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Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Dainava” svečiai THbunolas komunizmui

Šių metų birželio 12 dieną Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” apsilankė kandidatas Į 
federalinį parlamentą Blaxland apygardai Jason Clare ir NSW parlamento narys 
Bankstown’ui Tony Stewart. Svečiai apžiūrėjo naująjį Lietuvių Klubą ir pabendravo su 
Klubo direktoriais bei darbuotojais.
Nuotraukoje iš kairės: Aistis Bieri. Kęstutis Protas, Jason Clare, Tony Slewart ir Carlos 
Becerra.

Birželio 16 d.Vilniuje vykusioje moks
linėje konferencijoje “Komunizmą - į 
tarptautinį tribunolą” buvo brandinta 
tarptautinio tribunolo komunizmui idėja. 
Tai būtų panašu j Nucrnbcrgo tribunolą, 
kurio metu buvo pasmerktas nacizmas bei 
nacių nusikaltėliai. Konferencijoje taip 
pat iškeltas žalos atlyginimo nukentėju
sioms nuo komunistų klausimas.

Konferencijos organizacinio komiteto 
pirmininkas Vytas Miliauskas Eltai sakė, 
kad šios konferencijos tikslas - atskleisti 
komunistinio režimo padarytus nusikal
timus žmonijai ir žmoniškumui. Jo teigi
mu, ši mokslinė konferencija yra tarp
tautinio kongreso "Komunizmo nusikal
timų įvertinimas”, 2000 metais vykusio 
visuomeninio tribunolo ir tarptautinės 
mokslinės konferencijos “Vilnius 2005” 
darbi) tęsinys.

“Ši akcija yra tarptautinė. 18 Ryti) ir 
Vidurio Europos valstybių visuomeninės 
organizacijos pakviestos tuo pačiu metu 
pagal identiškas dienotvarkes surengti 
tokias pat nacionalines konferencijas”, - 
sakė V. Miliauskas.

“Kiekvienai valstybei siūlėme priimti 
rezoliucijas, kad kreiptųsi į savo valdžios 

atstovus prašydami, kad valstybės valdžia 
inicijuotų tarptautinį tribunolą. Taip pat, 
kad paruoštų identiškas rezoliucijas tarp
tautinėms institucijoms-Hagos tribuno
lui ir Europarlamentui. Lietuvoje vyku
sios konferencijos metu pasiūlyta rezo
liucija palaikyti Seime leidžiamus įsta
tymus. susijusius su konferencijos ideolo
gija”, - sakė V. Miliauskas. “Mes asmeniškai 
nesame linkę teisti žmonių - visi nusikal
tėliai arba garbaus amžiaus, arba išmirę. 
Mums nereikia keršto ar baudų. Prašome 
tik įvardinti asmenis ir pripažinti, kad jie 
yra kalti”,-sakė jis

Konferencijos organizatorius pripaži
no. kad nors šios tarptautinės akcijos or
ganizatorė ir yra Lietuva, aplinka šalyje 
yra niūroka. “Būkim atviri. Lietuvos val
džioje tebėra buvusios nomenklatūros 
atstovai, buvę komunistai, rezervistai, be 
abejo, jie nenorės patys savęs pasmerkti, 
tad reikia tą daryti visuomenei”, - teigė V. 
Miliauskas. Pasak jo. Lietuvoje tribunole 
nusikaltėliais turėtų būti pripažinti tokie 
asmenys, kaip šiuo metu Izraelyje gyve
nantis Nachmanas Dušanskis, Antanas 
Sniečkus, Motiejus Šumauskas, Aleksan
dras Slavinas bei daugybė kitų. LGITIC

'SSiSta8* Lietuvos įvykių apžvalga Joninių ir Rasų kontrastai
Kaune- 

tarptautinė 
aviacijos 

šventė
Birželio 16 d. 

Kaune buvo su
rengta aviacijos 
šventė, skirta Ka
rinių oro pajėgų 
įkūrimo 15- 

osioms metinėms. Šventės metu pirmą 
kartą mūsų padangę drebino ne vien 
Lietuvos, bet ir NATO valstybių viršgar
siniai naikintuvai, saugantys Baltijos 
valstybių oro erdvę. Tarptautiniame Kau
no oro uoste buvo galima pamatyti ir 
apžiūrėti orlaivių iš Ispanijos, Prancū
zijos, Vokietijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos. 

“Rengdamiesi šiam jubiliejui, siekėme 
supažindinti su savo veikla ir pasiekimais, 
pristatyti mūsų partnerius, taip pat esamą 
aviacinės technikos arsenalą - nuo mil
žiniško transportavimui skirto sraigta
sparnio “EH 101 Merlin” iki mažiausio, 
estiško “Robinson” ar naujos kartos lėk
tuvo “C-27 Spartan”, - sakė I .ietuvos kariuo
menės Karinių oro pajėgų vadas puIkinin- 
kas Artūras Leita.

Šventei Lietuvos viduryje esantis Tarp
tautinis Kauno oro uostas pasirinktas ne 
vien įvertinus geografinę padėtį, bet ir se
nas aviacijos tradicijas. Čia 1921 m. su
rengta pirmoji aviacijos šventė. 1919 m. 
organizuota Lietuvos karo aviacija, 1992 
m. išaugusi į Lietuvos kariuomenės Kari
nes oro pajėgas.

“Gintarinė viltis 2007”
Birželio 18 d. Klaipėdoje prasidės ir 

iki liepos 1 d. tęsis vienos didžiausių kari
nių pratybų Baltijos šalyse “Gintarinė vil

tis 2007”.Pratyboms Lietuvoje susiburs 
kariai ir civiliai iš vienuolikos šalių - 
NATO narių bei šalių, bendradarbiaujan
čių su NATO pagal Partnerystės taikos 
labui programą - Armėnijos, Azerbai
džano, Didžiosios Britanijos, Estijos, JAV, 
Kanados, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Suomijos, Vokietijos, taip pat atstovai iš 
NATO daugianacionalinių štabų. Ste
bėtojus j pratybas atsiųs Baltarusija. 
Moldova, Rusija ir Ukraina.

Svarbiausias pratybų uždavinys - didin
ti dalyvaujančių šalių karių tarpusavio 
supratimą ir gebėjimą suderintai veikti 
tarptautinėje aplinkoje, mokyti bendrų 
karinių procedūrų. Kariai bus suskirstyti į 
tris daugianacionalinius batalionus, va
dovaujamus Lietuvos, Suomijos ir Didžio
sios Britanijos atstovų.

Pirmą kartą pratyboms perkamos 
telekomunikacinės duomenų perdavimo 
paslaugos. Nauja ir tai, kad pratybų vieto
je kiekvienam kariui bus sudarytos gali
mybės naudotis belaidžiu internetu. 'lokį 
ryšį užtikrinti itin sudėtinga, nes Kairių 
poligonas yra miškingas ir aplinkui nėra 
kilų stacionarių mobiliojo ryšio bokštų.

Iki šiol visos “Gintarinės vilties” pra
tybos vyko Rukloje, Gaižiūnų poligone, 
šiais metais - pirmą kartą perkeltos j 
Klaipėdą, Kairių poligoną. Tai vieninte
lis poligonas Lietuvoje, kur vienu metu 
mokymuose gali dalyvauti visos - sausu
mos, jūrų ir oro-pajėgos.
Condoleezza Rice vėl pakviesta į 

Lietuvą
Su darbo vizitu Washington’e viešintis 

užsienio reikalų ministras Petras Vaitie
kūnas padėkojo JAV už tai, kad ji nieka
da nepripažino priverstinio Lietuvos

Nukelta į 2 psL

Į Rasų apeigas Kernavėje, šalia Pilies 
kalno piliakalnio, šeštadienį suplūdo apie 
1000 lietuvių etninės kultūros mylėtojų. 
Jie traukė senovės lietuvių sutartines, 
šokinėjo per laužus, plukdė vainikus, at
liko pagonių apeigas - buvo meldžiamasi 
žemės ir ugnies dievaitėms Žemynai ir 
Gabijai, lito pat melu pačiame Kernavės 
miestelyje gausiai liejosi alus ir trenkiant 
kaimo kapelų muzikai šurmuliavo Joninės.

Trumpiausios nakties siautuliui įsibė
gėjus šukėmis pažiro j asfaltą sudužę bu
teliai, ir policininkams netrūko darbo 
tramdant įsismarkavusius paauglius. Tai - 
ne būrėjos pranašystės: žinant lietuvių 
šventimo ypatumus, įvykių seką nesunku 
nuspėti. Kaip sakoma vienoje alaus rek
lamoje. vyrai susirenka, kartais pasimuša.

Tokie Joninių ir Rasų kontrastai. Vadi
namieji romuviečiai pabrėžia, kad Rasos 
yra apeiginė šventė, menanti pagonybės 
laikus, o per Jonines liejasi ne tik alus, bet 
ir degtinė.

Atkūrus Nepriklausomybę, Joninės 
pradėtos švęsti labai plačiai, tačiau esą dėl 
to jos ir neteko sakralumo. Girdi, komer
cija į Jonines jžirgliojo visomis keturiomis.

Apeigų ansamblio „Kūlgrinda“ vadovė 
vaidilė Inija Trinkūnienė aiškino, kad kar
tu švęsti Rasas gali ne tik romuviečiai, bet 
visi norintieji. Jos teigimu, kasmet į Ker
navę atkeliauja vis daugiau smalsumo ar 
naujų potyrių noro genamo jaunimo.

„Kernavė jau beveik negali atsiginti 
žmonių antplūdžio, tačiau atvykėliams 
labai trūksta papročių ir tradicijų išmany
mo. Poreikis lyg ir yra, o supratimo - ne. 
Žmonės nori vainikėlio, tačiau stovi ir lau
kia, kol jiems kas nors žolynų priskins. 
Viską reikia paduoti, už juos padaryti. Kita 
vertus, ko čia stebėtis - mokyklose stinga 
etnografinio švietimo, auklėjimo, kaip 
švęsti ne tik Rasas, bet ir kitas šventes. De-

Joninių dieną ant piliakalnio žmonių rateliai, 

ja. iki šiol tai yra tik pavienių entuziastų ir 
liaudies ansamblių reikalas“, - kalbėjo L 
Trinkūnienė. Ji įsitikinusi, kad dar mo
kykloje vaikai ir jaunimas turėtų gauti tau
tinės ir etninės kultūros pagrindus: žinių 
apie protėvių folklorą, papročius, šokius.

„Plaukai šiaušiasi išgirdus kalbas, kad 
mus vienija alus ir krepšinis. Kuo čia dėtas 
krepšinis, kai turime unikaliausias pasau
lyje sutartines arbtt ikikrikščionišką žalva
rinę puošybą sudėtinga simbolika? Suvie
nijimo ir dalijimosi apeigos yra pagrindas, 
be kurio esame tarsi vėjo papučiami.

Jei lietuviai išmanytų savo istoriją, 
nesvarbu, kur gyventų - čia ar emigracijo
je -jie suvoktų tapatybę, nes iki šiol ne
žinome, ko norime, ko ieškome. Esame 
pasimetę, neįvertiname, kokia didinga 
mūsų praeitis. Valdžia to irgi nesupranta“, 
- aiškino I. Trinkūnienė.

„Šiemet Lietuvoje švenčiamas Rast/ 
jubiliejus: sukanka lygiai 40 metų nuo to, 
kai 1967 m. Kernavėje buvo surengta se
novinė Rasos šventė, sovietinės priespau
dos metais tapusi vienu svarbiausių 
Lietuvos dvasinio atgimimo ženklų. Anuo- 
met šventės rengėjai pasiryžo remtis 
autentiškomis liaudies dainomis, gaivinti 
senąsias šventės tradicijas atsiribodami 
nuo sovietinių festivalių ir stilizuoto fol
kloro. “Panorama”
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♦ Birželio 19 d. 
Pakistano parla
mentas vienbal
siai priėmė rezo
liuciją, išreiškian
čią apgailestavi
mą, kad D. Brita
nijos karalienė 
Elžbieta II įžeidė 
viso pasaulio mu- 
sulmonųjausmus.

