiandien už naujojo sprendi
mo vėlgi glūdi tam tikras išankstinis 
nusistatymas.

Bet kad toks specifinis išankstinis nu
sistatymas prieš dvigubą pilietybę nėra nei 
būtinas, nei kokia nors amžina tiesa, rodo 
faktas, kad dvigubą pilietybę pripažįsta ar 
toleruoja dauguma vakarietiškųjų valsty
bių. Žinome, kad taip daro Australija. Bet 
verta žinoti, kad tokio principo laikosi ir 
JAV bei Didžioji Britanija. Štai ištraukos, 
kurias primena LR ambasadorius Italijo
je, Algirdas Žemaitis:

Based on the U.S. Department of State 
regulation on dual citizenship (7 FAM 1162), 
the Supreme Court of the United States has 
stated that dual citizenship is “a status long 
recognized in the law” and that “ a person 
may have and exercise rights of nationality 
in two countries and he subject to the 
responsibilities of both. The mere fact he 
asserts the rights of one citizenship does not 
without more mean that he renounces the 
other” (Kawakita v. U.S., 343 U.S. 717) 
(1952).

Since the British Nationality Act of 194S, 
there is in general no restriction, in the United 
Kingdom law, on a British national being 
citizen of another country as well. So, if a 
British national acquires another 
nationality, they will not automatically lose 
British nationality. Similarly, a person does 
not need to give up any other nationality when 
they become British.

Taigi, dviguba pilietybė nėra kažkoks 
savaime vengtinas dalykas. □ 

studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą) 1978 
m. įstojo į Vilniaus aukštąją partinę mokyk
lą ir baigė ją 1982 m. Vėliau jis mokėsi Vil
niaus universiteto Tarptautinio verslo mo
kykloje. Dar studijų metais G.Kirkilas dir
bo Paminklų restauravimo treste interjero 
restauratoriumi. Baigęs aukštąją partinę 
mokyklą ėjo Lietuvos komunistų partijos 
Vilniaus Lenino rajono komiteto instruk
toriaus, vėliau - Centro komiteto Kultūros 
skyriaus instruktoriaus pareigas. 1988-90 
m jis dirbo Komunistų partijos Centro ko
miteto pirmojo sekretoriaus A.Brazausko 
padėjėju ryšiams su spauda, vėliau dvejus 
metus Atkuriamojo Seimo deputatu tapu
sio ABrazausko padėjėju. Nuo 1992 m. jis 
4 kartus buvo išrinktas Seimo nariu. 2002- 
2004 m. buvo specialiuoju Prezidento įga
liotiniu deryboms dėl Rusijos tranzito į Ka
liningrado sritį. 2003m. gavo nepaprastojo 
ir įgaliotojo ambasadoriaus diplomatinį 
rangą. Praeitoje Vyriausybėje ėjo krašto ap
saugos ministro pareigas, nuo 2006 m. vasa
ros vadovauja dabartinei Vyriausybei.

Kaip pastebėjo “Respublika”, suvažia
vime neapsieita be nesusipratimų. Teikda
mas suvažiavimui ataskaitą, A. Brazauskas 
akimirką grįžo į praeitį - vietoj “Socialde
mokratų partija” ištarė žodį “komunistų”. 
Šis linksmas akibrokštas prabudino ilgos 
Algirdo Brazausko kalbos išvargintus 
partijos bičiulius. □
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Bendruomenės baruose
Motinos Diena Adelaidėje

Valė Marcinkonytė

Gegužės 13 dieną, sekmadienį, Lietu
vių Namuose Norwood’e, susirinko dau
gybė žmonių atšvęsti taip svarbią mums 
visiems dieną - Motinos Dieną.

Atvyko žilo plauko sulaukę, atvyko 
subrendę, jaunimas, vaikai ir visai maži 
vaikučiai. Prie durų motinas, močiutes ir 
proseneles sutiko Adelaidės Lietuvių 
Mptefij Draugijos narės su gėlių puokš- 
tclėmis.

Šeimininkės Reginos gražiai papuošti 
stalai sudarė jaukumo bei iškilmingumo 
nuotaiką. Svečiai, pasivaišinę jos skaniai 
paruoštais patiekalais, dar ėjo prie ilgo 
stalo, kuris lūžo nuo daugybės įvairių py
ragų, kuriuos iškepė Adelaidės Lietuvių 
Moterų Draugijos ponios. Po gerų vaišių 
prasidėjo koncertas, kurį atliko Adelaidės 
lietuvių Savaitgalio mokyklos mokiniai.

Rudens kavinė su “Daina”
Sy d nejaus fietiivių choras “Daina” 

suruošė‘Smagią popietę - “Rudens kavinė 
šd'j'Diiina”1 - naujajame, gražiame 
Lietitvitį Klube “Dainava”.
' “‘'Li'etiivojė ruduo būna niūrus, lietin
gas, vėjuotas, o medžių lapai pasipuošia 
gražiomis fudens spalvomis - geltona, 
oranžinė, ruda, raudona. Tačiau čia, Aus
tralijoje, sunkiai suradome geltonų me
džio lapelių papuošti kavinės stalams, - 
nusiskundė choro valdybos pirmininkė 
Jadvyga Burokienė. Viena laimė, kad čia 
rudens vidury dienos dar šiltos, malonios 
ir smagios, todėl ir šilumos užteko iš tų 
mažų žvakučių, kurios degė ant stalų,. Gal 
todėl ir popietės nuotaika buvo šilta, sma
gi, linksma. Kartu dainavome, bendravo- 
pję, susėdę prie stalų ir prisiminėme savo 
senas liaudies dainas.

Programos pradžioje choras sudaina
vo “Daug, daug dainelių” ir “Ant kalno 
mūrai”, o kartu su publika - “Augo girioj 
ąžuolėlis”. Garry Penhall, australas cho
ristas, pritariant chorui pralinksmino vi
sus daina “Don’t Go in the Lions Cage 
tonight”. Gerai nusiteikusi publika kartu 
su choru linksmai dainavo “Mylėjau mer
gelę” ir “Pasvarstyk, antela”.

Mums visiems gerai žinomas choristas 
Darius Gakas padainavo savo sukurtą 
“Dainelę”. Po jo choras dainavo “Kaip 
verkiančio smuiko”, o gerai nusiteikę žiū
rovai kartu užtraukė liaudies dainą “Ant 
kalno karklai”.

Wojciech Wisniewski - talentingasis 
choro akompaniatorius užbaigė progra
mos pirmąją dalį su Domenico Scarlatti- 
Sonata in D. Minor.

Susirinkusieji net nepastebėjo, kaip 
praėjo 20 minučių pertrauka. Kol popie
tės dalyviai vaišinosi arbatėle, kavute su 
saldumynais, kiti prie baro gaivinosi lie

Nuotraukoje - scenoje dalis choro “Daina” choristų.

AL Moterų Draugijos pirmininkė R. 
Urmonienė pasveikino susirinkusius ir 
pakvietė kun. J. Petraitį ir LR Garbės 
konsulę Adelaidėje J. Vabolienę pareikšti 
savo mintis Motinos Dienos proga. Abu 
kalbėtojai išreiškė tą pačią nuomonę, jog 
motina yra svarbiausias asmuo vaiko gy
venime, o motinos meilė ir rūpestis lydi 
žmogų nuo vaikystės iki senatvės. Prisi
mintos ir mirusios motinos, kurios visad 
gyvos vaikų širdyse.

Atsidarius scenai, atsivėrė gražus 
vaizdas - juoda draperija, išpuošta kar
pytomis gėlėmis. Tai sumanios mokyklos 
vedėjos R. Sankauskienės išradingumas. 
Pačiai vedėjai negalint dalyvauti šioje 
popietėje, koncerto eigą lietuviškai ir ang
liškai pranešinėjo J. Gutytė - Bakaitis.

Tau tinius šokius mažieji šoko kartu su 
vyresniaisiais. Kai kurie šoko pirmą kartą 
ir žavėjo publiką tyromis savo pastango- 

tuvišku alumi “Švyturys” ar kuom nors 
stipresniu.

Žiūrovai ir choristai skubėjo atgal į sa
lę ir tuojau pat Kęstutis Protas savo gražiu 
baritonu užtraukė “Atskrend sakalėlis”. 
Visi linksmai jam pritarė. Žemaičių liau
dies dainą “Pempei, pempei” solo partiją 
dainavo Garry Penhall, padedant chorui. 
Neblogas žemaitis yra Garry. 'Ibliau vėl visi 
kartu dainavome “Kai aš turėjau kaime 
mergelę”, o Darius Gakas. pritariant Edžiui 
Barilai, išpildė savo kūrybos dainą “Pa
langa” (Dariausžodžiai, Edžio muzika).

Žaismingajai ir audringai dirigentei Bi
rutei padalinus chorą į dvi dalis, o publiką 
dar į kitas dvi dalis, kanonu padainavome 
liaudies dainą “Saulutė tekėjo”. Po to Garry 
sudainavo Ilubert Hughes “A Ballynure 
Ballad” angliškai, o visi dalyviai tęsė to
liau “Pasėjau linelį”.

Talentingasis muzikas, choro akompa
niatorius Wojciech Wisniewski pianinu 
solo atliko Modest Musorgskij “Pictures 
at an Exhibition”. Visi labai stebėjosi, kaip 
tokį ilgą kūrinį jis atliko iš atminties. 
Pabaigai choras sudainavo “Suktinį” ir 
“Vien tik tango” kartu su “Dainos An
sambliu”.

Po koncerto publika prašė dažniau 
surengti tokius susibūrimus. Popietės 
programa buvo gerai sudėstyta, viskas ėjo 
sklandžiai, todėl žiūrovams atrodė, kad ji 
per trumpa. Tai dėka energingos ir pasi- 
šventusios Sydnėjaus choro dirigentės 
Birutės Aleknaitės ir lietuviams palan
kaus muziko, lenkučio Wojciech Wis
niewski. Daug girdėjome komplimentų, 
kad Sydnėjaus choras dabar stovi aukš
čiausiame dainavimo lygyje ir dainuoja 
geriausiai negu kada nors dainavęs.

Ačiū! Ačiū! Ačiū! už smagią ir linksmą 
popietę. JOR

Motinos Dienos koncerte šoko Savaitgalio mokyklos mokiniai.

mis. Vaikų choro dainos, pianinu prita
riant N. Stapleton. skambėjo labai gražiai. 
Be programos sunku atsiminti dainų ir 
šokių pavadinimus, tačiau viena daina 
tiesiog nustebino aukštu technišku išpil
dymu. Mažieji jausmingai deklamavo ei
les, išreišdami meilę savo mamytėms. Dvi 
mergaitės pašoko “Drugelių š okį”. Iš kar
to matyti, kad jos lanko baleto mokyklą ir 
gal taps garsiomis balerinomis.