Tai ji padariusi, savo gimtadienio proga 
pakeldama rašytoją Salman Rushdie į 
riterius. Parlamentarai reikalauja, kad iš 
“Šėtoniškos eilutės” knygos autoriaus būtų 
atimtas “Sir” titulas.
♦ Susilaukę pastiprinimų, JAV karinės pa
jėgos Irake birželio 19 d. pradėjo ofenzyvą į 
šiaurę nuo Bagdado prieš al-Qaeda ir suni
tus sukilėlius. Apie 10,000 karių dalyvauja 
“Arrowhead Ripper” operacijoje Diyala 
provincijoje, Baquba miesto apylinkėse.
♦ Birželio 19 d. savižudys teroristas su
sprogdino sprogmenų prikrautą sunkveži
mį prie šiitų mečetės Bagdade tuo metu, 
kai maldininkai ėjo iš mečetės po vidur
dienio maldų. Jis apgriovė mečetę, užmušė 
87 žmones, sužeidė 214.
♦ Gazos ruožą užėmus Hamas organiza
cijai, Izraelis aklinai uždarė sieną, neįsi
leisdamas pabėgėlių. Ercz sienos perėjimo 
punkte 275 metrų ilgio tunelyje šimtaipa- 
bėgėlių visą savaitę laukė sienos atidary
mo, nenorėdami grįžti atgal į Hamas 
valdomą sritį. Birželio 20 d. Izraelio teis
mas įsakė vyriausybei pasirūpinti sužeis
taisiais tunelyje. Tada Izraelio gynybos 
ministras Ehud Barak įsakė tam tikrą 
skaičių Fatah bėglių įsileisti į Izraelį.
♦ Birželio 21 d. Australijos min. pir
mininkas John Howard paskelbė, kad 
Federalinė vyriausybė imsis drastiškų 
priemonių gelbėti aborigenų vaikus Šiau

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
inkorporavimo į Sovietų Sąjungą.

Birželio 14 d. dalyvavęs Baltijos vals
tybių ir JAV diplomatinių santykių už
mezgimo 85-osioms metinėms skirtuose 
renginiuose ministras P. Vaitiekūnas 
pakvietė JAV valstybės sekretorę Condo
leezza Rice kitų metų sausį dalyvauti JAV- 
Baltijos šalių partnerystės chartijos de
šimtmečio minėjime Lietuvoje.

Condoleezza Rice pabrėžė, kad Jung
tinės Valstijos buvo ištikimos trijų Balti
jos šalių sąjungininkės visus 85 metus, 
praėjusius nuo diplomatinių santykių 
užmezgimo, net kai jos buvo Sovietų Są
jungos sudėtyje. Valstybės departamente ji 
priėmė Lietuvos, Latvijos ir Estijos užsie
nio reikalų ministrus. Ji taip pat pažy
mėjo Lietuvos - tapusios nauja NATO ir 
Europos sąjungos nare - vaidmens svarbą 
plėtojant demokratiją Rytuose - Ukrai
noje, Gruzijoje, Moldovoje bei dar toliau - 
Afganistane.

Prezidentūros rūmuose gyvens 
Prezidentas?

Vilniaus Simono Daukanto aikštėje 
esančioje Prezidentūroje gali būti įreng
tos ir valstybės vadovo gyvenamosios 
patalpos. Įrengti apartamentus Preziden
tui rekomendavo Prezidentūros pertvar
kos ir priežiūros komisija. Tam greičiau
sia bus statomas atskiras priestatas.

Maždaugdešimtmetj trunkančiai Pre
zidentūros rūmų ansamblio rekonstruk
cijai baigti reikia apie 9 min. litų. Už 
šiuos pinigus būtų suremontuoti visi Pre
zidentūros pastatai ir įrengtos gyvena
mosios patalpos valstybės vadovui. Tačiau

Trumpai iš visur
rinėje Teritorijoje nuo smurto ir lytinių 
užpuolimų iš savo giminių, dažnai besaikio 
alkoholio vartojimo įtakoje. Tai yra Fe
deralinės vyriausybės atsiliepimas į ką tik 
Šiaurinės Teritorijos paskelbtą oficialų 
pranešimą apie aborigenų vaikų padėtį 
“Little children are sacred”. Min. pirminin
kas yra numatęs aborigenų administruoja
mose srityse uždrausti alkoholio vartojimą 
6 mėnesiams, uždrausti pornografinius 
leidinius, priverstinai tikrinti vaikų, jaunes
nių negu 16 metų amžiaus sveikatą ir t.t. 
John Howard kaltina Šiaurės Teritorijos 
vyriausią ministrę Clare Martin 8 savaites 
sulaikius oficialaus pranešimo paskelbimą. 
Opozicijos lyderis Kevin Rudd remia min. 
pirmininko iniciatyvą, nors jai priešinasi 
Šiaurinės Teritorijos vyriausia ministrė.
♦ Irako teismas baigė svarstyti bylą, ku
rioje artimi Saddam Hussein bendradarbiai 
buvo kaltinami genocidu, nukreiptu prieš 
Irako kurdus. Pagrindinis kaltinamasis, 
Saddam Hussein pusbrolis Ali Hassan ai - 
Majid buvo nuteistas mirti. Vien 1988 kovo 
mėn. Halabja mieste jo įsakymu pavartotos 
dujos nunuodijo apie 5000 kurdų. Kartu su 
Ali I lassan buvo nuteisti mirti Sultan Has
him Ahmad al-Tai, buvęs Irako gynybos 
ministras, bei Hussein Rashid Mohammed, 
gen. štabo operacijų skyriaus viršininko 
padėjėjas. Kitidu kaltinamieji nuteisti kalėti 
iki gyvos galvos.
♦ Birželio 23 d. Afganistano prezidentas 
Hamid Karzai pareiškė griežtą protestą 
prieš savo sąjungininkus, NATO ir JAV pa
jėgų vadovybes. Per dabartinę akciją prieš 
Taliban sukilėlius per bombardavimus žū
va per daug civilių. Kariuomenė turėtų pa
sitarti su Afganistano pareigūnais prieš 
kiekvieną puolimą. NATO vadovybė 
skundžiasi, kad Taliban stengiasi didinti 
žuvusių civilių skaičių, savo kovotojus 
paslėpdama tarp civilių gyventojų. □ 

žurnalistai buvo informuoti, kad šiemet 
Prezidentūros remontas nevyko, nes tam 
biudžete nebuvo numatyta lėšų. Kitiems 
metams planuojama prašyti iki 5-6 min. 
litų. Vis dėlto Prezidento rezidencija 
Turniškėse ir toliau būtų skirta šalies 
vadovui.

Lietuvos bibliotekos pakeliui į 
kompiuterizaciją

Jau kitais metais Lietuvos viešosiose 
bibliotekose pradės kurtis nemokamo 
interneto centrai. Bibliotekų kompiuteri
zacijos projektą “Bibliotekos pažangai” 
Lietuvoje remia filantropų Bill and Me
linda Gates Foundation. Bill Gates yra 
kompanijos “Microsoft” įkūrėjas, jau 
kelerius metus iš eilės laikomas turtin
giausiu pasaulio žmogumi. Lietuva šio 
fondo paramą gauna pirmoji iš Rytų ir 
Vidurio Europos šalių.

Projektas “Bibliotekos pažangai” su
teiks bibliotekose viešą interneto prieigą 
visiems besidomintiems. Norint naudotis 
internetu skaitytojo bilieto įsigyti nerei
kės. Šiuo metu kompiuterizuota apie 43% 
1 sietuvoje veikiančių savivaldybių viešųjų 
bibliotekų. Projektas bus įgyvendinamas 
2008-2011 metais.

Iki šiol norą dalyvauti projekte pa- 
reiškė!218 iš maždaug 1400 Lietuvos 
viešųjų bibliotekų. Joms keliami lam tik
ri reikalavimai, pavyzdžiui, sutvarkyti
patalpas, užtikrinti jų šildymą žiemą, su
tvarkyti varvančius stogus ir kita. Be to, Bill 
and Melinda Gates Foundation apsiima 
finansuoti dalį projekto tik tada, kai tokius 
pačius įsipareigojimus prisiima valstybė. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-
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Kodėl bėga?
Valdas Vasiliauskas

buvęs savaitraščio “Veidas” redaktorius

Dabar valstybė išmeta savo piliečius 
ne į gatvę, o į Atriją. Masiškai. Kas atsiti
ko, kad sulaukę 17-ų atkurtos valstybės 
melų visi su nerimu klausiame: ar išliks 
lietuvių tauta?

Toks klausimas buvo suprantamas 
Simono Daukanto ar Jono Basanavičiaus 
laikais, kai Lietuva irvalstybė buvo keliama 
iš kapo duobės, jis neskambėjo disonansu 
ir okupacijos naktį. Bet dabar, kai Lietuva 
yra NATO valstybė ir Europos Sąjungos 
narė, kuriai nebaisūs išorės priešai?..

Iš tikrųjų atsakymas teisingas - lietu
vių tautai didžiausios grėsmės kyla pa
čioje Lietuvoje. Irčia veltui ieškotume at
pirkimo ožių, nes jų paprasčiausiai nėra. 
Aktualumą prarado net didžiausias cariz
mo laikų ir sovietų okupacijos baubas - ru
sifikacija. Paskutiniais sovietinės okupa
cijos metais - 1989-aisiais - Lietuvoje gyve
no 9.4% rusų - tai pats didžiausias skaičius 
XX amžiuje. 2001 metais jų teliko 6.3 %.

Čia pasiremsiu oficialia Lietuvos sta
tistikos departamento išsamia studija 
“Lietuvos gyventojai: struktūra ir demo
grafinė raida”, kuri įvairiais pjūviais ana
lizuoja demografinius procesus ir gyveni
mo kokybės struktūras.

Pagal 2001 metų visuotinį Lietuvos gy
ventojų surašymą Lietuvoje gyveno 3.484 
min. žmonių. Jie pagal amžiaus grupes 
pasiskirstė taip: 15-59 metų sudarė 61.2%, 
vaikai iki 14 metų -19.5%, pagyvenę žmo
nės (60-ics ir vyresni) - 19.3%. Tai buvo 
paskutiniai metai, kai vaikų iki 14 metų 
buvo dar daugiau nei pagyvenusiųjų. Da
bar šis perviršis - jati istorija.

2006-aisiais šešiasdešimtmečių ir 
vyresnių buvo 134,000 daugiau nei ketu
riolikmečių ir jaunesnių vaikų. Lietuvių 
tauta nesulaikomai senėja. Tiesa, palygin
ti su Europos Sąjungos 25 valstybių vi
durkiu, Lietuva senėjimo vidurkiu atsi
lieka, tačiau senėjimo augimo tempais 
smarkiai jas lenkia.

Reformuoja žurnalistikos studijas
Vilniaus universitete nuo rugsėjo 1- 

osios žurnalistikos studentams bus skir
tos visiškai naujos studijų programos, 
žurnalistikos bakalaurams išplečiama 
universitetinių disciplinų dalis, tarp ku
rių yra logika, pasaulinės literatūros is
torija, religijotyra, žmogaus teisės, esteti
ka, sociologijos įvadas, etika ir kt. dalykai.

Pertvarkant šią žurnalistikos progra
mą, pasirinkta specialybė bus sudaryta iš 
atitinkamų spaudos, vaizdo, žodžio žur
nalistikos komponentų. Programa sutei

Sumušė pasaulinį rekordą
Lietuvos iliuzionistas Arvydas Gai- 

čiūnas nekvėpuodamas išbuvo po van
deniu 15 minučių ir 58 sekundes. LNK 
televizijos teigimu, jis pagerino pasaulio 
rekordą.

A. Gaičiūną po eksperimento išsivežė 
medikai. Druskininkų vandens pramogų 
parke vykusį reginį tiesiogiai transliavo 
LNK. Pasaulio rekordo kartu su broliu 
siekė ir jo sesuo Diana. Moteris po vande
niu išbuvo tnimpiau nei jos brolis. Jai taip 
pat prireikė medikų pagalbos.