Pilna salė publikos plojo dalyviams 
negalėdama atsidžiaugti vaikų entuzias
tingu dalyvavimu mamyčių pagerbimo 
koncerte. Visi dalyviai buvo apdovanoti 
saldainių dėžutėmis, o B. Jonavičienė at
siuntė pilną pintinę įvairių saldumynų.

Ačiū AL Moterų Draugijai ir A LSa- 
vaitgalio mokyklai bei jos vedėjai R.

Įdomių paskaitų popietė
Gegužės 16 dieną, trečiadienį, Sydnė

jaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugijos pastangų dėka turėjomprogos 
sueiti, pabendrauti ir, svarbiausia, išgirsti 
daug patarimų ir... patyrimų.

Draugijos pirmininkė Julija Lašaitie- 
nė pristatė viena po kitos puikiai pasi
ruošusias paskaitininkes. Pirmiausia pa
kvietė vienintelę Sydnėjuje lietuvę advo
katę Gintą Viliūnaitę pakalbėti apie 
Power of Attorney ir Executor of the Last 
Will (Gintos Viliūnaitės pasisakymas 
atspausdintas “M.P.”psl.6). Ir Ginta apie 
tai kalbėjo ir aiškino tokia gražia, tai
syklinga lietuviška kalba, kad klausėmės 
jos kaip poezijos. Tačiau ši poezija buvo 
labai praktiška ir tiksli. Paaiškėjo, kad 
neužtenka parašyti asmeninį įgaliojimą 
(Power of Attorney) patikimam asmeniui, 
bet reikėtų dar ir kitko - Enduring Power 
of Attorney. Jis labai naudingas sunkios 
ligos, operacijos, avarijos ar neįgalumo 
atveju. Dėl laiko stokos tik trumpai buvo 
paaiškinta, kaip svarbu ilgai nelaukti ir 
parašyti testamentą, kurį paliudija du 
neutralūs liudininkai. Svarbu paminėti ir 
kur jis laikomas(pas advokatą ar... spin
toj), kad nebūtų vargo jį surasti.

Didelio dėmesio susilaukė antroji pa
skaitininke - Centrelink atstovė Linda 
Myring. Ji kalbėjo angliškai apie pilnai 
pensijai gauti nuostatus, kiek galima turėti 
santaupų, papildomų pajamų ir nuosa
vybės, kad nebūtų sumažinama ar praran
dama pensija. Tema plati ir sudėtinga, to
dėl siūlė ateiti į Centrclink ruošiamus 
seminarus, kurie vyksta čia pat - Lietu
vių Klube, o jie yra skelbiami vietiniame 
laikraštyje.

Trečioji paskaitininke buvo Enza Sinapi 
iš Wesley Misssion. Jie rūpinasi, kaip 
padėti asmenims, kurie savo namuose 
prižiūri ligonį ar nepajėgų šeimos narį. 
Tai “Carers Support Service”. Jie suranda 
tinkamus asmenis, kurie keliom valan
doms pavaduoja ligonį prižiūrintį žmogų, 
parūpina transportą pas daktarą ir pan. 
Kartais paima ligonį savo globon, kad.

Sankauskienei už šį gražų koncertą ir 
jaukiai praleistas valandėles su mūšų 
augančia karta. Gi

Reikia pareikšti didelę padėką tė
vams, kurie netingi kiekvieną šeštadienį 
atvežti vaikus į mokyklą. Tai didelis pa
siaukojimas ir didelė pareiga.

Malonu, džiugina širdį bei kelią dva
sią žinant, kad jaunoji karta jaučiasi esanti 
lietuviška ir savo kalbą, tradicijas bei 
kultūrą stengiasi perduoti mažyčiams 
savo vaikams. Pasėta sėkla jų širdelėse 
neišnyks, sužaliuos, sužydės ir užtvirtins 
tautos tęstinumą Australijoje.

Pagarba AL Savaitgalio mokyklos mo
kytojams už jų itin svarbų darbą lietuviš
kumo išlaikyme, padedant formuoti vaikų 
dvasią.

Ginta Viliūnaitė Robinson.

prižiūrintis asmuo pailsėtų, gautų užtar
nautas atostogas.

Ketvirtoji popietės dalyvė Rita Bal
tušytė - Ormsby pasidalino beveik tragiš
kais, bet dabar jau su šypsena papasako
tais turistės nutikimais Lietuvos ligoni
nėse. Iš daktaro sužinojusi, kad jai būtina 
skubi akies operacija, ir kad “kiekviena 
sekundė yra brangi”, ji nedelsus nuskubėjo 
į Vilniaus akių ligoninę. Čia paaiškėjo, kad 
visi akių specialistai yra išvykę į konfe
renciją ir jokia operacija neįmanoma. Su 
draugų ir giminių pagalba pavyko nusku
bėti į Kauno akių ligoninę. Ir čia visi spe
cialistai, išskyrus vieną, buvo išvykę j 
konferenciją. Po daug keistų nutikimų ir ... 
patepimų, operacija buvo padaryta ir akis 
išgelbėta. Grįžus j Sydnėjų ir pasitikrinus, 
buvo užtikrinta, kad operacija padaryta 
puikiai. Kalbėtoja pabrėžė, kaip svarbu 
važiuojant į užsienį apsidrausti sveikatą. 
Ir... turėti giminių bei daug senų draugų.

Draugijos pirmininkė Julija Lašaitie- 
nė. padėkodama visoms paskaitininkėms 
įteikė po gėlių puokštę, o Nata visus klau
sytojus pavaišino skaniais saldainiais.

Išeinant Onutė Kapočienė mus apda
lino Centrelink finansinės ir ir savaran
kiškam pensininko gyvenimui palengvinti 
informacinės medžiagos spausdintais.

Ačiū Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socia
linės Globos Draugijai. Tokių įdomių ir 
naudingų paskaitų laukiame ir daugiau.

D. S.
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Lietuva iš arti_______________
Žemaičio tautybė turi grįžti?

Prieš pusantro mėnesio trys žemaičiai 
iš Telšių - Antanas Kontrimas, Alvydas 
Jokšas ir Arvydas Norvydas civilinės met
rikacijos skyriui įteikė prašymą atkurti 
žemaičių tautybę, tačiau jokio atsakymo 
iki šiol taip ir nesulaukė. „ Jeigu yra žo
dis, vadinasi, yra ir kalba. Jei yra kalba - 
turi būti ir tauta“, - sako stipriausios barz
dos planetoje savininkas Antanas Kon
trimas. “Pagal visas instrukcijas, atsaką 
gauti turėjom per trisdešimt dienų, bet 
kažkodėl iki šiol jo neturime... Jei į prašy
mą nebus atsižvelgta, skųsimės ir toliau 
ieškosim teisybės. Jei mus pripažins, kiek
vienas pilietis galės apsispręsti, ar jis nori 
būti žemaičiu, - pasakojo A. Kontrimas.

Ignoruojami istoriniai faktai
Pasak A.Kontrimo, tautybė turėtų bū

ti grąžinta dėl neginčijamų faktų. Žemai
čių, kaip atskiros tautos gyvavimą, rodo 
ne tik savita kalba, bet ir istoriniai įvykiai.

“Daug kas sako, kad nebuvo valstybės, 
tačiau pasaulyje yra daug tokių, kurie ne
turi savos valstybės. Netgi Lietuvoj gyvena 
nemažai tautų, taikodėlir mes negalim būti 
pripažinti?” - samprotavo A. Kontrimas. 
“Istorijos institute galima rasti dokumen
tų, liudijančių Rusijos caro, kaip žemai
čių kunigaikščio, titulą. Vadinasi, buvo ir 
žemaičių kunigaikštystė”.

Pasak stipruolio, net 1893-ųjų metų 
gyventojų surašymas rodo, kad Telšiuose 
tuo metu gyveno vien žydai ir žemaičiai:

“Žydų dar yra, o žemaičių nei vieno 
nebeliko. Negi juos visus iššaudė ar kaip 
kitaip sunaikino? Mes stojom į kovą, kad 
žemaičių tauta pagaliau būtų atstatyta ir 
mus pripažintų.

- Gal mes ir kalbam su akcentu, bet tik 
todėl, kad esam tikri žemaičiai,” - sakė 
Guinness’o rekordininkas. “Jeisurašytumc 
visus tikrus žemaitiškus žodžius ir imtu
me taip kalbėti, nei vienas lietuvis mūsų 
nesuprastų ir turbūt ne kiekvienas pasakytų, 
kad „liostri“yra linksma mergaitė?”

Niekinami vietovardžiai
Žmogumi-barzda vadinamas AKontri- 

mas nesupranta ir keisto kalbininkų noro 
lietuvinti visų vietovardžių.

“Prezidentas įsakė saugoti, o kalbinin
kai visus vietovardžius tiesiog subjau
rojo. Plungės rajone visad buvo Kontau- 
čiai, dabar - Kantaučiai. Vembutai tapo 
Vembūtais, Duseikiai-Dūseikiais. Kodėl

“Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009
Kultūros veikėjai ir Seimo nariai su

sirūpino, kad 2009-aisiais Europos kul
tūros sostine paskelbtas Vilnius nenu
siurbtų visos Lietuvos kultūrai skiriamų 
pinigų. „Jei lėšos teks tik Vilniui ir vil
niečiams, tai bus neteisinga kitos Lietu
vos atžvilgiu”, - sako Seimo narė Audro
nė Pitrėnienė. Seimo Švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto pirmininko pavaduo
tojo Juliaus Dautarto teigimu, apie tai 
kalbama ir Europos reikalų komitete, tad 
dėl regionų dalyvavimo renginiuose bus 
surengta atskira diskusija.

Europos Komisijai įteiktoje “Vilnius - 
Europos kultūros sostinė 2009” finan
savimo paraiškoje minima, kad 2004-2009 
metais bendras programos biudžetas sieks 
beveik 25 mln. eurų. Vilniaus kultūros 
sostinės 2009 programų direktorės Ele
nos Bajorinienės teigimu, Seime prista
tyta renginių programa siekiama pavers
ti Vilnių pasaulyje žinomu šiuolaikinės 
kultūros traukos centru, iškelti kultūrą 
kaip miesto plėtros varomąją jėgą, skatin
ti nacionalinio pasididžiavimo jausmą, 
kultūrinį ir pilietinį gyventojų aktyvumą.

„Tai - europinis, o ne nacionalinis 
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Lauksodos gyvenvietė turi vadintis Lauko 
soda? Žemaičiai tokios neturi, todėl kiek
vienas vietovardis ir angliškai, ir vokiškai, 
ir žydiškai turi vadintis taip, kaip priklau
so. Joks lietuvis negali daryti jos Lauko 
soda,” - įrodinėjo telšiškis.

Kad įvažiuojančius į Žemaitijos sos
tinę pasitiktų žemaitiškas jos vardas, A. 
Kontrimas turėjo laukti net pusantrų metų.

“Negi dabar Lietuva sugriuvo, kad taip 
gražiai yra parašyta Teise?” - klausė 
pašnekovas.

Tautų Sąjunga gina tautiškumą
Tautybę siekiantis atgauti žemaitis 

niekaip nesupranta, kodėl valdininkai 
nepripažįsta žemaitiškumo.

“ Mes ir toliau būsim Lietuvos pilie
čiais. Amerikoj tiek daug valstijų yra, visos 
jos kalba skirtingom kalbom, bet Amerika 
nepražūna. Lenkijoje yra panaši į mus sa
vo situacija košūbų tauta. Kaip ir mes, 
žemaičiai, jie buvo niekinami, stumiami iš 
žemėlapių, bet kada Lenkija įstojo į Eu
ropos Sąjungą, košūbus ėmė gerbti,”- 
pasakojo A.Kontrimas.

Pasak stipruolio, visame pasaulyje, ypač 
Europos Sąjungoje, stengiamasi atgaivinti 
išlikusias tautas:

“Velniški pinigai skiriami nykstančių 
tautų mokykloms, gramatikoms, žodynams 
atgaivinti. Pas mus visa tai griežtai naiki
nama, nors neginti mažų tautų negalima.”

Kenčia dėl žemaitiškumo
“Esu labai užsispyręs žemaitis,”- sako 

stipruolis AKontrimas ir prisipažįsta, kad 
dėl tokios savybės neretai tenka ir nuken
tėti. Septynis pasaulio Guinness’o rekordus 
pasiekęs ir penkiose Guinness’o knygose 
įvairiomis kalbomis Lietuvą garsinantis 
žemaitis visur kalba tik žemaitiškai ir yra 
įsitikinęs, kad dėl tokio „pomėgio“ nie
kuomet už pasiekimus ir nebuvo deramai 
įvertintas.

“Todėl, kad esu žemaitis, iš valstybės 
gavau dvi dideles špygas, nes žemaičiai yra 
niekinami. Mūsų lakūnui Jurgiui Kairiui 
už pasaulinį Grand Prix niekas net gėlių 
neatnešė,”- sakė AKontrimas. “Jaučiama 
kažkokia neapykanta, baimė, bet mes te
norime turėti savo tautos privilegijas, atri
butiką, žemaitiškai rašyti ir kalbėti be jo
kių draudimų.

Gintarė Karabaitė,
“Labas, Žemaitija”

projektas“, - pabrėžė E.Bajorinienė, pri
durdama, jog organizatoriams svarbu 
“deelitizuoti”, demokratizuoti aukštąjį 
meną, iki 2007-ųjų neįgaliesiems pritaikyti 
kultūros objektus, sutvarkyti ir apželdinti 
Vilnių, susiformuoti naujas kultūros tra
dicijas. “Vilnius - Europos kultūros sosti
nė 2009” reklamai Lietuvoje ir užsienyje 
iš valstybės biudžeto tikimasi gauti beveik 
31 mln. litų, turizmo plėtros projektams - 
virš 27 mln. litų

Pasak programų direktorės, “Vilnius - 
Europos kultūros sostinė 2009” projekto 
įgyvendinimą stabdo trys pagrindinės 
problemos. Visų pirma abejonė, kad eks
pertų atrinktiems sumanymams gali būti 
suteiktas nepakankamas finansavimas ir 
mažės biudžetai. Jos teigimu, šią proble
mą padėtų išspręsti kultūros sostinei 
skirta atskira eilutė valstybės biudžete.

Antra minėta grėsmė ambicingiems 
I Jetuvos planams - seniai kritikuojamos, 
neprotingos, tačiau nekeičiamos kultūros 
paslaugų viešųjų pirkimų procedūros. Šiuo 
klausimu programos rengėjams ir Kultū
ros ministerijai paramą pažadėjo ir par
lamentarai.

Trečia susitikime su Seimo nariais,

Šešėliai - kunigijos vargai su KGB
Kaip dalis valstybės vykdomos antireligines veiklos, sovietmečiu ypatingas spaudimas buvo 

daromas kunigams, stengiantis juos kaip nors įtraukti į KGB bendradarbių - informatorių 
veiklą. Kaip žinoma, ir nesisekė, ir pasisekė - apie tai jau netrūksta objektyvių analizių. 
Pastaruoju metu ši tema vėl atsinaujino, kai buvęs saugumo agentu prisipažino vienas 
aukštas Lenkijos hierarchas. Šitaip apie senus tragiškus pergyvenimus spaudai prisimena 
žymusis rezistentas mons. Alfonsas Svarinskas Red.

Monsinjoras Alfonsas Svarinskas “Vei
dui” teigė, kad KGB taikiklyje atsidūrę 
kunigai buvo uoliai sekami. Kunigo nuo
mone, surinkus išsamią informaciją apie 
sekamąjį buvo nusprendžiama, ar asmuo 
bus verbuojamas: “Išsiaiškindavo viską, net 
ir tokius dalykus, ar žmogus kojas plauna 
ir kokiais šaukštais valgo. Jų sekimo by
los pabaigoje būdavo, tarkim, toks prie
rašas: “Labai plepus, bylą nutraukti ir 
atiduoti į archyvą”. Vadinasi, tas netiko. O 
jei tikdavo, būdavo paskiriamas tardyto
jas jau rimtai jį užverbuoti”, - pasakojo 
ASvarinskas.

Monsinjorui susidūrimo su sovietų 
saugumu niekaip neleidžia pamiršti vis 
stiprėjantys nugaros skausmai. “Taip 
skauda, kad negaliu susilenkti, sunkiai 
vaikštau. Buvau stipriai kankinamas: pa
guldydavo ant suolo, prispausdavo ties 
Adomo obuoliu prie suolo krašto, atsi
sėsdavo ant kojų ir mušdavo gumine lazda. 
Dešimt kartų sudavė klausdavo: “Kalbėsi 
ar ne?” O aš savo laikiausi: “Nieko ne
žinau”. Tuoj dardešimtsmūgių gaudavau... 
Ir aš bijojau, ir aš nebuvau įsitikinęs, ar 
iškęsiu kankinimus. Kas žino, jei būtų dar 
baisiau kankinę, gal būčiau ir palūžęs. To
dėl nesistebiu, kad kiti neatlaikė”, - sakė 
dvasininkas.

Nors ir pripažįsta, kad prieš sovietų 
saugumo spaudimą atsilaikydavo tik stip
riausieji, ASvarinskas įsitikinęs, jog lyg 
niekur nieko iki šiol kunigaujantys buvę 
KGB agentai turėtų būti ekskomunikuoti.

“Kai kurie turbūt manė, kad jei nepri
sipažins, gal pavyks šį faktą nuslėpti nuo 
visuomenės. Bet šiais laikais tokių daly
kų nuslėpti nebeįmanoma. Apskritai jokio 
nusikaltimo negalima nuslėpti. Žinoma, 
aplinkybės gali žmogų šiek tiek pateisin
ti, bet visiškai išteisinti- ne, todėl manau, 
jog kunigauti likę buvę agentai turėtų 
palikti tarnystę savo noru. Tokią klaidą 
padarę kunigai tą turėjo padaryti jau tada, 
kai Lietuva atgavo nepriklausomybę. Jo
kių nuolaidų kunigams negali būti daro
ma, visi, pažeidę liustracijos įstatymus,yra 
vienodai kalti”, - teigė dvasininkas.

Paklaustas, kiek galėtų įvardyti su KGB 
bendradarbiavusių kunigų. ASvarinskas 
neneigė vieną kitą pažįstąs. Vienas kuni
gas, norėdamas nusimesti sąžinę slegian
čią naštą, jam apie tai prisipažinęs prieš 
savo mirtį. A.Svarinskas, už antisovietinę 
veiklą daugiau nei dvidešimt metų pra
leidęs kalėjimuose, iki šiol kunigaujantį 
Antaną Bunkų, Liustracijos komisijos 
oficialiai pripažintą slapta bendradarbia- 

įvairių ministerijų atstovais ir Vilniaus 
vadovais minėta problema - skurdi sosti
nės infrastruktūra. „Jei tų objektų nebus, 
nebus visiems pritaikytos ir sutvarkytos 
prieigos prie koncertų salių, teatrų ir kitų 
vietų, visuomenė nepajus, kad tai - 
projektas jiems, nes kultūros sostinė turi 
tapti visų žmonių švente“, - pabrėžė E. 
Bajorinienė.

Finansų viceministro Edmundo Žile
vičiaus nuomone, pagrindinė problema - 
finansavimas. „Aišku, būhj labai gerai, jei 
ta programa vyktų be pinigų“, - juokavo 
kalbėtojas. Viceministras labiausiai ne
rimavo dėl Nacionalinio Tūkstantmečio 
stadiono, kuriame planuojami Europos 
kultūros sostinės atidarymo ir uždarymo 
renginiai.

„Tai didžiausias statinys, ir su Kultū
ros ministerija turime galutinai apsispręs

Mons. Alfonsas Svarinskas

vus su buvusios SSRS specialiosiomis tar
nybomis, vadina senu lagerio draugu ir 
tikina, jog iš ABunkaus KGB neturėjo 
jokios naudos.

“A.Bunktis buvo užverbuotas kalėjime, 
bet nieko bloga, aš įsitikinęs, tikrai nepa
darė. Jam pavykdavo išsisukti, vis sakyda
vo - nieko nežinau, nemačiau, negirdėjau. 
Tačiau atgailaudamas Griišlaukėje (Žemai
tija) jis pastatė gražią bažnyčią, - kalbėjo 
mons. A Svarinskas. - Aišku, buvo ir akty
viai veikusių agentų. Mačiau vieno šnipe
lio, slapyvardžiu Kardinolas, bylą: jis suge
bėjo pateikti septynis šimtus pranešimų”.