Lietuvos iliuzionistai Diana ir Arvydas
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Prie nuolat mažėjančio gimstamumo 
(Lietuvoje jau seniai įsivyravo vieno vaiko 
šeima, gimdo vis vyresnio amžiaus mote
rys, vis vėlesnės tampa santuokos, o ir jos 
mažėja) pridūrus mirtingumą, kuris Lie
tuvoje vienas didžiausių Europos Sąjun
goje, pamatysime visą demografinių 
tendencijų grėsmę.

Kad čia kažkas negerai - ir ne dėl Die
vo valios, o dėl sveikatos, socialinės 
apsaugos, gyvenimo būdo, mitybos, - rodo 
ir milžiniški mirtingumo netolygumai 
Lietuvoje. Vyrai Lietuvoje gyvena net 12 
metų trumpiau nei moterys. Lietuviai vy
rai vidutiniškai pasidžiaugia šiuo pasau
liu 65.4 metų, moterys - 77.4 metų.

Šia šiek tiek varginančia statistika 
norėjau atkreipti dėmesį, kad masinė 
emigracija nėra vienintelė grėsmė lietuvių 
tautai. Emigracija - tik viena pasekmių: 
daugelis ir bėga nuo tokio gyvenimo.

Nuo 1990-ųjų per 16 metų emigravo 
apie 404,000 Lietuvos piliečių - maždaug 
10% visų gyventojų. Emigracijos mastais 
Lietuva lenkia visas Europos Sąjungos, 
taip pat gretimas Vidurio Rytų Europos 
valstybes, nors ten ekonominės ir sociali
nės sąlygos panašios. Tiesa, absoliučiais 
skaičiais, 2005 metais, Eurostato duo
menimis, Lietuvą pagal emigraciją pra
noko Nyderlandai ir Lenkija, tačiau 
skaičiuojant 1000 gyventojų Nyderlandus 
lenkėme 2 kartus, Lenkiją, Latviją ir Es
tiją - net 5 kartus. Niekas nepajėgtų įro
dyti, kad Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje 
žmonės gyvena 5 kartus geriau.

Ir nors šiuo metu Europos Sąjungos 
senbuvėse atlyginimų minimumas dar 8 
kartus didesnis nei Lietuvoje, lietuviai 
masiškai bėga iš tėvynės ne vien dėl 
ekonominių priežasčių. Tarkim, masinė 
emigracija, o ne Vyriausybės politika įvei
kė nedarbą (dabar Vilniuje neįmanoma 
prisišaukti statybininko, dažytojo, staliaus 
ar mašinų mechaniko). Tačiau ieškančiųjų 
darbo užsienyje nesumažėjo.

Esu įsitikinęs, kad dabartinę masinę 
emigracijos bangą vadinti vien ekonomi
ne neteisinga. Tiksliau ją būtų vadinti 
ekonomine-dvasine. Gal lietuvius gena iš 
namų ne tik elgetiški atlyginimai, socia
linė atskirtis, bet ir dvasinė tuštuma, at
sivėrusi visuomenėje ir juose pačiuose?

kia studentui daug pasirinkimo galimy
bių, tačiau kartu padidina atsakomybę už 
pasirinktas studijuoti disciplinas. Kai ku
riais atvejais gerokai išplečiamas studijų 
intensyvumas: pavyzdžiui, imti vieną iš pa
minėtųjų disciplinų reikės per semestrą 
ne mažiau kaip 114 akademinių valandų. 
Tarp 15 pasirenkamųjų disciplinų numa
tyta sporto žurnalistika, kultūros paveldo 
sklaida, interviu technika ir kt. (iš viso 
specialybės dalykų būtų apie 30).

LGITIC

Gaičiūnai nekvėpavimo rekordo siekė 
vandenyje prirakinti grandinėmis. LNK 
teigimu, A. Gaičiūnas pagerino pasaulio 
rekordą, priklausantį Robert Foster, kuris 
1959 metais Kanadoje nekvėpuodamas po 
vandeniu išbuvo 13 minučių ir 42 se
kundes.

Jau anksčiau brolis ir sesuo Diana ir 
Arvydas Gaičiūnai išgarsėjo visame 
pasaulyje, sumušdami garsaus amerikie
čių mago David Blaine rekordą. Per pro
jektą „Užsišaldę lede“ ledo luite jie iš
buvo ilgiau nei 63 valandas. LGITIC
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Bendruomenės baruose
Bibliotekos Bičiulių Būrelis prisiminė 

tremtinius
Vytautas Patašius

Birželio K) dienos Bibliotekos Bičiu
lių Būrelio renginys, sutraukęs apie 70 
klausytojų, savo pasirinkta tema skyrėsi 
nuo įprastinių birželio trėmimų minė
jimų. Ši tema — “Sibiro tremtinių sugrį
žimai”. Dažniausiai per minėjimus žiau
rūs pačio trėmimo vyksmo vaizdai, siau
bingi išgyvenimai Sibire ir tragiška mir
čių statistika užgožia skaudžią tremtinu) 
patirtį jiems galiausiai grįžus į Lietuvą. Gi 
ši patirtis - tai mūsų tautos kančių dalis ir 
jos neturėtume užmiršti.

Įžangos žodyje Algis Bučinskas teisin
gai patebėjo, jog lietuvio prigimtyje nėra 
keršto jausmo. Su pakilusia dvasia ir dai
na iškovoję nepriklausomybės atstatymą, 
lietuviai nekeršijo skriaudėjams. Iš šiur- 
pios-tremties į Lietuvą grįžę mūsų tautie
čiai irįinegalvojo apie kerštą juos įskun- 
dusienis, juos trėmusiems, juos grįžusius 
persekiojusiems asmenims. Gal todėl 
šiandien yra užmirštama, kiek daug 
skriaudų grįžę tremtiniai patyrė iš savųjų 
tautiečių pačioje Lietuvoje. Gi tie, buvę 
skriaudėjai, dažnai ir šiandien tebėra įsi
tvirtinę aukštose pareigose, stengdamiesi 
savotiškai nušviesti sovietinės okupacijos 
laikotarpį.

Būrelio narių skaitytose ištraukose iš 
tremtinių prisiminimų atsispindėjo rūsti 
anų dienų tikrovė, išspausdama ašaras iš 
jautresnių renginio klausytojų.

Algis Bučinskas trumpai pristatė 
kiekvieną skaitytą atsiminimų ištrauką ar 
eilėraštį, gi dr. Ramutis Zakarevičius 
protarpiais pianinu skambino gerai pa
rinktas melodijas, pritaikytas renginio 
nuotaikai, pradedant su “Leiskit į tėvynę”.

Po Margaritos Kavaliauskienės dekla
muoto Albino Jankaus eilėraščio, Kasty
tis Stašionis klausytojus supažindino su 
pakartotinai į Sibirą tremiamo kunigo 
Stanislovo mintimis. Aistis Bicri pristatė 
Antano Miškinio “Spygliuotą Odisėją”, o 
Jonas Šarkauskas perskaitė dvi ištraukas 
iš knygos “Mes išlikom”. Antroje ištrau
koje buvęs tremtinys Zenonas Juodviršis 
prisiminė, kaip jis, buvęs tremtinys, buvo

Holly sėkmingai baigė studijas
Birželio 16 d. laidoje Sydnėjaus 

dienraštis “The Daily Telegraph” paskyrė 
visą puslapį sydnėjiškių Jurgio ir Jolantos 
Janavičių anūkei, jų dukros Viktorijos 
dukrai Holly McDonnell.

Holly tik ką baigė teisės studijas 
Sydnėjaus Universitete aukščiausiu 
įvertinimu (first class honours).

Prieš 20 metų, tada keturių metų 
mergaitei, Holly buvo padaryta pirmoji 
pasaulyje operacija, suteikusi jai galimybę 
atgauti klausą bioninės ausies pagalba. 
Klausos ji buvo netekusi susirgusi me
ningitu, plonųjų smegenų plėvelės 
uždegimu, buvo bepradedanti prarasti ir 
galimybę kalbėti.

Australo profesoriaus Graeme Clark 
išradimas, mažas įtaisas viename iš ausies 
puslankių (cochlear inplant) įgalino ją 
pilnai atgauti klausą. Holly yra ypač dė
kinga chirurgui profesoriui Bill Gibson, 
kuris pirmasis išdrįso panaudoti šį dar 
niekur neišbandytą išradimą.

Dabar pasaulyje šiuo išradimu pasi
naudojo daugiau kaip 50,000 klausos
netekusių žmonių - bet Holly buvo pati 
pirmoji. Holly atlieka teisinę praktiką ži
nomoje Sydney teisininkų firmoje Clayton 
Utz. V.R 

verčiamas dalyvauti vežant į tremtį kitus. 
Neužilgo pats vėl buvo tremiamas į Sibirą.

Aida Abromienė skaitė įdomius pri
siminimus iš knygos “Kelionė į niekur”, gi 
Onutė Maksvytienė, ištraukoje iš veikalo 
“Mus skaičiavo vagonais”, supažindino 
klausytojus su ištremto su tėvais nepil
namečio vaikino išgyvenimais. Po dvyli
kos metų tremties grįžęs į gimtąjį kraštą 
jaunuolis buvo nesvetingai sutiktas ir tuoj 
vėl ištremtas 4 metų tarnybai okupanto 
kariuomenėje.

Margaritos Kavaliauskienės perskai
tytoje ištraukoje iš Elenos Juciūtės knygos 
“Pėdos mirties zonoje” graudžioje sceno
je Elenos tremties draugė, pasibeldus grį
žus į gimtųjų namų duris, palaikoma “kaž
kokia ubage”, savo vaikų neatpažinta.

Onutė Maksvytienė jautriai perskaitė 
Vytauto Cinausko eilėraštį, gražiai 
iliustruojantį lietuvio tremtinio pasaulė
žiūrą - “neplėšk šioj žemėj keršto”, gi Jo
nas Barila “Iš asmeniško laiško” ištrauko
je pristatė jauno berniuko išgyvenimus. 
Už “sunkų” nusikaltimą jis buvo pa
smerktas kalėti penkerius metus, po to 
pasilikti dar 5 metus tremtyje, mat kažkas 
prisiminė, kad jis, dar vaikas, vokiečių 
okupacijos melais deklamavo Bernardo 
Brazdžionio eilėraštį “Saukiu aš tautą”.

Baigdamas renginį Algis Bučinskas 
plačiai susumavo renginio mintis, ra
gindamas dėti pastangas, kad pasaulis ne
užmirštų mūsų tautai padaryti) skriaudų, 
kad ir mūsų pačių jaunajai kartai būtų 
aišku, kad ne už savo kaltes lietuviai buvo 
tremiami į Sibirą. Jis lygino vokiečių 
nacių ir sovietų padarytas skriaudas. 
Vokiečiai stengiasi už skriaudas atsily
ginti. Dabartinė Rusijos valdžia nemato 
reikalo net atsiprašyti, neduoda vizų jau
nimui nuvykti į Sibirą aptvarkyti kanki
nių kapus.

Minutės tyla buvo pagerbti tremtiniai, 
tiek grįžę, tiek nesugrįžusieji. Nuskam
bėjo “Lietuva brangi”. Bibliotekos Bičiu
lių Būrelio vardu Jadvyga Burokienė pa
dėkojo renginį pravedusiam Algiui Bu
činskui, Danutei Skoni lienciir programos 
atlikėjams. □

Nuotraukoje iš kairės - Holly McDonnell 
(kairėje) su savo drauge Samantha lands- 
berry.

(Nuotr. iš “The Daily Telegraph”)

Linkėjimai iš Lietuvos
Rašau dabar iš Šiaulių. Svečiuojuosi pas 

mamos Mortos Stakaitytės-Prašmutienės 
gimines. Noriu šiek tiek papasakoti apie 
savo viešnagę Lietuvoje. Gal “Mūsų Pa
stogės” skaitytojams bus įdomu.