Lenkijos bažnyčią sukrėtęs skandalas 
aidu atsiliepė ir Lietuvoje. Kitaip ir nega
lėjo būti-juk esame kaimynai ir istorijos 
mūsų panašios. Pasak Liustracijos komisi
jos pirmininkės Dalios Kuodytės, kol kas 
pagarsintos dviejų su sovietiniu saugumu 
bendradarbiavusių, bet neprisipažinusių 
Lietuvos kunigų pavardės. Vienas jų -skan
dalingai pagarsėjęs Ričardas Jakutis 
nebekunigauja. Beje, visai dėl kitų priežas
čių. Kitas - ABunkus, sulaukęs jau labai 
garbaus amžiaus, tebeklebonauja.

“Savanoriškai prisipažinusių kunigų 
bendradarbiavus su saugumu yra. tačiau 
dešimtys ar šimtai, negaliu pasakyti, - tei
gė D.Kuodytė. - Bet galiu užtikrinti, kad 
dabartinių hierarehų tame sąraše tikrai 
nėra”. D.Kuodytės nuomone, Lietuvos 
katalikų bažnyčios vadovai suinteresuoti, 
kad dvasininkai laikytųsi įstatymų, ir jei 
bendradarbiavo su KGB, apie tai praneštų.

(Veidas, 2007 Nr 3)

ti, ar iki 2009-ųjų jis bus ar ne“, - sakė 
E.Žilevičius.

Viceministras pripažino, kad kai ku
rių projektų iniciatoriai nori prisidengti 
tuo, kad Vilnius taps Europos kultūros 
sostine ir ta proga pasistatyti objektų. „Ta
čiau jie tikrai turi būti reikalingi kultūros 
sostinei, dėl to reikia pasirinkti, į kokius 
projektus investuoti, o kuriuos atmesti“, - 
sakė finansų viceministras.

(Pagal Lietuvos spaudą)
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Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Persiunčiu Jums kelis ALB Krašto 
Valdybos narių pasisakymus ryšium su 
Isoldos Poželaitės - Davis AM laišku, 
atspausdintu “Mūsų Pastogėje” nr. 18 
(psL5) apie per SBS televizijos programą 
parodytą dokumentinį filmą “Thalassa: 
The Courland Spit - a double life”.

Siunčiu juos grynai dėl diskusijų ir 
nuomonių pasikeitimo. Labai svarbu mū
sų Australijos Lietuvių Bendruomenėje 
išgirsti ir pasidalinti įvairiomis nuomo
nėmis bei idėjomis, nes ir mūsų ALB yra 
įvairi. Su pagarba

Birutė Prašniutaitė
ALB Krašto Valdybos pirmininkė

Čia įdomi diskusija užvirė... Aš pati iš 
Neringos. Aš suprantu Izoldą, bet tam 
yra paaiškinimai. Norėčiau pirma pama
tyti tą filmą, kad galėčiau objektyviai pa
reikšti komentarus.

Šiaip, kas liečia bendradarbiavimą ir 
draugyste su rusiškąja Kuršių nerijos dali
mi, tai tie ryšiai buvo dar man augant ir 
jie tebėra. Neringa - labai specifinė Lie
tuvos dalis ir dalykai truputį kitaip klos
tosi ten nei Lietuvoje. Nemanau kad rei
kėtų kaltinti SBS. Ne jų reikalas, bet patys 
žmonės sutiko duoti interviu rusiškai, nes 
taip lengviau. Tas pats gali nutikti su 
angliškai kalbančiu žurnalistu. Jei žmogus 
mokės anglų kalbą, tai atsakinės žurna
listui angliškai nedarydamas tragedijos. Juk 
būtų juokinga vartoti vertėją vien tik dėl 
principo, kad tai nišų kalba. Tai trumpi 
mano pamąstymai nemačius filmo.

Edviną Utcmiševa

Lietuviai irgi parėmė Estiją

Melbourniškis Jurgis Žalkauskas “Mū
sų Pastogės”Redakcijai atsiuntė laišką, ku
rį neseniai gavo iš Lietuvos. Laiške aprašo
ma akcija, kurią suorganizavo lietuviai pa
remdami estus, ryšium su paminklo kariui- 
išvaduotojui Taline perkėlimu. Tikimės, kad 
ir “M.P.” skaitytojams bus įdomu jį perskai
tyti. Red.

...Man labai labai džiugu išgirsti iš Jū
sų naujieną, jog žinia apie mūsų organi
zuotą akciją pasiekė ir Australiją. Nuo
širdžiai dėkoju už Jūsų palaikymą.

Galiu trumpai nupasakoti, kas vyko 
Lietuvoje ir Latvijoje - visa tai organizavo 
būtent Corp! RePublica.

Keli tūkstančiai žmonių gegužės 8 d. 
vidurdienį susirinko į Katedros aikštę (žiūr. 
nuotr. viršuje) Vilniuje išreikšti paramą Es
tijai Nuo pat ryto.visame Vilniuje pliaupė 
lietus, tačiau tai neatbaidė piliečių susi- 
rinktiį mūsų organizuotą akciją “Mes kartu! 
Laisvi ir nepriklausomi!”. Si akcija buvo 
sumanyta ir inicijuota siekiant paremti Es
tiją ir priminti Europos Sąjungos senbu
vėms bei pasauliui, kad Europos tyla svar

Man atrodo, kad svarbiau būtų pasa
kyti ačiū SBS už parodymą bet kokių 
programų apie Lietuvą, negu “kariauti” dėl 
kokia kalba tie lietuviai buvo nusprendę 
kalbėti toje programoje.

Iš tiesų dauguma australų nežinotų, ar 
ten buvo kalbama lietuviškai, rusiškai ar 
svahiliškai - tai nėra taip jau svarbu.

O “karai” su SBS tik vieną dalyką pa
darys -jie sustos rodyti visas programas, 
susijusias su Lietuva, nes jiems irgi nerei
kia jokių “karų”.

Vytautas Krivickas

ALB Krašto Valdybos nariams įdomu, 
kaip galvoja mūsų Bendntomenės nariai

Dėkoju Isoldai Poželaitei-Davis AM, 
kad nusprendė šį klausimą iškelti viešu
mon diskusijoms.

Dažnai skundžiamės dėl ko nors, ta
čiau nepasitenkinimą laikome savyje, o tai 
kartais gali būti žalinga.

Mūsų Australijos lietuvių spauda, ypa
tingai “Mūsų Pastogė” ir “Tėviškės Aidai”, 
yra viena iš priemonių, per kurią mūsų 
tautiečiai ar prijaučiantieji gali be baimės 
pareikšti savo nuomonę atvirame forume.

Tas pačias diskusijas galime pravesti ir 
per mūsų lietuviškas radijo valandėles per 
SBS radijo stotį. Ateityje ALB Krašto 
Valdyba tikisi pridėti dar vieną pasisaky
mų galimybę - siunčiant ALB Krašto Val
dybos nariams elektroninius laiškus. Bus 
atnaujinta ALB interneto svetainė.

Tikiuosi, lauksite ir tolimesnių žinių iš 
mūsų.

Birutė I’rašmutaitė
ALB Krašto Valdybos pirmininkė 

Melbournas

biausiomis akimirkomis Baltijos valsty
bėms baigdavosi tragedija. Vidurdienį, 
lygiai 12 vai., skambant Vilniaus Katedros 
varpams, aikštėje buvo ištiesta milžiniška 
Lietuvos vėliava. Šalia jos iš raudonos, 
baltos, mėlynos bei juodos spalvos balionų 
buvo sudėliotos Latvijos bei Estijos vė
liavos, buriavosi kiti Latvijos bei Estijos 
simboliką laikantys piliečiai. Renginio 
akcentu tapo minia, apsupusi dar 1989 m. 
Baltijos kelią menančią 50 metrų ilgio 
Lietuvos vėliavą.

Katedros aikštėje susirinkę žmonės 
susikibo rankomis ir skandavo: “Estija! 
Estija! Estija!’’.Susirinkusiuosiussveikino 
žymūs Liehivos dainininkai, prisijungę prie 
pilietinės akcijos, ir grupė Seimo narių, dėl 
renginio netgi atidėjusių posėdį. Atvykęs 
Premjeras Gediminas Kirkilas tarė soli
darumo žodį.

Uto pačiu metu Rygos Domą Laukums 
aikštėje susirinko apie tūkstantį Latvijos 
gyventojų, kurie su vėliavomis ir dainomis 
patraukė Laisvės paminklo link. Taline, 
kuriame buvo draudžiami susibūrimai, 
prie akcijos žmonės jungėsi iškeldami

Iš Australijos sugrįžus
Į tolimąją Australiją vykau 

su konkrečiu tikslu - skaityti 
pranešimą mokslinėje konfe
rencijoje, tačiau natūralu, jog 
įveikus keliolika tūkstančių ki
lometrų svetimoje šalyje, norisi 
pasisvečiuoti ilgėliau, juolab kai 
šalis garsėja nuostabia gamta, o 
pats Sydnėjus įprasmina mo
dernaus miesto legendą. Prisi
pažinsiu, savaitės trukmės ke
lionei ypatingų lūkesčių nepuo
selėjau, juk ar įmanoma tokią 
didžiulę šalį išsamiai apžiūrėti 
vos per kelias dienas...

Išgirdęs, jog Sydnėjuje veikia 
stipri lietuvių bendruomenė, ne
galėjau praleisti progos susi
pažinti su tautiečiais. Ir nors 
emigracijos reikalai nėra mano 
domėjimosi objektas, tačiau pa
maniau, jog smagu būtų pasi
domėti jų kasdienybės reali
jomis: kokiomis nuotaikomis 
gyvena, ką galvoja apie dabar
tines emigracijos bangas, kokį 
santykį išlaiko su lietuvybe, ir 
pan.

Nuoširdų rūpestį iš tautiečių Austra
lijoje pajutau jau pirmuose laiškuose, 
kuomet pamačiau kaip atsakingai ir glo
bėjiškai buvo sureaguota j mano laisvalai
kio organizavimo programą. Pačiam ne 
kartą susidūrus su svečių priėmimu, pui
kiai žinau kiek laiko užima surinkti įvai
rią informaciją ir suplanuoti bei aprašyti 
kelionių maršrutus.

Visas tas darbas kurį atliko Australi
jos Lietuvių Bendmomenė, o konkrečiai - 
Greta Savickaitė-Fletcher, leido suvokti, 
jog tautiniai lietuvių saitai yra labai stip
rūs nepaisant milžiniškų atstumų.