Jau dešimta diena kai esu Lietuvoje. 
Šilta, saulėta. Keletą kartų palijo. Kaip 
Australijoje, taip ir Lietuvoje - labai reikė
jo lietaus, nes vasara šiais metais anksti 
prasidėjo. Lietuvoje žmonės malonūs, šiltai 
priima. Po kelerių nebuvimo metų matau 
daug teigiamų pasikeitimų. Vyksta daug 
naujų statybų, (domiai pasikalbu su įvai
riais žmonėmis. Manimi čia kartais stebisi 
ir net giria, kad gerai kalbu lietuviškai, nors 
esu gimusi Australijoje. Iš tiesų, tai mano 
tėvų, AL Bendruomenės, mano lietuvių 
draugų ir naujų emigrantų dėka aš galiu 
Australijoje lietuviškai pasikalbėti, net 
padiskutuoti ir panagrinėti įvairias temas.

Dabar šiek tiek papasakosiu apie įvy
kusius posėdžius ir susitikimus ALB rei
kalais. Aš su Denniu Gaylard Vilniuje su
sitikome su Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento (TMID) darbuotojais. Bir
želio 13 d. turėjome posėdį su TMID gen. 
direktoriumi Antanu Petrausku. Pristatėme 
naują AI B interneto svetainę, kalbėjomės 
apie Australijos Lietuvių Bendruomenę, 
apie dvigubos pilietybės reikalus, sugrįži
mo į Lietuvą rūpesčius, kultūrą ir švietimą, 
ALB Krašto Tarybos (2006) Rezoliucijas, 
paramą Australijos lietuviams: kaip ir kur 
surasti mums reikalingus išteklius, ALB 
Krašto Valdybos (2007-2008) darbo planą, 
ALB Archyvą, Australijos Lietuvių Dienas 
(2008) Sydnėjuje ir Krašto Tarybos suva
žiavimą, apie Lietuvos Vyriausybės naujai 
iškeltus uždavinius TMID, įskaitant švie
timą ir lituanistikos studijų centrų įkūri
mus įvairiose užsienio šalyse.

ALB vardu TMID gen. direktoriui An
tanui Petrauskui įteikėme tris naujai iš
leistas DVD iš AL Dienų (2006) Geelonge. 
Širdingai dėkoju Charles ir Lore tai Tigani, 
kurie laiku parūpino mums 10 DVD ko
pijų. Tas kopijas įteikiu visoms organiza
cijoms, su kuriomis oficialiai susitinkame 
pasikalbėti ALB reikalais arba kurios ma
ne pasikviečia į savo renginį. Nemažai laiko 
praleidome su TMID vyriausiu specialis
tu Vytautu Mikclioniu, kuriam tarp kitų 
kraštų paskirta palaikyti ryšius su ALB. 
Jau nuo pat šios ALB KV kadencijos pra
džios (2007 sausis) susirašinėjome su juo 
elektroniniu paštu.

Birželio 14 d. - Gedulo ir Vilties Dieną 
-TMID man, Denniui ir jo švogeriui Vidui 
Sadauskui parūpino pakvietimus dalyvauti 
LR Seimo galerijoje naujos parodos apie 
trėmimus į Sibirą atidaryme ir po to j LR 
Seimo posėdį, skirtą paminėti tą Lietuvai 
skaudų įvykį.

Po LR Seimo posėdžio teko užeiti į LR 
Seimo biblioteką ir į Martyno Mažvydo 
biblioteką. Abiejuose radau lietuviškos 
spaudos iš Australijos - “Mūsų Pastogės” 
ir “Tėviškės Aidų” numerius. LR Seimo 
bibliotekoje kalbėjau su Nijole Visockaite 
(niviso@Irs.lt), o Mažvydo bibliotekoje il
giau teko pasikalbėti su Lituanistikos sky
riaus vedėja Silvija Velavičicne (www.lnb.lt). 
Vedėja pasakojo, kad geriausiai jiems su 
Australijos lietuvių archyvine medžiaga 
padeda buvęs sydnėjiškis Pranas Nagys, 
kuris bibliotekai įteikė visų “Mūsų Pasto
gės” numerių komplektą nuo pat pirmo 
išleisto numerio. Vedėja pasigyrė, kad Mar
tyno Mažvydo biblioteka turi pilną kom
plektą. Be Prano Nagio, jiems padeda ir 
Gabrielius Žemkalnis. Ji taip pat prašė 
perduoti šilčiausius linkėjimus melbour- 
niškei ir bendradarbei Alenai Karazijienei 
Vedėja taip pat paminėjo, kad bendrauja ir 
su Algiu Taškūnu iš Hobarto. Ji laukia su 
juo susitikimo, nes Algis Taškūnas šiais 
metais Lietuvoje dalyvaus konferencijoje ir 
skaitys paskaitą lituanistikos tema.

Birželio 16 d. TMID nuvežė mane su 
TMID užsienio lietuvių skyriaus vedėja 
Violeta Raulynaitiene į Rumšiškėse vyks
tantį Lapteviečių draugijos suorganizuotą 
metinį Gedulo ir vilties dienos minėjimą. 
Rumšiškėse stovi pavyzdys traukinio 
vagono (vieno iš tų, kuriais buvo vežami 
žmonės Sibiran) su ekspozicija ir jurta 
(namelis-palapinė). ALB vardu tariau žodį 
ir pirmininkui Jonui Markauskui įteikiau 
ALD (2006) Geelonge tris DVD. Jis paža
dėjo per mane Australijos lietuviams per
duoti filmuką apie trėmimus.

Birželio 19 d. posėdžiavome PLB at
stovybėje su Gabrielių Žemkalniu. Tačiau 
Dennis ir aš su juo susitikome atskirai, nes 
aš tuo metu kalbėjau su žurnalistu Aurimu 
Budraičiu iš žinių radijo “Salos”. Pasikal
bėjimą surengė TMID ir jis užtruko apie 
40 minučių. Birželio 23 d. jis buvo trans
liuojamas Vilniuje 97.3 bangomis. Po susi
tikimo TMID gen. direktorius Antanas 
Petrauskas mane su Gabrielių Žemkalniu 
pasikvietė pietums, kurių metu toliau kal
bėjomės apie bendruomeninius reikalus, 
įskaitant dvigubos pilietybės klausimą, 
PLB pirmininkų suvažiavimą bei ALB. 
Direktorius labai šiltai įvertino Australijos 
Lietuvių Bendruomenę ir sakė, kad mes, 
kaip ilgai gyvavusi Bendruomenė, supran
tame PLB ir jos struktūrą, suprantame ryšius 
tarp Australijos, PLB, Lietuvos ir jos įstaigų. 
Savo jėgomis įsikūrėme ir turime savus 
Lietuvių Namus, savas organizacijas, mo
kame veikti Bendruomenėje su visomis 
lietuvių kartomis ir su naujais emigrantais. 
PLB ir l’MID mus, Australijos lietuvius, 
iškelia kaip pavyzdį naujai įsikūrusioms 
bendruomenėms.

Dennis Gaylard man pranešė, kad jis 
labai sėkmingai susitiko su Lietuvos liau
dies kultūros centro darbuotojais ir kalbėjo 
apie tautinius šokius, muziką, tautinių rūbų 
siuvimą ir beveik viską sužinojęs, ko ALB 
KV narė Loreta Čižauskaitė-Tigani buvo 
prašiusi kad sužinotų. Aš irgi dar ketinu 
aplankyti muzikos skyriaus vadovę.

Jau pradedu ruošti savo pranešimą PLB 
ir PLIS suvažiavimui, kuris įvyks rugpjūčio 
pradžioje Kernavėje. Šiais metais ALB 
Krašto Valdybai atstovaus vicepirmininkė 
Lilija Kozlovskicnė. Dėkoju visiems, kurie 
man praėjusią savaite elektroniniu paštu 
atsiuntė visus reikalingus duomenis. Ypač 
dėkoju Lilijai, Edvinui ir Irenai Luscombe. 
Dar turiu PLB atstovybei pristatyti tinka
mai paruoštą 2006-2007 metų ALB veiklos 
aprašymą. Tai padarysiu, o Lilija galės atsa
kyti į įvairius klausimus.

Turiu laiko Lietuvoje pabūti ir turiste. 
Keliavau traukiniu iš Vilniaus į Šiaulius. 
Aplankiau Burkiškių dvarą. Nuvažiavau į 
Gruzdžius pas Stakaičius. Vilniuje aplan
kiau krautuves. Važiuosiu dar į Švenčionis 
pas savo tėvo a.a. Karolio Prašmuto ir 
Ulozų gimines. Tuo pačiu pamatysiu Vil
niaus kraštą, gražius ežerus, miškus ir 
kalnus. Po Švenčionių važiuosiu į Kauną, 
pas savo gimines ir draugus, įskaitant a.a. 
Šiuškaus gimines Adomaičius ir Ingridą 
Kliučinskienę, dirigentą draugą Algirdą 
Viesulą ir kitus.

Grįžusi į Vilnių pirmą kartą kaip žiū
rovė (ne kaip dainininkė ar dirigentė) 
dalyvausiu Lietuvos Dainų šventėje. Ban
dysiu dalyvauti visur kur galėsiu, nes šį kartą 
nebus repeticijų ir turėsiu daugiau laiko. 
Susitiksiu su giminėmis ir senais draugais 
iš Lietuvos, su kuriais susidraugavau jiems 
besilankant Australijoje.

Baigiant siunčiu šilčiausius linkėjimus 
visiems Australijos lietuviams, savo ben
dradarbiams iš ALB Krašto Valdybos ir iš 
Apylinkių Valdybų bei visiems mūsų AL 
Bendniomenės nariams irveikėjams.

Birutė Prašmutaitč,
ALB Krašto Valdybos'pirmininkė 
2007 birželis, Lietuva
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Lietuviai pasaulyje___________
Airijoje - jau mokytojų draugija

Lietuvių vargai Anglijoje

Kaip praneša LR Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas, Airijon emigra
vę pedagogo specialybę turintys lietuviai 
susibūrė j Lietuvių Bendruomenės mo
kytojų asociaciją, kuri rūpinsis emigrantų 
vaikų švietimo reikalais.

Manoma, kad Airijoje, į kurią krypsta 
vieni didžiausių lietuvių emigracijos 
srautų, gali būti apie 20-30,000 vaikų iš 
Lietuvos

“Airijoje gyvena nemažai entuziastų ir 
mokytojų, kurie dirba ne pagal profesiją. 
Daugelis jų mielaimokytų lietuvių vaikus 
šeštadieninėse mokyklėlėse, tačiau šiai 
veiklai mokytojus reikia suburti”, - sako 
Airijos Lietuvių Bendruomenės atstovas 
Arūnas Teišerskis.

Tikimasi, jog 50 narių turinti asociaci

Kova dėl N.Y. bažnyčios vėl pralaimėta
New York’o teismas palaidojo pasku

tines lietuvių viltis išlaikyti Aušros Vartų 
bažnyčią. Teismas nusprendė, kad baž
nyčioje esantis turtas priklauso arkivys
kupijai ir ji turi teisę juo laisvai dispo
nuoti. Tačiau Lietuvių Bendruomenė ža
da nenuleisti rankų ir norėdama apsau
goti bažnyčios turtą dar kartą kreipsis į 
teismą.

Bažnytinės teisės žinovai teigia, kad 
vienintelė galimybė išsaugoti šią šven
tovę - prašyti perduoti ją Lietuvos Kata
likų Bažnyčios žinion. Teigimą, kad pasta
rosios vadovai jau svarsto tokią galimybę.

Pasak JAV LB New York’o apygardos 
pirmininkės Ramutės Žukaitės, padėtis 
kasdien tik blogėja. Dar nesulaukus teis
mo sprendimo, bažnyčioje buvo išmon
tuoti ir nežinia kur išgabenti vertingi var
gonai.

“Jie daro ką nori, ir nežinome, kas 
vyksta su bažnyčios turtu”, - sakė ji. Lie
tuvių Bendruomenė ketina keisti taktiką 
ir teismui pateikti naują ieškinį, kuriame 
prašys apsaugoti Aušros Vartų bažnyčioje 
įamžintą kultūrinį lietuvių paveldą.

“Kreipsimės kitu tikslu - akcentuo
dami paveldą”, - aiškino R.Žukaitė. Teismo 
procesas Bendruomenei jau atsiėjo apie 
6,000 JAV dolerių.