Atvykus į patį Sydnėjų, teko patirti, jog 
tas rūpestis, kuriuo buvau apgaubtas ben
draujant su tautiečiais, paremtas grynai 
bičiuliškais ir tautiškais jausmais. Ir nors 
visa ši panegirika skamba ganėtinai sal
džiai, turiu prisipažinti, jog nesitikėjau, 
kad svetimas žmogus (o juk vienaip ar ki
taip toks ir buvau) gali būti taip šiltai 
sutiktas ir globojamas. Neslėpsiu, iki 
susipažinimo su Australijos lietuviais, 
nelabai įsivaizdavau jų santykio su lie
tuvybe, t.y. mintyse spėliojau, ar žmonės, 
svetimoje kultūroje pragyvenę kelis de
šimtmečius, nebus pametę savo lietuviš
kos tapatybės, svarsčiau, kaip jie vertina 
nūdienos realijas vykstančias Lietuvoje, 
ką jiems reiškia nacionalinės šventės, ar

Baltijos šalių vėliavas. Estijos palaikymo 
akcija vyko ne tik Baltijos šalių sostinė
se. Žmonės būriavosi Kaune prie Romo 
Kalantos paminklo, latviai ir lietuviai su
sitiko Saločių-Grcnstalcs pasienio poste, 
Vilniaus gamtos ir tiksliųjų mokslų licė
juje bei kai kuriose kitose Lietuvos mo
kyklose. Lygiai 12valandą moksleiviai taip 
pat susikabino rankomis.

Žinia apie akciją pasklido labai plačiai: 
apie ją rašė ne tik Lietuvos, Latvijos bei 
Estijos, bet ir Rusijos bei Vakartį Europos, 
JAV žiniasklaidos.

Ir visa tai buvo suorganizuota mūsų 
korporacijos tik per 3 dienas! Ši akcija pa
rodė, kokia galinga jėga yra išvien veikian
ti studentų korporacija, kuomet ją vienija 
bendras tikslas bei bendros vertybės.

Tai buvo pats didžiausias kada nors 
mūsų suorganizuotas renginys, kuriam 
visi korporantai dirbo išvien ir su milžiniš
ku užsidegimu. Stovėdami minioje, mojuo
dami Lietuvos, Latvijos bei Estijos vėlia
vomis, dainuodami dainas jautėmės kaip 
niekad laimingi. Vien dėl to šią akciją bu
vo verta organizuoti.

Linkėjimai Korp.Romuvai!
Dainius

Svečiuose pas Ramutį ir Ramoną Zakarevičius. Iš kai
rės Dainius Genys, Ramona Ratas-Zakarcvičienė ir 
Greta Savickaitė- Fletcher.

nebus pamiršę kalbos ir pan. Laimei ma
no skepticizmas nepasitvirtino, dar dau
giau, pamačiau, jog visi mano sutikti 
Sydnėjuje gyvenantys lietuviai puikiai 
kalba lietuviškai, nuolat domisi situacija 
tėvynėje ir kas svarbiausia - stengiasi 
išlaikyti tradicijas organizuodami tauti
nius renginius ir paminėdami įžymesnes 
lietuviškas šventes.

Visgi labiausiai buvau nustebintas 
žmonių nuoširdumo. Vos tik sužinoję, jog 
į Sydnėjų atvyko lietuvis, visi tautiečiai 
siūlėsi aprodyti miestą, pavežioti po apy
linkes, kvietėsi pietų. Bendraudamas su 
visais jaučiausi tarsi giminių susitikime, 
kuomet suprasdavome vieni kitus iš pu
sės žodžio.

Prisiminęs kalbas apie lietuvių tarpu
savio susvetimėjimą, kuris vis dažniau 
pastebimas pačioje Lietuvoje ir šiuolai
kinių emigrantų tarpe (ko gero ne vien 
man yra ne kartą tekę skaityti ir girdėti 
įspūdžius, kaip tautiečiai išnaudoja bei 
apgaudinėja vieni kitus Ispanijoje ar 
Anglijoje), Sydnėjuje pamačiau, jog ben
dravimas emigracijoje gali būti visiškai 
priešingas. Jokios pagiežos, nenuoširdu
mo ar susvetimėjimo pėdsakų čia net su 
žiburiu nerasi. Čia tautietis reiškia ne ką 
kitą kaip bičiulį ir bendramintį. Susi
mąsčiau, jog didesnei daliai šiuolaikinių 
emigrantų, sykiu ir nemažai daliai Lietu
voje gyvenančių lietuvių, praverstų pa
sisvečiuoti Australijos Lietuvių Bedruome- 
nėje ir pasimokyti tradicinėmis lietuvių 
vertybėmis pagrįstų tautiškų santykių, kurie 
grįsti nuoširdumu, parama ir bičiulyste.

Pabaigoje dar kartą norėčiau padėkoti 
žmonėms, kurie padovanojo daugybę 
smagių akimirkų, o pačią kelionę pripil
dė neužmirštamais įspūdžiais: Gretai 
Savickaitci-Fletcher-už pažintį, ekskursiją 
po Sydnėjų bei pagalbą tvarkant organi
zacinius kelionės aspektus; Ramonai ir 
Ramučiui Zakarevičiams - už skanią 
vakarienę ir įdomų pašnekesį; Teodorui 
Rotcui - už galimybę pasigrožėti Mėly
naisiais Kalnais ir už istorijas apie Trijų 
Seserų atsiradimą; Nijolei ir Algiui Bu
činskams už nepamirštamą kelionę Ra
miojo vandenyno pakrante į Wollongongo 
šventyklą, Kengūrų Slėnį ir svarbiausia - 
smagias diskusijas kelionės metu; Au
driui Liaudanskui - už supažindinimą su 
Sydnėjaus barų kultūra; ir visai lietuvių 
bendruomenei - už malonų priėmimą ir 
nuoširdų rūpestį!

Dainius Genys,
Frankfurto oro uostas
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Power of Attorney ir Last Will & Testament
Paskaita, skaityta gegužės 16 d. Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos 

Drauguos suorganizuotoje paskaitų popietėje Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”

Ginta Viliūnaitč

Power of Attorney. Kas tai yra?
Power of Attorney yra legalus doku

mentas, kuriuo jūs įgaliojate žmogų (arba 
žmones), kurie gali už jus nuspręsti viso
kius reikalus. Yra be galo svarbu pasitikė
ti tuo žmogum. Tito pačiu, jei sąlygos lei
džia, geriausias atvejis patiems būti prak
tiškiems - tegul jūsų įgaliotinis yra netoli 
nuo jūsų ir labai gerai žino jus ir jūsų biz
nio bei finansinius reikalus. Įgaliotinis gali 
jūsų vietoj:

1. tvarkyti banko sąskaitas, t.y. pinigus 
. išimti, įdėti;
fe 2,parduoti nekilnojamą turtą;
įf 3. atsiimti sveikatos apdraudimą

(medical benefits);
4. apdrausti arba atnaujinti apdraudimą 
mašinoms ar namui;
5. atšaukti apdraudimą mašinai arba 
namams;
6. išjungti telefoną, dujas, elektrą ir pan; 

' '7. mokėti sąskaitas ir 1.1, jūsų pinigais.'
Įgaliotinis/ė turi pilną teisę sau pasiim

ti jūsų pinigus bei turtą, nebent jūs apribo
jote patį savo įgaliojimą, žinoma, įgalio
tinis/ė turi elgtis dorai ir jūsų neapvogti. 
Bet, man rodos, kad galite suprasti, kaip 
sunku įrodyti apgavystę. Todėl aš sakau ir 
pabrėžiu dar kartą, kaip be galo svarbu yra 
pasitikėti tuo savo jgaliotiniu/e.

General Power of Attorney normaliai 
būna labai platus ir be ribų, nors, norint 
apriboti, tai galima tai pasiekti. Vienintelis 
dalykas, kurio įgaliotinis negali daryti, tai 
yra pasirašyti jūsų testamento. Todėl 
žmonės dažniausiai tuos dokumentus 
pasirūpina sykiu.

Kandidatai į jūsų įgaliotinius gali būti 
bet kas - dažniausiai jūsų vyras/žmona, jū
sų vaikai, anūkai, geri draugai, advokatai. 
Tačiau visiškai nebūtina, kad būtų giminė. 
Svarbiausia, kad įgaliotinis/ė galėtų grei
tai ir efektingai pravesti jūsų reikalus. Pvz. 
aš asmeniškai neprašyčiau į savo įgalioti
nius žmogaus, kuris gyvena užjūry arba ki
toje Australijos valstijoje.

Kiek laiko galioja Power Attorney?
Normaliai jis galioja visam laikui, t.y. 

iki jūsų mirties arba jeigu prarastumėte 
protinę galimybę atlikti savo reikalus, t.y. 
sveiką supratimą (“the mental capacity to 
look after your own affairs” arba “mental 
capacity”).

Man rodos, kad kai kurie iš jūsų gal
vojate: “O jeigu persigalvočiau arba ne
benorėčiau tą žmogų beįgalioti, bet jo 
arba jos vietoj įgalioti kitą?” Jūsų raštiš
kas įgaliojimas yra geras ir efektingas tol, 
kol jūs jo neatšaukėte. O kad atšaukus, 
reikia atšaukti raštu ir pranešti savo bu
vusiam įgaliotiniui, kad taip padarėte.

Aš anksčiau minėjau, kad General 
Power of Attorney nebegalioja jeigu pra
randate sveiką supratimą arba sąmonę. 
Jeigu norite išvengti šio atvejo ir jeigu no
rite, kad jūsų Power of Attorney tebega- 
liotų jeigu prarastumėte savo sveiką su
pratimą arba sąmonę, galima pasirašyti 
“Enduring Power of Attorney”. Tam tiks
lui reikia pranešti advokatui labai aiškiai, 
kad norite pasiekti tą tikslą. Enduring 
Power of Attorney tebegalioja jeigu ir 
prarastumėte sveiką supratimą arba są
monę.

Aišku, kad tol kol tebeturite sveiką 
supratimą ir sąmonę, abu, t.y. General ir 
Enduring Power of Attorney galioja. 
Vienintelis skirtumas yra tuo atveju, jei
gu prarastumėte sveiką supratimą arba 
sąmonę. Jeigu taip, tai tik EnduringPower 
of Attorney yra efektingas(galiojantis).Tuo 
pačiu, reikia suprasti, kad abu General ir 
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Enduring Powers of Attorney nebegalioja 
po mirties. Tas dokumentas yra įgaliojimas 
ir, logiškai galvojant, jis gali būti efektingas 
tiktai jeigu yra principinis žmogus, kurio 
vietoj įgaliotinis veikia. Jums mirus, tie do
kumentai. t.y. Power of Attorney nebegalioja.

Kadangi tuoj pradėsiu kalbėti apie 
testamentus, turiu pasakyti, kad jeigu jūsų 
testamento įgaliotinis buvo jūsų įgalioti
nis t.y. attorney, jam arba jai gali būti 
lengviau įrodyti įvairiems žmonėms bei 
įstaigoms, kad jūs tikrai jais pasitikėjote 
kol buvote gyvi. Jų galimybė at likti jūsų rei
kalus gali būti administraciniai lengvesnė.
Testamentas - Last Will & Testament

Noriu tik keletą punktų paliesti apie 
testamentus. Kaip jau anksčiau minėjau, aš 
jūsų visų asmeninių sąlygų nežinau ir man 
neįmanoma sužinoti, kad galėčiau prak
tiškai paliesti kiekvieno žmogaus padėtį. 
Tačiau aš galiu pristatyti kelis dažnus 
klausimus ir atsakymus įjuos.

O jeigu nėra testamento ?
Jeigu nėra testamento arba jeigu nie

kas jo neranda, einama tada iki “I ntestate 
Estate” arba “Intestacy” (dovanokite, aš 
tikslaus lietuviško žodžio nežinau ir 
neradau, nors ieškojau. Žodyne parašyta 
“testamento nebuvimas”). Dažniausiai ar
timiausia giminė būna atsakinga ir turtas 
yra išdalinamas pagal įstatymą.

Ojeigu yra testamentas, bet įgaliotinis  yra 
miręs?

Kai kuriais atvejais gali būti antras įga
liotinis. Tuo atveju, tasai žmogus perima 
pilną atsakomybę. Jeigu nėra antro žmo
gaus, tai giminė arba artimas žmogus turės 
prašyti teismo, kad galėtų perimti atsa
komybę ir išdalinti turtą pagal testamentą.

Jeigu paveldėtojas t.y. “beneficiary’’yra 
miręs?

Priklauso nuo testamento. Normaliai, 
testamente yra parašyta, kad jeigu pirmas 
paveldėtojas yra miręs, ta turto dalus eina 
sekančiam paveldėtojui. Jeigu nieko nėra 
parašyta, tai ta turto dalis bus traktuojama 
kaip “I ntestate Estate” ir dalinama pagal įs
tatymo formulę.

Ar įgaliotinis/ė gali paveldėti?
Taip. Iš tikrųjų taip labai dažnai būna. 

Tačiau, nei Įgaliotinis/ė, nei vyras ar žmo
na negali būti testamentui liudininkais.

O jeigu pagal savo testamentų aš esu 
palikęs kų nors savo vnonai/vyrui ir mes po 
to išsiskyrėm?

Tuo atveju geriausias ir tvarkingiausias 
kelias būtų po skyrybų parašyti naują tes
tamentą. Jeigu tai nepadaryta, tai paliki
mas išsiskyrusiam vyrui/žmonai negalio
ja, nebent tas atvejis yra specialiai api
būdintas testamente.

Įsivaizduokime, kad po mirties ir kada 
testamentas yra žinomas, giminės pradeda 
ginčytis arba peštis dėl turto?

Skubiai pasitarkite su geru advokatu/c! 
Dažnai tokie nesusipratimai iškyla, kadan
gi šeimos nesusikalba. Labai pageidautina 
iš anksto, t.y. prieš mirtį, apkalbėti visą šitą 
reikalą, t.y. duoti visiems žinoti, kas yra 
įgaliotinis/ė ir kas ką gauna, kaip turtas yra 
išdalintas. Jūs tikrai nustebtumėte, jei su
žinotumėte, kaip dažnai po testatoriaus 
mirties įgaliotinis/ė net pats/pati nežino, 
kad jis arba ji yra igaliotas/a.

Paminėsiu, kad yra labai pageidautina 
perskaityti savo testamentą laikas nuo lai
ko. Pvz.. man pačiai atsitiko šitaip: aš bu
vau pasirašiusi savo testamentą ir palikus 
kelis papuošalus savo vaikams. Buvau iš
vardinus kiekvieną (iš savo brangesnių, 
kurių buvo nedaug!) ir išdalinus savo vai
kams testamente. Po kiek metų, deja, mus 
apvogė, lų papuošalų, paprasčiausiai nebe
buvo mano stalčiuose. Tokiu atveju yra 
.pageidautina ir tvarkinga (ir bus daug

Sportas
Jau užsakinėjami bilietai į Beidžingo olimpiadą

2008 m. Beidžingo olimpinių žaidynių 
organizatoriai per pirmąjį pardavimų mė
nesį sulaukė daugiau nei 230,000 paraiškų 
1,09 mln. bilietų į kitais metais Kinijos sos
tinėje vyksiančią sporto šventę. Daugiausiai 
bilietų užsakoma j rugpjūčio 8 d. vyksiančią 
olimpinių žaidynių atidarymo ceremoniją, 
krepšinio beišuolių įvandenį varžybas.

Trys ketvirtadalius iš 7 mln. bilietų į 
Beidžingo olimpinių žaidynių renginius ga
lės įsigyti Kinijos gyventojai. Kinai bilietus 
galės užsisakyti telefonu, internetu ir kai 
kuriuose Kinijos banko skyriuose. Bilietų 
kainos svyruoja nuo 30 juanių (apie 3.5 JAV 
dolerio) į kai kurių sporto šakų atrankos 
varžybas iki 5000 juanių (646 dolerių) j 
atidarymo ceremoniją.
Nuotraukoje dešinėje - Beidžingo olim
piados emblema.
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Palangoje - festivalis “Sportas visiems
Paskutinį gegužės mėnesio savaitgalį 

(gegužės 25-27 dienomis) Palangoje vyko 
jau 14-asis festivalis “Sportas visiems”, 
skirtas visiems mėgėjiško, sveikatą stipri
nančio sporto entuziastams ir sveikos gy
vensenos propaguotojams. Festivalį suren
gė Lietuvos asociacija “Sportas visiems” 
(LASV) kartu su Palangos miesto savival
dybe. Šiemet organizatoriai tikėjosi su
laukti daugiau nei 6000 dalyvių iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos. Azerbaidžano, Armėnijos, 
Rusijos bei Suomijos.

Pagrindinė festivalio idėja-didinti įvai
raus amžiaus žmonių fizinį aktyvumą, ypač 
šeimų ir jaunimo. Savaitgalį Palangoje vy
kęs renginys apėmė ir sporto, ir kultūros 

lengviau jūsų įgaliotiniui) jeigu jūs paruoš- 
tumėte naują testamentą. Aišku, tuo pačiu 
yra protinga perspėti savo įgaliotinį ir visus 
šeimos narius, kad taip padarėte. Aš siūlau 
-jokių paslapčių arba siurprizų!

Kasyra “Probate”?
“Probate” yra angliškas žodis, kuris 

reiškia oficialų testamento patvirtinimą. 
Nors reikia oficialiai paruoštus dokumen
tus pristatyti teismui, pats procesas nėra 
labai sudėtingas nei komplikuotas. Labai 
retas atvejis, kai reikia asmeniškai pasi
rodyti teisme.

Ar reikia mokėti už Probate?
Aišku, jeigu advokatas tuos reikalus 

jums atlieka, tai reikės mokėti jam arba jai 
už atliktą darbą. Tačiau teismui reikia mo
kėti taip vadinamą “filing fee” (admi
nistracinis mokestis), kuris yra valdžios 
nustatytas ir priklauso nuo palikimo vertės.

Ar yra toks dalykas kaip “death duty”?
Ne, NSW valstijoje nebėra tokio daly

ko kaip “death duty” arba taksa, kuri būtų 
mokama kai žmogus miršta. Galbūt rei
kės mokėti taksą, kadangi turtas yra uždir
bęs pajamų arba jeigu yra capital gain po 
to, kai parduoti namai arba kitas turtas. 
Tačiau pati mirtis nėra taksuojama.

Kasyra įgaliotinis/ė (angliškai “Executor 
- Executrix”) ir kokios yra jų atsakomybės 
bei pareigos ?

Įgaliotinis/ė yra žmogus, kuris yra pa
skirtas testamente. .Iii atsakomybė yra pe
rimti testatoriaus turtą, nedelsiant sumo
kėti skolas ir sąskaitas iš turto ir išdalinti 
turtą pagal testamentą. Jos arba jo pirmu
tinis uždavinys yra surinkti visą turtą ir 
suvesti visko ataskaitą. Jeigu yra pakanka
mai vertės, reikės patvirtinti testamentą 
(probate). Jeigu yra labai mažai turto ir jei
gu nėra nekilnojamo turto, tai kartais ne
reikia probate. Norint tai sužinoti, reikia 
kreiptis ir užklausti testatoriaus banko.

O jeigu yra ginčų dėl testamento?
Deja, dažniausiai tokie ginčai prasideda, 

kai giminės nežino iš anksto, kas ką gauna 
po testatoriaus mirties. I-abai bendrai no

elementus. Dalyvių laukė dvi konferencijos, 
septyni kultūros renginiai, 3(1 varžybų bei 
sveikatingumo renginių. “Fesfivąlib tikslas 
- paskatinti žmones vaddvautis'tiVcikos 
gyvensenos principais. Parodyti saSib'Aso
ciacijos narius bei pristatyti jų progf 11 įriaiš. 
Siekiame, kad kuo daugiau žmdriiij'pra; 
dėtų sportuoti organizuotai”, - sakė I ,ASV 
prezidentas Algis Vasiliauskas; '''1 1,71'' ’■

Į festivalį dalyviai buvo kviėčiami jiČr 
savivaldybių sporto organizacijas, LASV 
sporto klubus, Lietuvos sporto šakų fede
racijas bei Lietuvos tautinį olimpinį ko
mitetą. tačiau festivalio programa orientuo
ta taip, kad į įvairias rungtis galėtų įsitrauk
ti ir į Palangą atvyksiantys poilsiautojai.

riu jums pasakyti, kad mūsų valstijoj (NSW) 
yra reikalavimas aprūpinti savo vaikus ir 
tuos, kurie finansiškai priklauso nuo jūsų. 
Tas reikalavimas yra statute - “Family 
Provision Act (NSW) 1982”. Jame sako
ma. kad reikia aprūpinti tam tikrus šeimos 
narius jų “maintenance, education and 
advancement in life”. Tie žodžiai yra gana 
platūs, bet jie liečia tiktai testatoriaus žmo- 
ną/vyrą (nežiūrint ar yra legaliai vedę ar “de 
facto”), žmones, kurie gyvena kartu su tes- 
tatorium ir testatoriaus vaikus (nežiūrint, 
ar jie biologiniai vaikai, ar įvaikinti). Jeigu 
jūsų vaikai jau užaugę ir išėję į platų pasau
lį, remiasi savimi, stovi ant savo kojų, tai 
greičiausiai nereikia jais rūpintis savo tes
tamente ir turto palikti. Šita teisės sritis 
yra tikrai specializuota. Kad būti tikriems 
po to kai išskirstėte turtą, kad neiškiltų 
ginčai, tai geriausias dalykas yra iš anksto 
paaiškinti visai šeimai ir giminėms, ką jūs 
norite daryti su savo turtu. Kas ką gauna (ir 
kodėl!) Labai daug ginčų iškyla iš staigme
nų, kai giminės staiga sužino apie jūsų no
rus ir tikrai yra nustebinti. Aišku, niekad 
negalima 100% tvirtinti, kad ginčų nebus, 
jeigu ir išaiškinsite visiems. Todėl aš labai 
stipriai siūlau jums, jeigu nenorite, kad jū
sų turtas būtų advokatų tiesiog “suvalgy
tas”, pasitarti su advokatu/e, kuris šitoje 
srityje yra specialistas/ė.