Tačiau teisminių kovų sėkme tiki ne
daugelis. Į tokius ieškinius daugvilčių ne
deda ir LR Prezidento patarėja Irena 
Vaišvilaitė. Jos nenustebino išeivių Ben
druomenei nepalankus teismo sprendimas 
dėl Aušros Vartų bažnyčios.

“Kiek žinau, yra buvusi ne viena pa
naši byla dėl bažnytinio turto. Tačiau nė 
vienai tautinei grupei nepavyko laimėti”. - 
sakė patarėja.

L Vaišvilaitė mato kitą būdą išsaugoti 
lietuvišką bažnyčią ir joje esančias verty
bes. Pasak jos, tokia galimybė atsirastų, jei

Anglijoje - Lietuvos komercijos rūmai
Gegužės 16 dieną Lietuvos ambasa

doje Londone įvyko Lietuvos komercijos 
rūmų Jungtinėje Karalystėje steigiamasis 
susirinkimas.

Rūmus nusprendė steigti iniciatyvūs 
Jungtinėje Karalystėje gyvenantys versli
ninkai iš Lietuvos, siekdami užmegzti ry
šius bei sukurti bendravimo forumą tarp 
lietuviškai kalbančių verslininkų Britani
joje, o taip pat skatinti verslo ryšius tarp 
Lietuvos ir Britanijos bei tarp lietuvių 
verslininkų įvairiuose kraštuose.

Steigiamajame susirinkime dalyvavo 
virš 50-ies įvairių įmonių savininkų, part
nerių ir vadovų.

Ambasadorius Vygaudas Ušackas 
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ja organizuos lietuvių kalbos mokymą, 
padės stiprinti Airijoje jau veikiančias 
lietuvių mokyklas, plėtos savaitgalinių 
mokyklų tinklą, į ją susibarusiems pe
dagogams suteiks galimybes dalintis 
sukaupta patirtimi.

Lietuvių emigrantų vaikų švietimo Ai
rijoje bėdos neseniai patraukė Lietuvos 
valdžios dėmėsi.

Airijoje apsilankiusi Vaiko teisių 
apsaugos kontrolierė Rimantė Salaševi- 
čiūtė išreiškė susirūpinimą, jog kai ku
riose šalies mokyklose lietuvių emigran
tų vaikai diskriminuojami, jiems drau
džiama tarpusavyje bendrauti lietuviškai 
ir jie kitaip skriaudžiami - bet vėliau bu
vo sakoma, kad tokie atvejai yra gan reti.

TMIDinf.

Aušros Vartų bažnyčia NewYork’e.

Lietuvos Bažnyčia paprašytų New York’o 
arkivyskupijos perduot i teises į Aušros Var
tų bažnyčią.

“Kiek išmanau bažnytinę teisę, viena 
arkivyskupija gali perduoti turtą kitai 
arkivyskupijai”, - teigė I.Vaišvilaitė.

“Lietuvos žinių” šaltinių teigimu, Lie
tuvos Katalikų Bažnyčia jau svarsto ga
limybę prašyti New York’o arkivysku
pijos perduoti už lietuvių paaukotus pini
gus statytą bažnyčią Vilniaus arkivysku
pijai.

“Tokių iniciatyvų jau yra, apie tai mū
sų vyskupai jau kalbasi”, - laikraščiui sakė 
vienas aukštas dvasininkas. Šią idėją 
palaikytų ir New York’o lietuvių tikinčių
jų bendruomene besirūpinantis Lietuvos 
Vyskupų konferencijos delegatas užsie
nio lietuvių sielovadai, prelatas Edmun
das Putrimas.

“Aušros Vartų bažnyčia mums labai 
svarbi. Su Vyskupų konferencija aptarsime 
žingsnius, kuriuos dėl jos išsaugojimo 
galime padaryti”, - sakė jis laikraščiui.

LG1TIC

pasidžiaugė didėjančiais dvišalės preky
bos srautais bei išreškė viltį, kad Rūmų 
įkūrimas dar labiau juos suaktyvins.

Lietuvos eksportas j .IK 2005 metais 
sudarė 1542 mln litų, o 2006 metais - jau 
1666 mln. litų. Tuo tarpu prekių iš JK 
importas per vienerius metus išaugo nuo 
955mln.lt 2005 metais iki 1379 mln li
tų 2006 metais.

Vienerių metų laikotarpiui buvo iš
rinkti Rūmų prezidentas, viceprezidentas 
ir valdyba.

Prezidentu tapo Martynas Jokšas 
(„Glorywood Ltd“ direktorius), vice
prezidentu - Andrius Runevič („A2A 
Group“ direktorius).

LGITIC

Dvidešimtmetis D.M., patikėjęs drau
gų pažadais, atvyko į Londoną ieškoti 
laimės. Sumokėjęs už surastą darbą auto
mobilių plovykloje 200 svarų ir atidavęs 
pasą, negaudamas nė minimalaus darbo 
užmokesčio, nežinodamas savo teisių, 
nemokėdamas kalbos, plovyklos šeimi
ninkui jis vergavo beveik pusmetį. Ne
beištvėręs, išsekęs, be pinigų ir dokumen
tų, jis tris dienas pėsčiomis keliavo iš 
Londono priemiesčių, kol pasiekė Lietu
vos ambasadą. Konsulinių pareigūnų 
pagalba vaikinas netrukus grįš į Lietuvą ir 
jau gimtinėje bandys iš naujo pradėti 
gyvenimą.

Tai tik viena istorija iš daugelio. Žmo
nių išnaudojimas Anglijoje - viena opiau
sių problemų, kurią bando spręsti poli
tikai. pareigūnai, žiniasklaida. Birželio 6 
dieną Lietuvos ambasadoje Jungtinėje 
Karalystėje diskutuota, kaip sustabdyti 
darbuotojų išnaudojimą, prekybą žmonė
mis, nelegalias įdarbinimo agentūras ir 
kaip įtikinti lietuvius ne visuomet susi
gundyti viliojančiais pasiūlymais.

Situacija turi keistis
Aptarti pasitaikančius lietuvių išnau

dojimo atvejus, jiems įsidarbinant Jung
tinėje Karalystėje, bei būdus, kaip užtik
rinti galiojančių darbo įstatymų laiky
mąsi susirinko organizacijos „Gangmasters 
Licensing Authority“ (GLA) pirmininkas 
bei jo padėjėjas, „UK Human Trafficking 
Centre” ir „Metropolitan Police” atstovai, 
lietuvių bendruomenė ir žiniasklaida.

Kaip sakė ambasadorius Vygaudas 
Ušackas. į ambasados konsulinį skyrių 
kone kasdien kreipiasi į nelaimę patekę 
Lietuvos piliečiai. Patikėję viliojančiais 
darbo pasiūlymais, nepasitikrinę, ar įdar
binimo paslaugas siūlanti kompanija vei
kia legaliai, neturėdami net elementarių 
anglų kalbos žinių, atvykę į Londoną ar 
kitą Jungtinės Karalystės miestą, lietuviai 
susiduria su žiauria realybe. Jie ne tik 
neuždirba žadėtų tūkstančių svarų, bet 
neretai tampa fiziškai priklausomi nuo 
savo darbdavių.

Dažnas lietuvis nesuprasdamas kalbos 
pasirašo išnaudojančias sąlygas nustatan
čias darbo sutartis, kurios numato netei
sėtus atskaitymus iš darbo užmokesčio už 
maitinimą, apgyvendinimą, transporto 
išlaidas, ’lokiu būdu, beveik nieko neuž
dirbdamas ir negalėdamas pragyventi, 
žmogus vis labiau ir labiau įsiskolina sa
vo darbdaviui. Dar daugiau-kaip užstatą 
už skolas lietuviai lengvabūdiškai ati
duoda darbdaviams savo pasus ir taip 
tampa visiškai priklausomi nuo sukčių.

52-ejų Vida Janulevičienė „Londono 
žinioms“ papasakojo apie šešių metų 
„katorgą“ sumuštinių fabrike. „Dar ir da
bar šlubuoja sveikata, skauda nugarą, 
sąnarius, geriu vaistus. Dirbdavau po 14 
valandų per dieną už juokingą sumą. Tik 
po šešti) metų atlyginimas pakilo iki mi
nimumo. Darbdaviai engė, kiek tik galėjo. 
Tiek fiziškai, tiek ir morališkai“, - teigė 
prieš tris savaites darbą palikusi moteris.

Įdarbinimo paslaugos - nemokamos
Susitikimo metu prisimintas BBC at

liktas tyrimas, kuris atskleidė, kad darbo 
Didžiojoje Britanijoje ieškantys asmenys 
yra viliojami apgaulėmis ir sudaro naują 
išnaudojamųjų klasę. Tuomet Lietuvos 
televizijos žurnalistas Audrius Lclkaitis 
ant savo kailio patyrė daugelio lietuvių 
imigrantų dalią: žemesnį nei minimalus 
atlyginimą, gyvenimą perpildytose patal
pose, įdarbinimo agentūrų pažadus ir jų 
netesėjimus.

„Mums nesvarbu iš kurios šalies žmo

a *
When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busy! ALJS

gus ir kodėl atvyko j Angįiją, ar kaip gavo 
darbą. Svarbiausia, kad su juo būtų elgia
masi teisingai. Esame pasiryžę pakeisti 
šiandieninę situaciją, kada darbdaviai 
dažnai nepaiso nei žmogiškųjų principų, 
nei įstatymų“, - tvirtino GLA pirmininkas. 
Ši organizacija pradėjo veikti nuo 2005 
metų ir kovoja už darbuotojų teises že
mės ūkio, sodininkystės, miškininkystės, 
kiautuotųjų vėžiagyvių bei maisto apdo
rojimo ir pakavimo, gėrimų ir žuvies 
gavybos sektoriuose. „Ateityje tikimės 
padėti ir kitose srityse dirbantiems. Pavyz
džiui, aptarnavimo ar statybų versle“, - 
pirmininkas.

GLA organizacijos instrukcijose įra
šytos griežtos baudos įstatymų pažeidė
jams. Už darbo jėgos teikimą į nustatytus 
sektorius be licenzijos gresia 10 metų 
laisvės atėmimo ir 5.000 svarų piniginė 
bauda. Naudojant brigados vadovą, kuris 
neturi licenzijos gali tekti kalėti šešis 
metus ir sumokėti 5,000 svarų baudą.

„Įdarbinimo paslaugos Anglijoje - 
nemokamos. Jei agentūra prašo atlygio už 
darbo paiešką ir suradimą, vadinasi, ši 
kompanija pažeidžia įstatymus. Tad rei
kėtų būti itin atsargiems panašiais atve
jais“, - lietuviams priminė GLA pirmi- 
ninkas.Tuo pačiu jis pabrėžė, kad labai 
dažnai žmonių išnaudojimas prasideda 
dar jiems neišvykus iš gimtosios šalies. 
Lietuvoje įdarbinimo paslaugos yra mo
kamos. Tad daugeliui nelegalių agentūrų 
tai yra būdas, kaip pasipelnyti iš patiklių 
piliečių. Pasak ambasadoriaus V Ušacko, 
Lietuvos Socialinių reikalų ir darbo mi
nisterija dar šiais metais planuoja iš naujo 
apsvarstyti ir pakeisti įdarbinimo agen
tūrų veiklos principus Lietuvoje.

Anglijoje veikiančios Darbuotojų regis
travimo programos (Worker Registration 
Scheme') duomenimis, tarp 2004 metų 
gegužės ir 2006-ųjų gruodžio mėnesių, 
52,975 lietuviai buvo užsiregistruoti že
mės ūkio bei maisto apdorojimo ir paka
vimo darbams Didžiojoje Britanijoje, Tai 
sudaro 11% visų užsiregistravusių. Dau
giau nei lietuvių užsiregistravo tik lenkų.