Norint ginčytis dėl testamento, reikia 
nedelsiant tai pradėti ir kreiptis j teismą, 
praėjus ne daugiau 18-kai mėnesių po 
testatoriaus mirties. Reikia atsiminti, kad 
dažniausiai visos išlaidos tokiuose ginčuo
se yra sumokamos iš turto - tai kuo daugiau 
pešis, tuo mažiau visiems liks.

Daug daugiau yra visokių smulkių 
dalykų šitose srityse. Norintys smulkes
nio, aktualaus patarimo savo atveju, kreip
kitės pas gerą advokatą/ę. Ir atsiminkite, 
geriausias ir tvarkingiausias būdas savo 
reikalus sutvarkyti, kaip man atrodo, yra 
efektingai pasikalbėti su savo šeimynėle! 
Paskirkite įgaliotinius,kuriais pasitikite!

Ačiū už dėmesį! □
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In memoriam
A?A Emilija Sliterienė

PARDUODAMOS
XXIV Australijos Lietuvių Dienų DVDs

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

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

3216, Vic. Turint klausimų prašom skambinti arba rašyti:
Aldonai Scano tel.: 03-5248 2493, e-mail: aldona@pipeline.com.au
Loretai Tigani e-mail: cldti@yahoo.com.au

Pasaulio Jaunimo Dienos Sydnėjuje - gera pradžia
Kaip jau buvo skelbta ankstyvesnėse 

“Mūsų Pastogės” laidose, 2008 m. liepos 
mėnesį įvyks Pasaulio Jaunimo Dienos - 
šį kartą Sydnėjuje. Tai vienkartinis istori
nis įvykis mūsų padangėj'e. Šventas Tėvas 
popiežius Benediktas XVI jau yra pasi
žadėjęs atvykti su dangaus palaiminimais.

I šį renginį numato taipogi atvykti ir 
kontingentas iš Lietuvos. O tai priklausys 
daugumoje nuo finansinių išteklių. Žodis 
palieka žodžiu, gi sydnėjiškė Greta Savic
kaitė - Fletcher pažvelgė į padėtį per 
veiksmo prizmę. Surinkusi grupelę ben
draminčių, ji įkūrė komitetą (Pasaulio 
Jaunimo Dienų paramos komitetą) ir 
griebėsi konstruktyvių darbų.

Štai, balandžio 29 d. surengtos “Damų 
ir panelių fiestos” visas pelnas paskirtas 
paramos idėjos įgyvendinimui, o renginio 
atgarsiai pasiekė ir “pirmąsias kregždes”. 
Komitetas nuoširdžiai dėkoja visiems, pri- 
sidėjusiems prie popietės pasisekimo, ypač 
aukotojams “varžytynių” objektų, kaip 
antai Jonui Abromui (junr.) už paveikslą 
(parduota už $140), Arvydui Rupšiui už 
skulptūrėlę ($70), gi suaukota daiktų

daiktelių loterija padidino iždą sumoje 
(dar) $280.

Neatsilieka ir pavieniai asmenys. Šir
dingas ačiū Todorui J. Rotcui už $20, dr. 
Ramučiui Zakarevičiui už $10, Ramonai 
Zakarevičienei už $10, Laurai Belkienciuž 
$20, Jurgiui Karpavičiui už $20, Salomėjai 
Grybienei už $20.

Malonu girdėti ir jausti, kad tautiečiai 
remia šį projektą su palankumu, juk Pa
saulio Jaunimo Dienos tai nepakartoja
mas renginys Sydnėjuje katalikiškoje, 
krikščioniškoje dvasioje.

Primename, kad aukos priimamos 
Lietuvių Klube. Bankstown, pas Gretą 
Savickaitę - Fletcher, “Talkos” skyriuje pas 
Elę Kains ir paštu, siunčiant Teodorui 
Rotcui (69 Belmore street, Fairfield East, 
NSW 2165).

Čekius, pašto perlaidas prašoma išrašyti 
“Australian Lithuanian Community - 
Sydney WVC” vardu).

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie 
šio vajaus.

Pasaulio Jaunimo Dienų 
paramos komitetas

A XXHI Pasaulio Jaunimo Dienos
XXIII Pasaulio Jaunimo Dienos PJD (World Youth Days) 

vyks Australijoje, 2008 m. liepos mėnesį. Jaunimas iš viso 
iĮĮįP"’“ pasaulio, nuo 16 iki 35 metų amžiaus, yra pakviestas atvykti ir 

' - ' sy dalyvauti įvairiuose renginiuose.
WYDfflYo) Jaunimo Dienų tema: ištrauka iš Apaštalų darbų.... “KaiSYant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsi- 
>wkiyo«ih daysydreraioB te mano liudytojai..”. Pasiruošimui PJD Australijoje - “Didžio

joje Pietį; Šalyje” popiežius Benediktas XVI pasiūlė trijų meti; planą jaunimui, kad sujung
ti juos su Šventąja Dvasia. 2006 metai priskirti Šventajai Dvasiai: Tiesos Dvasiai. 2007 
metai priskirti Šv. Dvasiai: Meilės Dvasiai, o 2008 metai: Drąsos ir Liudytojų Dvasiai.

Oficiali programa prasideda atidarymo mišiomis liepos 15 dieną, kurias laikys kar
dinolas George Pell. Po to seks trijų dienų pasiruošimas popiežiaus Benedikto sutiki
mui. Per tas 3 dienas bus rytinės rekolekcijos, išpažinties sakramentai, maldų susirinki
mai, koncertai, šokiai, kinai, teatrai, susitikimai ir diskusijos su įvairiais vyskupais, net 
įvairiomis kalbomis ir daugiau.

Liepos 17dicną Popiežius laivu atplauks į Sydney Harbour.
Liepos 18 dieną vyks Kryžiaus Keliai Sydnėjaus gatvėse ir uosto pakrantėje.
Liepos 10 d. - šeštadienio vakare vyks Piligrimų eisena per Sydnėjaus tiltą (Harbour 

Bridge) iki Randwick Racecourse (maždaug 9 km!), kur jaunimas budės su Popiežium 
Benediktu. O sekmadienio rytą, Popiežius laikys Šventas mišias su visais tebebudin- 
čiais po atviru dangumi.

Pasaulio Jaunimo Dienų tikslas - suteikti progą viso pasaulio jaunimui pasidalinti 
savo gyvenimo ir savo tikėjimo, religiniais, meniniais ir dvasiniais patyrimais.

Sydnėjaus lietuviai jau sunkiai bepri
simena čia gyvenusius Edvardą ir Emiliją 
Šliterius. Jie gyveno netoli Bankstown’o, 
dalyvavo Sydnėjaus lietuvių veikloje, bet 
jų paaugusiems vaikams nusikėlus gyven
ti į Queensland’ą, jų kvietimu tėvai per
sikėlė gyventi į Caloundrą, Australijos 
“Auksinį pajūrį” (Gold Coast).

Nugalėję pirmuosius didesnės šeimos 
įsikūrimo sunkumus Sydnėjuje, Šliteriai 
jau pastoviai apsigyveno netoli Banks
town’o - Condell Park priemiestyje. Šei
moje augo sūnūs Gediminas ir Algirdas 
bei su Šliterių šeima j Australiją atvykę 
mirusios Emilijos sesers - Domarkų šeimos 
našlaičiai-Justinas ir Kastytis. Čia gyve
nančių Šliterių šeimą (1963 m) Velykų 
švenčių išvakarėse sukrėtė Justino žūtis 
motociklo avarijoje. Palaidotas jis Rook- 
wood’o kapinėse.

Paaugę visi trys Šliterių vaikai nuklydo 
irpakankamai gerai įsikūrė Queensland’e, 
Caloundra mieste. Jie nuolat kvietė tėvus 
parsikelti arčiau jų, ramesniam gyvenimui.

Nelengva buvo Šliteriams apsispręsti. 
Sydnėjuje gyveno giminės ir daug draugų. 
Abu buvo dainos mėgėjai ir Sydnėjaus 
lietuvių choro “Daina” dainininkai. Daly
vavo Australijos Lietuvių Dienų rengi
niuose Sydnėjuje ir Canberrojc. Lankė 
lietuvių pamaldas Lidcombe, eidavo į 
lietuvių renginius Sydnėjaus Lietuvių 
Klube. Bet vaikams nuolat kviečiant, nuta
rė persikelti gyventi j (Jucensland’ą.

1985 metais Šliteriai, palikę Sydnėjuje 
verdantį lietuvišką gyvenimą, persikėlė j 
Caloundrą. Nusipirko namų naujame 
besiplečiančio miesto priemiestyje. Netoli 
vaikai, jūra ir kitos kurortinio miesto vi
lionės. Bet Šliteriams buvo sunku įveikti 
atsiskyrimą nuo judraus lietuviško gyve
nimo Sydnėjuje.

Daug laiko reikėjo, kol apsiprato nau
joje vietoje, nors ir dažnai vaikų lankomi. 
Retkarčiais Šliterius aplankydavo per 
Caloundrą pravažiuojantys pažįstami syd- 
nėjiškiai.