Padėjo 63 į nelaimę papuoltisiems 
lietuviams

Praėjusiais metais LR konsuliniai pa
reigūnai pagalbą suteikė 63 į nelaimę pate
kusiems Lietuvos piliečiams, tačiau svar
bu žinoti, kad net ir tokiais atvejais am
basados veiksmai yra gana riboti. Konsu
liniai pareigūnai gali išduoti kelionės do
kumentus grįžimui namo, susisiekti su 
artimaisiais, tarpininkauti gaunant grąžin
tiną materialinę paramą iš valstybės, tačiau 
įstatymai jiems griežtai draudžia tarpi
ninkai! Ii dėl įsidarbinimo, aprūpint i nakvy
ne ar skolinti pinigų iš savo asmeninių lėšų.

„Todėl labai svarbu, kad kiekvienas, 
nusprendęs išbandyti savo laimę svečioje 
šalyje ir ketinantis ten ieškoti darbo, iš 
anksto, dar būdamas 1 .ietuvoje, susirinktų 
maksimalią informaciją apie darbo ir 
gyvenimo sąlygas Jungtinėje Karalystėje. 
Siekdama tokiems žmonėms pagelbėti, 
Lietuvos Respublikos ambasada, apiben
drinusi kasdieninę praktiką, parengė in
formacinį lankstinuką „10 patarimų, ke
tinantiems ieškoti darbo Jungtinėje Ka
ralystėje. Tikimės, kad lankstinukas bus 
naudingas ir suteiks reikalingos informa
cijos. Tačiau svarbiausias mano patarimas, 
kad kiekvienas, prieš nuspręsdamas vykti 
ieškoti laimės į svetimą šalį, gerai pagalvo
tų ir pamatuotų devynis kartus, ar tikrai 
verta palikti savo artimuosius ir gimtinę“ - 
sakė ambasadorius Vygaudas Ušackas.

Dovilė Ilcvičiūtė, “Londono žinios”
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Padėka tėvų kraštui
Ramunė Sakalauskaitė, “L.ž.”

Tęsinys iš “M.R” nr. 24.
Tuo metu pastebėjau, kad Švietimo ir 

mokslo ministerijoje buvo begalė vado
vėlių ir knygų anglų kalba, bet niekas tuo 
nesidalijo. Stebino ir tai, kad iš užsienio 
grįžę ir žinių turintys mokytojai ar dės
tytojai nenorėjo dalytis informacija su 
kitais. Deja, kai kurie lietuviai šio bjau
raus įpročio iki šiol neatsikratė. Negalė
jau suprasti, kodėl grįžę iš konferencijų ir 
parsivežę žinių, slėpdavo jas po savo 
sėdyne. Šis įprotis mane šokiravo ir šo
kiruoja iki šiol.

Lietuvoje matomas lėtumas mane taip 
pat slėgė. Reformos vyko vėžlio žings
niais. Teigiamo įspūdžio nedarė ir kiti 
Lietuvai būdingi dalykai. Pavyzdžiui, ste
bino, kaip agresyviam vyrui kalbant pa
keltu balsu, pavaldiniai tyli ir nedrįsta 
prieštarauti. Mačiau tiek daug nedemok
ratinėms valstybėms būdingų bruožų, ir 
tai mane liūdino ir slėgė.

- Ar pastebėjote daugiau, tik lietuviams 
būdingų, jums nepatinkančių charakte
rio bruožų?

- Kaip sakiau, lietuviai labai lėti. Ma
nau. tai lemia mentalitetas, pradedamas 
žodžiais “na, reikia pagalvoti...” Kol jie 
galvoja, situacija ir apskritai visas pasau
lis nestovi vietoje, keičiasi ir juda pirmyn. 
Dėl šio lėto mąstymo stringa reformos, 
lieka neatlikti darbai, nepriimti nauji iš
šūkiai. Lietuvai svetimas bcndntomenės 
darbas ir gyvenimas. Visur trūksta loja
lumo.

Lietuviai nemėgsta dirbti kartu, bet jie 
puikiai veikia krizės akivaizdoje.

- Kokios Australijai būdingos patirties 
pasigendate Lietuvoje?

- Lietuvos moksleiviai nuo mažų die
nų turėtų būti mokomi atsakomybės ir

Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 
Dailės galerijos įkūrimo iniciatorius ir 
mecenatas poetas Mykolas Karčiauskas 
perdavė galerijai gerb. dailininko Adolfo 
Vaičaičio triptiką. Mums labai patiko.

Prašytume “Mūsų Pastogės” redakci
jos tarpininkauti ir perduoti dailininkui 
Adolfui Vaičaičiui nuoširdžiausią padėką 
už dovanotą meno kūrinį, už reikšmingą 
indėlį turtinant Petro Vileišio gimnazijos 
Dailės galeriją, kurioje yra 205 vertingi 
dailės darbai.

Dar prašytume geriausius linkėjimus 
perduoti Lilijai. Labai dėkoju. Pagarbiai:

P, Vileišio gimnazijos bendruomenės 
vardu - Dailės galerijos globėja mokytoja

Janina Micžianskicnė

Kviečia „ViDUje“
Gegužės 8 d. išleistas naujausias, II- 

asis, elektroninio naujienų leidinio 
“ViDUje” numeris. Leidinys skirtas VDU 
Absolvento dienai. Šia proga - interviu su 
VDU absolventu, kuriamo VDU absolven
tų klubo iniciatyvinės grupės nariu Audriu
mi Balaišiu apie universitetą, naujas idėjas 
ir studijų laikus. “ViDUje” pristato ir kitą 
reikšmingą įvykį-gegužės 17 d. iškilmin
game VDU Senato posėdyje vienam žy
miausių šio laikmečio sociologų prof. 
Zygmunt Bauman bus įteiktos VDU garbės 
daktaro regalijos. Rubrikoje “Naujienos 
trumpai” pristatomi renginiai, kultūriniai 
įvykiai universitete. Fotoreportaže - VDU 
krepšininkų, penktąjįkartą tapusių Lietu
vos studentų krepšinio lygos čempionais, 
pergalės akimirkos. Rubrikoje “Renginių 
kalendorius” skelbiami artimiausių dviejų 

priimti sprendimus. Deja, vietoj to vyrau
ja baimė ir kontrolė. Australijoje K) metų 
vaikas pasirašo sutartį rengti projektą. Jis 
mokomas planuoti: parašyti konkrečios 
apimties tekstą, surasti nuotraukų ir in
formacijos bibliotekoje. Kai tėvai ir mo
kytojai pritaria jo planui, vaikas imasi 
darbo. Tokios sutartys suteikia atsako
mybės ir mažiesiems, ir suaugusiesiems. 
Lietuvoje to nemokoma. Čia aukštųjų 
mokyklų studentams turėjau aiškinti, kaip 
rašyti esė. Priešingu atveju, kaip jie, tapę 
verslininkais ar inžinieriais, reikš savo 
mintis, pristatys idėjas? Australijoje to 
mokoma vidurinėse mokyklose.

- Ką, jūsų manymu, reikėtų keisti 
Lietuvos švietimo sistemoje?

- Vaikams reikia suteikti daugiau 
atsakomybės, suformuluoti reikalavimus 
mokytojams ir gerinti jų darbo sąlygas.

Sydnėjujc visi mokytojai priklauso 
vienai profesinei sąjungai, todėl sumo
kėjęs keletą dolerių gali tikėtis paramos 
bet kokiu klausimu. Lietuvos mokytojai 
pernelyg išvarginti ir neturi poreikio su
vokti profesinių sąjungų reikšmės bei 
prasmės. Dėl to kenčia patys. Stebina, jog 
kol vyksta diskusijos, kuo skiriasi aukš
tasis ir universitetinis mokymas, kenčia 
studentai.

- Kodėl taip yra?
- Manau, tai lemia dvaro mentalitetas - 

pono ir tarno. Pastaraisiais metais tarp 
elito ir dirbančių žmonių atsirado neįvei
kiamos lubos. Dirbantys ir mokantys 
mokesčius žmonės šios naštos nebepa
kelia, todėl nerandu kito žodžio kaip 
parazitais apibūdinti vadinamąjį elitą. 
Susidaro įspūdis, kad kai kurie lietuviai 
labiau linkę patarnauti kitiems ir net 
vykdyti jų sprendimus, kuriuos vėliau pa
tys kritikuoja. Nors asmeniniai sprendimai 
lemia geresnį gyvenimą, dažnas renkasi 

savaičių renginiai universitete ir Kaune.
Parsisiųskite leidinį „ViDUje”: Į http:/ 

/www.vdu.lt/Viduje ] mvw.vdu.lt/Viduje
Visus “ViDUje” numerius galite rasti 

internete, adresu www.vdu.lt, skiltyje 
„Naujienos“ (ieškokite ženklo „ViDUje“)

“ViDUje” kūrybinė grupė

Skirta lėšų vertybių 
pargabenimui

Siekiant užtikrinti kultūros vertybių, 
esančių užsienyje, paiešką ir pargabenimą 
į Lietuvą, projektams įgyvendinti iš valsty
bės biudžeto lėšų šiam tikslui paskirta 
80,000 litų.

Pagal Kultūros ministerijos programą 
“Paveldo, istorinės ir kultūrinės atminties 
išsaugojimas” skirta 33,300 litų įgyven
dinti projekto “Kartografinių kultūros 
vertybių (šaltinių) paieška Rusijos Fede
racijos archyvuose, bibliotekose ir muzie
juose” pirmajam etapui.

Nacionalinei Martyno Mažvydo bib
liotekai skirta 22,200 liti; šiai bibliotekai 
dovanojamos Lozoraičių šeimos biblio
tekos pargabenimui iš Italijos į Lietuvą. Ji 
į Vilnių jau atvežta ir šiuo metu yra tvar
koma M. Mažvydo bibliotekoje.

Lietuvos nacionaliniam muziejui 
skirta 11,900 litų pergabenti Vasario 16- 
osios akto signataro Mykolo Biržiškos 
archyvą bei asmeninius daiktus iš JAV.

Biržų krašto muziejui “Šėla” skirta 
7,400 litų įgyvendinti projektą “XVI- 
XVIII amžiaus Biržų pilies istorija. Pir
miniai istorijos šaltiniai”.

Vinco Krėvės-Mickevičiaus bylos 
Baku miesto archyvuose tyrimuiper 5,000 
litų. LGITIC 

pono ir tarno santykius.
- Kodėl?
- lamams nereikia galvoti, taip pat 

nebūtina prisiimti atsakomybės. Dar pa
stebiu, kad Lietuvoje išplito kargo kultas, 
kitaip vadinamas krovinių kultas.

Jis radosi neturtingose šalyse, tokiose 
kaip Naujoji Gvinėja, kur kroviniai at
gabenami laivais arba lėktuvais. Maistas ir 
drabužiai byra kaip iš dangaus, kitų su
kurtas gėris čia pat suvartojamas. Kargo 
kultą dabar atitinka Europos Sąjungos 
(ES) fondai. Kodėl žmonės nepradeda 
galvoti, kaip patiems susirasti nišą ir pra
dėti ką nors gaminti? Užuot tai darius 
ieškoma ES fondų su svetimais pinigais.

- Be to, kad dėstote Vytauto Didžiojo 
universiteto Švietimo studijų centre, dar 
aktyviai dalyvaujate Edward de Bono cen
tro veikloje. Kodėl manote, kad šio mo
kymo reikia lietuviams?

- Problema ta, kad lietuviai nežino, 
kas jie yra. Kas esi, yra svarbiau, negu tai, 
kaip atrodai. Kai kurie lietuviai įpratę 
galvoti, kaip apsirengti, kokius kremus 
vartoti, o apie tai, kokie jie, įskaitant

Jurgio Mačiūno “Fluxus” kolekcijos
dalis - Vilniuje

Birželio 18 dieną Vilnhj pasiekė pir
moji Jurgio Mačiūno „Fluxus“ kolekcijos 
dalis. įsigyjamą „Fluxus“ kolekciją suda
ro apie 2600 eksponatų - apie 500 jų ga
lima rasti kitose kolekcijose, kiti 2100 
yra unikalūs. Pirmoji „Fluxus“ darbų pa
roda įvyks jau šių metų spalio mėnesį. Ją 
rengs Vilniuje įsteigtas Jono Meko vizua
liųjų menų centras kartu su Maya Stend
hal galerija.

Kolekcijoje - J. Mačiūno darbai, skirti 
„Film-Makers Cinematheque“, „Film 
Cuture“ žurnalui, J. Meko projektams, iš
skirtiniai darbai ir dokumentacija, susiję 
su Soho rajono įkūrimu, darbai ir tekstai iš 
privataus J. Mačiūno gyvenimo.

Pasak Vilniaus savivaldybės praneši
mo spaudai, čia sukaupti tokių žymių 
avangardistų kaip Robert Morris, Nam 
June Paik, Jonas Mekas, Yoko Ono, On 
Kawara, Donald Judd, Yvonne Rainer, 
Alison Knowles, Michael Heizer, Joan 
Jonas. Claes Oldenburg ir kitų darbai.

Nusprendus įsigyti J. Mačiūno „Fluxus“ 
meno darbų kolekciją ir šį darbą patikė
jus VšĮ Jono Meko vizualiųjų menų cen
trui, dėl kolekcijos įsigijimo New York’e 
buvo pasirašyta sutartis su pasatdinio gar
so kinematografininku J. Meku.

„Lietuva su „Fluxus“ kolekcijos atke- 
liavimu ir muziejaus įsteigimu gauna ma
no ir mano meno draugų iš viso pasaulio 
palaikymą. Aš žinau, kad Jurgis dabar 
danguje yra labai laimingas dėl to, kad jo 
darbai, seniai pripažinti pasaidyje, bus 
matomi Lietuvoje. Mažos tautos dažnai 
skeptiškai žiūri į savo tautiečius, kurie 
susilaukia pripažinimo platesniame pa
saulyje. Užuot jais didžiavęsi mes juos 
atiduodam kitiems. Džiaugiuosi, kad 
Vilnius pačiu laiku susigrąžina vieno 
įspūdingiausių lietuvių menininkų - J. 
Mačiūno darbus“,- apie kolekcijos perkė
limą į Lietuvą sakė J. Mekas.

Pastaraisiais metais nuolat auga susi- 

Jurgio Mačiūno “Fluxus” kolekcija.

emocijas, dvasinę būseną ir pozityvaus 
mąstymo įgūdžius, negalvoja ir neap
tarinėja.

Manau, kad šiose knygose ir progra
mose surašytos idėjos padės geriau su
prasti save ir suvokti, kas svarbiausia. Tai 
padės kasdieniame gyvenime sprendžiant 
problemas, taigi leis pasijusti laimingiems.

De Bono teorijos gali padėti atsisakyti 
neigiamų įpročių ir baimės, “ką kiti apie 
mane pagalvos”.

Esu įsitikinusi, kad jei nori padėti kraš
tui, pirmiausia mokai ne vaikus, o moky
tojus. Toks mano uždavinys ir tikslas. 
Gerbiu Lietuvos mokytojus, kurių gyveni
mas klaikus: viršininkai su jais nesiskaito, 
švietimo sistema buksuoja, vaikai įžūlėja ir 
vis labiau linksta į smurtą. Džiugu, kad de 
Bono mokymu susidomėjo ne tik aukš
tųjų mokyklų studentai, bet ir verslinin
kai. Domisi ir mokytojai iš Mažeikių, net 
Marijampolės vaikų darželio “Gandriukas” 
pedagogai, kuriame de Bono mokymas 
pritaikomas jau daugelį metų.

(Su Nin Bižys kalbėjosi 
Ramunė Sakalauskaitė)

Jurgio Mačiūno “Fluxus” kolekcija.

domėjimas „Fluxus“ judėjimu, J. Mačiūnas 
yra pripažįstamas vienu reikšmingiausių 
XX a. antrosios pusės kūrėjų. Neseniai 
įspūdingą „Fluxus“ kūrinių kolekciją įsi
gijo Harwardo Universiteto Menų muzie
jus. Todėl Vilnius, susigrąžindamas į tėvy
nę dviejų įtakingiausių pasaulyje avangar
distų lietuvių išeivių J. Meko ir J. Mačiūno 
darbus, pretenduoja tapti nauju XXI am
žiaus pasauliniu avangardo centru.

J. Mačiūnas yra išskirtinė asmenybė- 
menininkas ir meno istorikas, architektas, 
dizaineris, prodiuseris ir leidėjas, muziko
logas ir matematikas - daugybės talentų ir 
interesų žmogus. XX a. septintajame de
šimtmetyje jo įkurtas „Fluxus“ judėjimas 
apjungė įvairias meno rūšis ir maištingą 
ideologiją ir tapo viena įtakingiausių filo
sofijų šiuolaikiniame pasaulyje.

„Fluxus“ judėjimas laužė tabu ir žvelgė 
į ateitį. Jis metė iššūkį meno pasaulio stag
nacijai ir suabejojo miesčioniškomis „pres
tižinio“ meno vertybėmis. J. Mačiūnas ir 
jo pasekėjai išrado alternatyvias meno kū
rimo formas, kurios dar ir šiomis dienomis 
įtakoja ištisas jaunųjų menininkų kartas.

VšĮ Jono Meko vizualiųjų menų centras 
buvo įkurtas siekiant populiarinti kino 
klasiką, intelektualųjį, dokumentinį ir na
cionalinį kiną bei vaizdo meną. Viena pa
grindinių įkurto centro misijų - įkurti fil
mų archyvą, kuriame būtų sukaupti ir sau-
gomi visi avangardinio kino duomenys.

Ateityje centras planuoja įsteigti 
„Fluxus“ mokslinių tyrimų institutą, kuris 
pagrindinį dėmesį skirtų „Fluxus“ menų 
tyrinėjimui. Jono Meko vizualiųjų menų 
centras susilaukė didelio pasaulinių meno 
centrų ir muziejų kuratorių, tokių kaip 
Larry Kardish iš New York’o. Šiuolaikinio 
meno muziejaus, Harry Stendhal iš Maya 
Stendhal Galerijos New York’e, Dominique 
Paini iš Paryžiaus Georges Pompidou 
centro ir kitų, palaikymo.

DELFI
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Sportas Žydrūnas Ilgauskas Lietuvos rinktinėje nežais

Kelialapius į Beidžingo olimpiadą jau 
turi 20 lietuvių

Birželio 21 d. įvykusiame Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto (LTOK) vyk
domojo komiteto posėdyje akcentuota, 
jog šiai dienai kelialapius į 2008 meti) 
Beidžingo (Kinija) vasaros olimpiadą 
iškovojo 20 lietuvių - individualių sporto 
šakų atstovų.

Apie Lietuvos sportininkų pasirengi
mą Beidžingo olimpiadai bei programos 
„Beidžingas 2008“ įgyvendinimą kalbėjo 
Kūno kultūros ir sporto departamento 
(KKSD) generalinis direktorius, Ll’OK 
viceprezidentas Algirdas Raslanas, LTOK 
viceprezidentas, Lietuvos olimpinės rink
tinės vadovas Vytas Nėnius bei Lietuvos 
olimpinio sporto centro direktorius Linas

Krepšinis kauniečiams - šventė
Dienraščio „Laikinoji sostinė“ didžio

sios taurės krepšinio turnyro finalas pri
minė Lietuvos krepšinio lygos (LKL) var
žybas. Turnyre prakaitą liejo ne tik mėgė
jai, bet ir pripažintos krepšinio žvaigždės: 
Jonas Mačiulis, Vaidas Jurgilas, Mantas 
Kalnietis, Giedrius Gustas, Vidas Gine- 
vičius, Vytenis Jasikcvičius. Tadas Kli
mavičius, Vaidas Stiga, daug kitų aukš
čiausio lygio žaidėjų.

Birželio 20 d. VDU sporto centro salė
je po įtemptų rungtynių, sutraukusių pil
ną salę žiūrovų, pirmąją vietą trečius me
tus iš eilės laimėjo „TopSport ir Dextera“, 
vos keturiais taškais 90:86 palaužusi 
„Kauno autobusus“.Trečią vietą turnyre 
iškovojo „BMS ir KK Policija“, 95:84 
palaužusi „Era+Eternit“.

Ona Sudimantaitė - Vytautienė
Didžioji Lietuvos kunigaikštienė

Isolds Poželaitė - Davis AM
Tęsinys iš “M.P.” nr. 24

Vytauto sutuoktuvės su Ona Sudiman- 
taite galėjo įvykti apie 1370-sius metus, 
bet ne vėliau kaip 1380-tais metais, nes 
1381-mais metais Vytautas dalyvavo karo 
žygiuose, o 1382-ais metais jis buvo ka
linamas drauge su tėvu Kęstučiu Kriavo 
pilyje. Jaunavedžiai, matyt, gyveno Vy
tauto tėvų pilyje Trakuose. Ateityje gal ir 
turėsime daugiau žinių apie šį svarbų 
įvykį.

Vedybų metu, tai yra apie 1370-sius 
melus, Ona buvo pagonė. Kai kuriose 
vokiečių kronikose yra paminėta, kad 
“1401-mais metais, kunigaikščio Vytauto 
žmona Ona, dar tik neseniai buvo priėmu
si krikščionybę.”

Kitoje vokiečių kronikoje randame, 
kad Ona dar buvusi pagonė tekėdama už 
Vytauto. Deja mums nežinomas Onos pa
goniškas vardas. Jei Ona priėmė krikštų 
per taip vadinamą Aukštaičių krikštą 1387- 
tais metais, tai aukščiau minėtas kroni
kininkas visai teisus sakydamas, kad

. .Ona dar neseniai priėmė krikštą.”
Ona sumani, rizikuoti pasiruošusi 

žmona
Kunigaikštienė Ona lankė Vytautą 

Kriavo pilyje. Ji ir buvo jo gelbėtoja, o ne 
Onos tarnaitė Alena. Ji persirengė vyro 
drabužiais ir pasiliko kalėjime. O tarnaitė 
Alena išėjo su kunigaikštienės rūbais 
persirengusiu Vytautu. Sargybiniai tik po 
kelių dienų suprato jos vylius. Kodėl 
Vytautui pavyko pabėgti? Viename met
raštyje buvo rasta sekanti žinutė, kad 
“...Vytautas buvo nedidelio ūgio, lieknas, 
o barzdą skuto.” Tad, galima patikėti, kad 
jam pavyko suvaidinti savo žmonos Onos 
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Tūbelis. Posėdyje atkreiptas dėmesys į tai, 
kad dar ne visi Beidžingo žaidynių kan
didatai yra aprūpinti naujausiu sportiniu 
inventoriumi, pajėgiausieji dvikovinių 
sporto šakų atstovai neturi namuose lygia
verčių treniruočių partnerių, trūksta spor
to medicinos specialistų.

Tarptautinės federacijos šiemet rengia 
varžybų daugiau nei pernai, tačiau lietu
viai, norintys visose dalyvauti, nesugeba 
tinkamai paskirstyti turimų lėšų. Ll’OK 
prezidento Artūro Poviliūno nuomone, 
liepos mėnesio vykdomojo komiteto po
sėdyje reikia padėti tašką vyrų dviračių 
treko rinktinės formavimo klausime

(Pagal “L.r.)

Antradienį „Laikinosios sostinės“ 
mažosios taurės turnyro, kuriame dalyvavo 
tik mėgėjai, nugalėtojais pirmą sykį tapo 
„Energijos sistemų servisas“.

Įtemptų svarbiausių „Laikinosios sos
tinės“ didžiosios taurės rungtynių baigtį 
nulėmė patyrimas ir šiek tiek aukštesnis 
meistriškumo lygis.