Jau nusistovėjusį, ramų Šliterių gyve
nimą 1996 metais sudrumsčia staigi 
Edvardo mirtis. Aptemo ir tolesnis Emi
lijos gyvenimas. Nežiūrint didesnės vaikų 
globos, prasidėjo Emilijos sveikatą ardan
čios ligos. Tarp kitų, pradėjo temti akių 
šviesa, kurios ir modernūs akių ligų gy

dytojai negalėjo sulaikyti. Emilija dar il
gai prenumeravo “Mūsų Pastoge”, kurios 
dėl akių ligos negalėjo skaityti. Emilijos 
sveikata nuolat blogėjo. Sunkiau susirgus, 
buvo nuvežta į ligoninę, iš kurios į savo 
namus jau negrįžo. Iki savo paskutiniųjų 
gyvenimo dienų sūnų ir jų šeimų buvo 
lankoma Caloundros slaugos namuose. 
Ten 2007 metų balandžio 13 dieną užgeso 
Emilijos gyvybė. Emilija palaidota balan
džio 27 dieną, giminėms grįžus iš užtru
kusios kelionės užsienyje. Po gedulo mišių 
su dėdicnc(dėdės žmona) atsisveikino iš 
Sydnėjaus atvykęs Viktoras Šliteris su 
žmona Juta ir Emilijos anūkas Matthew.

Mažai liko prisiminimų iš Emilijos 
jaunystės dienų. Prasidėjus Pirmajam pa
sauliniam karui, Masifilių šeima pasitrau
kė j Rusiją. Apsigyveno Omsk’o mieste. 
Čia 1917 metais lapkričio 6 dieną gimė 
antroji duktė, pakrikštyta Emilijos - Birutės 
vardais. Masiūlių šeima grįžo į nepriklau
somą Lietuvą. Emilija Kaune baigė gim
naziją. 1942 metais Vilniuje sukūrė šeimą 
su Edvardu Šliterių. Į Australiją Šliteriai 
su keturiais vaikais atvyko “Castelbianco” 
laivu 1949 m gegužės 27 d.

Emilija gimė svetimame, šeimą pri- 
glaudusiame krašte. Mirė toli nuo savo 
krašto ir laimingų jaunystės dienų, praleis
tų Lietuvoje. Palaidota mus priglaudusio 
krašto pajūrio kapinėse. J.Z.

At A Michalina Petraitienė

Gauti gintariniai rožančiai
Betliejaus seselių vienuolynas Vilniuje atsiuntė payzdžius savo pagamintų gintarinių 

rožinių (rožančių). Pavyzdžiai yra pas Antaną Kramilių Sydnėjuje ir pas Aldoną But
kutę Melbourne. Norinčius įsigyti gintarinius rožančius Sydnėjuje prašome skambinti 
Antanui Kramiliui tek: 9727 3131.

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

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

Medžiagą siųskite galimai greičiau Antanui Kramiliui adresu:
83 Queen Str., Cauley Heights, N.S.W. 2166.
E-mail: akramili@bigpond.net.au.
Jeigu pageidausite nuotraukas gauti atgal, j I Jetuvą pasiųsiu kopijas, o originalus jums 

sugrąžinsiu. Malonėkite pranešti, ar šią knygą norėsite nusipirkti.
Antanas Kramilius

Velionė Michalina Pctraitienė mirė 
slaugos namuose balandžio 30 dieną, 
būdama 89 meti; amžiaus.

1949 metais Michalina su trimis duk
romis - Kristina, Janina ir Irena - atvyko į 
Hobartą pas savo vyrą Juozą. Jis atvyko į 
Hobartą 1948 m. ir pradėjo dirbti cinko 
fabrike.

Abu dirbdami pasistatė didelį namą 
Glenorchy. Apsilankydavo lietuvių ren
giniuose. priklausė Moterų Draugijai. 
Gražų gyvenimą sudrumstė vyro Juozo ir 
dukros Kristinos mirtys.

Michalina gyveno viena, ligota, savo

dideliame name. Atėjus senatvei ir li
goms pagausėjus, viena nebegalėjo gy
venti ir persikėlė į slaugos namus. Ją 
lankė dukros, jų šeimos, Apylinkės 
Valdybos nariai, iš Melbourne atvykęs 
kunigas ir kiti.

Šv. Teresės bažnyčioje gedulingas pa
maldas aukojo parapijos klebonas Ted 
McCormack. Atsisveikinimo žodį ir mal
dą “Sveika Marija” paskaitė Juozas Paš
kevičius, angliškai - Genovaitė Radze
vičius. Po pamaldų palydėta j kapines.

Ilsėkis ramybėje.
Juozas Paškevičius

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!

Lietuviu kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
musę visų reikalas

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

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
Tlirint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.
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Sekmadienį, birželio 10 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”, 
prisimenant 1941 m. biiželio mėnesį Lietuvoje įvykusius lietuvių trėmimus Sibiran, 
bus paminėti

Sibiro tremtinių sugrįžimai
Jų prisiminimus surinko ir apžvelgs Algis Bučinskas.
Skaitovai: Aida Abromienė, Jonas Barila, Aistis Bieri, Margarita Kavaliaus

kienė, Onutė Maksvytienė, Jonas Šarkauskas, Kastytis Stašionis.
Pianinu gros Ramutis Zakarevičius.
Kviečiame visus dalyvauti. Bibliotekos Bičiulių Būrelis

Gedulo Diena Sydnėjųje
Kaip ir kiekvienais metais, Jungtinis Baltų Komitetas ruošia Gedulo Dienos 

minėjimą, anksčiau žinomą kaip Išvežtųjų Minėjimą.
Šiais metais minėjimas įvyks sekmadienį, birželio 17 dieną, 2 vai. p.p. laitvių 

Namuose, Parnell Street, Stralhlield.
Lietuviams programoje atstovauja choras “Daina”, vad. Birutei Aleknaitei ir 

jos pagalbininkui Wojciech Wisniewski. Iš lietuvių jaunimo reikalingi vėliavne
šys ir dvi mergaitės, vilkinčios tautinius rūbus.

Tikimės, kad šiame minėjime lietuvių bendruomenė dalyvaus gausiau 
nei pernai. Antanas Kramilius

lietuvių atstovas Baltų Komitete

Gedulo ir Vilties Diena Canberroje
Gedulo ir Vilties Diena Canberroje bus paminėta kartu su latviais ir estais 

sekmadienį, birželio 17 dieną, 3 vai. p.p. Lenkų Klube, David Street, 'Hunter.
Paskaitą skaitys dr. Algimantas Taškūnas, OAM, svečias iš Hobart.
Po trumpos meninės programos seks vaišės.

Canbcrros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Tremtinių pagerbimas Hobarte
įvyks sekmadienį, birželio 17 dieną, 10 vai. ryto St. John’s katalikų 

bažnyčioje, 62 Bowden Street, Glenorchy, kur tėvas Fr. Papworth laikys pamal
das, skirtas pagerbti Baltijos tautų tremtinius.

Po pamaldi) pabendrausime prie kavos. Prašome prisidėti sumuštiniai ir 
užkandžiais. Pirmininkė Rožė, tek: (03) 6243 6101

ALB Krašto Valdybos pranešimas
Pranešu, kad išvykstu iš Australijos gegužės 19 d. ir grįšiu liepos 12 d. Visais 

ALB Krašto Valdybos reikalais prašau kreiptis pas vicepirmininkę Liliją
Kozlovskienę e-paštu: Mykolas@optusnct.com.au

Dalį atostogų praleisiu Lietuvoje, kur ketinu toliau užmegti ir sustiprinti ryšius 
tarp Australijos lietuvių ir Tautinių mažumų ir išeivijos departamento, taip pat su 
PLB Valdyba ir Atstovybe Vilniuje bei Lietuvos Liaudies ir kultūros centui.

Vėliau atvyks į Lietuvą ir ALB KV sekretorius (anglų k.) Dennis Gaylard, su 
kuriuo aplankysime viršminėtas organizacijas ir jų atstovus.

Birutė Prašmutaitė, ALB KV pirmininkė

Centrelink Sydnėjaus Lietuvių Klube
Visi kviečiami dalyvauti Ccntrclink seminare, kurio metu bus ir lengvi už

kandžiai (taip pat nemokami).
Birželio 14 d. 6.30 vai. p.p. Understanding Income Stream
Norinčius dalyvauti seminaniosc prašome iš anksto užsiregistruoti tcl.: 

136 3S7. (Telefonas yra bendras, todėl paskambinus reikia prisistatyti, pasakyti 
kad norite dalyvauti seminare ir pranešti dalyvaujančių skaičių.)

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

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

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

DAIHA VA
LITHUANIAN CLUB

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

www.lithuaiiiaiiclub.org.au

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

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

Sekmadieniais 12.00 vai. - 7.30 vai. p.p.
(Sekmadieniais po 7.30 vai. tik užsakymo atveju).
Virtuvės šeimininkų tel.: Gary - 0400 401 703 Al- 0417 674 599

Cafe special:
Grilled Fish of the Day, Chips. Salad with Lemon Butter Sauce.

Wednesday special:
Chicken Schnitzel, Chips, Salad & Lemon Butter Sauce $12.

Thursday special:
T-Bone or Rump Steak, Chips & Salad $12.

Monday to Friday Lunch special:
Lasagna with Salad, or Cheese Burger, Chips & Salad or Fish & Chips 
with Salad $ 10 each.

“Dainavoje” kiekvieną dieną žaidžiamas KLEIVI ^3.
Fridays - $50 Weekly Prize

Meat Raffles Tickets on Sale from 530 p.m. Raffle at 6.30 p.m.

Members Badge Draw Every Sunday Evening 
between 6 p.m. and 8p.m. Club membership $2peryear.

“Pick the Joker Every Friday at 8 p.m.
Currently stands at $350 (Unless won)

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Padėka
Sydnėjaus Lietuvių Klubo biblioteka širdingai dėkoja Arnoldui Zdanevičiui, 

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų docentui už tris 
padovanotas naujas ir naudingas knygas moderniam šeimos gyvenime.

J. Burokienė, bibliotekos vedėja

Valstybės Diena Sydnėjųje
Šių metų liepos 8 dieną 2.30 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” 

įvyks Lietuvos Valstybės Dienos šventės minėjimas. Šventės metu apdovanosime 
per šiuos metus bendruomenei labiausiai nusipelniusius žmones. Kandidatus 
prašome siūlyti iki liepos 1 dienos rašytine forma ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos pirmininkui Teodorui Rotcui e-mailu: aiislitcomsydiiey@yahoo.com.au 
arba adresu: 69 Belmore St., Fairfield East, NSW, 2165.

Šventės organizatoriai

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: mpastogc@bigpond.com 
Tinklalapis: www.users.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 $65.

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

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (iškaitant 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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