Naudingiausio didžiojo finalo žaidėju 
pripažintas rezultatyviausias rungtynių 
krepšininkas „TopSport ir Dextera“ puo
lėjas VStiga, pelnęs 24 taškus, atkovojęs 13 
kamuolių ir išprovokavęs 5 varžovų pra
žangas. Nugalėtojams M.Kalnietis pelnė 20, 
J.Mačiulis -19, V. Jurgilas -10 taškų. An
trosios vietos laimėtojų gretose išsiskyrė 
E.Dainys (22 tšk., 6 rezultatyvūs perdavi
mai, 10 išprovokuotų pražangų). (“L.r.”) 

rolę. Toks herojiškas Onos 
veiksmas vertas gilesnės anali
zės. Ona gelbėjo, matyt, ne tik 
savo mylimą vyrą (juk nemyli
mo vyro žmonos paprastai ne
lanko kalėjime), bet gelbėjo ir 
būsimą Lietuvos valdovą. Šitą 
užuominą galime priimti arba 
atmesti. Betgi turime ir auten
tiškų žinių, kad Ona buvo su
mani ir gerai nusimananti valsty
biniuose reikaluose bei gera 
diplomatė. Vienas vokiečių kro
nikininkas netgi tvirtino, kad 
“...Vytauto žvaigždė šviesiau
siai žibėjusi Onos laikais...”

Taip, matyt, Vytautui pavyko 
apgauti sargybinius ir jie neįtarė iš kalė
jimo išeinančių dviejų “moterų.” Kol sar
gybiniai pastebėjo klaidą, Vytautas jau 
buvo pabėgęs pas brolį Tautvilą, valdžiu
sį Naugarduką, galiausiai - ieškodamas 
paramos - pas kryžiuočius. Vytautas du 
kartus buvo pabėgęs pas kryžiuočius: 
1382-84 metais ir 1389-92 metais ne tik 
Vytautas, bet ir jo šeima prisiglaudė ten. 
(žiūrėk, Encyclopedia Lituanica, Vol. VI, 
psl. 208-221)

Ona diplomate
O kaip Onai pavyko išsigelbėti iš 

Kriavo pilies? Tikslių žinių neturime. 
Tačiau anais laikais buvo priimta, kad 
sumokėjus piniginę baudą, žmonės galė
davo išsipirkti iš kalėjimo. Gal taip ir 
Ona išsigelbėjo iš Kriavo pilies.

O kai antrą kartą su Vytautu vyko į 
Ordino valdas Prūsijoje 1389 metais, ji 
vyko ne viena. Duktė Sofija, vyro sesuo 
Ringailė ir kiti įžymesni dvariškiai vyko 
drauge su ja. Šios žinios tikslios nes as
menų sąrašas figūruoja ordino pareikalau
tame įkaitų sąraše.

Lietuvos krepšinio rinktinės treneriai 
gali išbraukti Žydrūną Ilgauską (žiūr. 
nuotr. dešinėje) iš pagrindinės komandos 
kandidatų sąrašo. NBA klubo “Cleveland 
Cavaliers” vidurio puolėjas apsisprendė 
atsisakyti kvietimo žaisti šių metų Euro
pos čempionate, kuris rugsėjo 3-16 die
nomis vyks Ispanijoje.

“Tikrai galvojau žaisti rinktinėje, bet 
po tragedijos šeimoje viską apmąsčiau ir 
nusprendžiau, kad vasarą noriu būti su 
žmona”.

“Žiūrėsime, kaip bus kitais metais”, - 
"Lietuvos rytui” Amerikoje sakė Žydrūnas 
Ilgauskas.

32 metų 220 em ūgio Žydrūnas Ilgaus
kas atvirai prakalbo apie tai, kaip išgy
veno vasarį, kai jo žmona per pirmalaikį 
gimdymą neteko dvynukų. Tragedija pri

Dubline vyks antrasis lietuvių boulingo turnyras
Airijos sostinėje gyvenantys lietuviai 

birželio 30 dieną rinksis į boulingo turny
rą. Tai jau antrasis Dublino lietuvių bou
lingo turnyras. Pirmasis įvyko per Šv. 
Velykas. Mintis organizuoti boulingo 
turnyrus j Airijos sostinę atkeliavo iš Kor- 
ko - čia gyvenantys tautiečiai dažnai su
sirenka pasivaržyti boulingo lakeliuose.

„Norime, kad ne lik Korke, bet ir 
Dubline gyvenantys lietuviai galėtų re
guliariai susirinkti pažaisti boulingą ir 
smagiai praleisti laiką tautiečių draugijo
je“, - sakė kartu su Airijos Lietuvių Ben
druomene renginį organizuojantis 22 
metų Paulius Pocius. Pasak ne vieną 
boulingo turnyrą Lietuvoje surengusio 
lietuvio, organizuojant pirmąjį turnyrą iš 
pradžių buvo abejojama, ar pavyks su

Vytauto žmonos Onos antspaudas, 1392.

Vytautas su savo dvaro aplinka gyve
no Baigos pilyje. Jų gyvenimas, atrodo, 
nebuvo suvaržytas, nes iš šios pilies Vy
tautas išleido seserį Ringailę už Mozūrų 
kunigaikščio I lenriko ir dukrą Sofiją - už 
Maskvos Didžiojo kunigaikščio Vosyliaus 
I-ojo. Be to, kunigaikštienė Ona palaikė 
gerus santykius su Kryžiuočių ordinu, 
lodei teiginys, kad būk tai kryžiuočiai 
nužudė Vytauto ir Onos du sūnelius, yra 
labai abejotinas.

Ona buvo, kaip jau minėta, gabi dip
lomatė. Juk tai buvo ji, kuri sutaikė pus
brolius - Jogailą ir savo vyrą Vytautą - po 
10 metų nesantaikos, sąmokslų ir karo 
žygių. Vytautas ir Ona ilgainiui pamalė, 
kad nėra kitos išeities jiems grįžti Lietu
von ir atsiimti savo žemes, kaip taikiu bū
du susitarus su Jogaila. Onos sumanus 
tarpininkavimas bus prisidėjęs prie jų 
susitaikymo ir Ostrovo taikos pasirašymo 
1392 metais. Taiką pasirašė ne tik Vytau
tas, bet ir Ona, kuri buvo įpareigota pri
žiūrėti. kad vyras jos laikytųsi.. Cituoju iš 
Igno Jonyno raštų:

vertė vėl ištarti “ne” rinktinei.
“Šeima svarbesnė už krepšinį”,- dien

raščiui “Lietuvos rytas” teigia Žydrūnas 
I Igauskas. □ 

dominti lietuvius, mat likus savaitei iki 
renginio buvo užsiregistravusios tik ke
turios komandos.

„Tačiau kai turnyro dieną prie bbilltn- 
go takelių išsirikiavo keturiolika kbfna'n- 
dų, kurių gretose žaidė per šešiasdešimt 
lietuvių, neliko abejonių ne tik turnyro 
sėkme, bet ir tuo, kad tokius renginius rei
kėtų organizuoti nuolat“, - sakė P. Pocius.

Antrasis dubliniečių boulingo turny
ras vyks ten pat, kur ir pirmasis - „Tąllaght 
Lcisureplex centre“. Norint dalyvauti, 
reikia suburti 4-5 žmonių komandą, su
galvoti pavadinimą ir užsiregistruoti 
(startinis mokestis-20 eurų žaidėjui).

Geriausiai komandai atiteks parduo
tuvės „Vilnius@Dublin“ įsteigta taurė.

(“L.r.”)

“... Onos įtaka Vytau tu i turėjo būti ge
rai žinoma ir Lenkijoje. Kai 1392 Vytautas 
susitarė su Jogaila ir jo žmona Jadvyga 
Ostrove, tai lenkai pareikalavo iš kuni
gaikštienės, kad ji laiduotų, jog jos vyras 
ištesės visus sutarties pažadus. Kuni
gaikštienė davė Ostrove du garantijos 
dokumentus - vieną Lenkijos karaliui 
Jogailai ir antrą karalienei Jadvygai. 
Vytautas atgavo Trakus ir Vilnių, bet 
pripažino Jogailą Didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu ir pažadėjo jam ištikimybę.”

Ona ir toliau turėjo svarbų vaidmenį 
politiniame gyvenime. 1398-tais metais ji 
dalyvavo Salyno sutartyje, kuri pasirtišy- 
ta Nemuno saloje tarp Dubysos ir Nevė
žio žiočių. Čia su Kryžiuočių ordino ma
gistru Konrad von Jūngingen buvo 
pasirašyta taip vadinama Amžinoji Taika 
ir Vytautas atidavė Žemaičius ordinui,įtai 
yra visas žemes Nevėžio dešinėje pusėje, 
dalį Sūduvos ir žemes šiaurės vakaruose 
nuo Šešupės. Vertėtų pastebėti, kad Vy
tautas ne pirmą ir ne paskutinį kartą bu
vo atidavęs Žemaitiją Kryžiuočių Or
dinui. Manyčiau, kad Salyno sutarties 
metu Vytautui nebuvo kitos išeities. Aiš
ku, ta taika negalėjo būti “amžina”. 
Vytautui reikėjo alijantų prieš Jogailą. 
Y ra manoma, kad Salyno sutartis privedė 
prie Žalgirio mūšio ir Vytauto vainikavi- 
mosi planų, nes Salyno sutarties metu 
lietuviai bajorai apšaukė Vytautą karaliu
mi. Ona nepasirašė sutarties. Tai galėjo būti 
padaryta diplomatiniais sumetimais. Rei
kalui esant, kunigaikštienė Ona, būdama 
ncįvclta į šią sutartį su ordinu, galėjo ir vėl 
būti tarpininku taip abiejų pusbrolių.

Ona krikščionė
Onos krikšto datos nežinome. Tačiau 

žinome, kad ji buvo pavyzdinga krikš
čionė. O kai Ona mirė 1418-tais metais, 
Ordino magistras įsakė atlaikyti už jos 
vėlę šv. Mišias ir vigilijas visose Ordino 
žemių bažnyčiose.

Tęsinys kitame numeryje
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International Lithuanian Language 
/ IRf and Culture Summer Course 
o iRžaaK; 5g /MhWilL. c 24"1 °f Ju,.v ,0 *7"' »f August, 2007, Kaunas

Intensive language lectures Lithuanian lifestyle lectures 
Attractive social programme ECTS credit points

Host of the Lithuanian language and Culture Summer Course 
The Lithuanian language and culture summer course is organised 

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

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

Fee The summer course fee, including tuition and social programme is EUR 525. The 
application fee is EUR 30. You should be able to cover your own travel, accommodation 
and personal expenses. Tuition and registration fee is waived for Socrates/Erasmus students.

Application The deadline of submitting the application is June 30,2007. The application 
documents should be in English. For the application form, please visit the homepage of 
Vytautas Magnus University www.vdu.lt/LTcourses or it can be sent to you by e-mail, upon 
request. Coordinator: Žydrūnė Žemaitytė, z.zemaitytc@pmdi.vdu.lt

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

URL: www.vdu.lt/LTcourscs

Kauno pilyje pradėjo vaidentis?

Summer Course in Lithuanian Language
We would like to inform you that on 6-18 August 2007, Language Practice 

centre “Lingua Lituanica” will hold a two-week Lithuanian Language Intensive 
Course. Groups for beginners, intermediate and advanced students are intended. During 
the course a diverse cultural programme about Lithuania will be offered.

More information at: www.lingualit.lt
Prof. Genovaitė Kačinskienė, LINGUA LITUANICA

Language Practice Centre, Gedimino Ave. 26, Vilnius, Lithuania

Kauno regiono turizmo informacijos 
centro (TIC) darbuotojai pasakoja, kad 
Kauno pilyje dedasi keisti dalykai - iš pi
lies rūsio bėga klykiantys turistai, dar
buotojai vengia leistis j pilies rūsį, kuria
me apsigyveno šikšnosparniai, naktimis 
girgžda pilies grindys bei girdisi keisti 
garsai

Kauno regiono TIC direktorius Sigi
tas Sidaravičius nesiryžta teigti, kas lemia 
keistą turistų elgesį. Gali būti, kad turistai 
išsigando rūsiuose apsigyvenusių šikšno
sparnių, kurie nesunkiai į pilį gali patekti 
per vėdinimo angas.

„Mes pastebėjome, kad pilyje yra šikš
nosparnių ir pagalvojome, kad jie išgąsdi
no moterį, tačiau tas nenoras dirbti ir vie
no darbuotojo atsisakymas apskritai leis
tis į pilies rūsį ir nenoras pilyje dirbti vie
nam... Mes turime daug spėlionių kodėl 
taip yra - galbūt kad pilis yra labai sena, ar 
tai kad čia buvo miesto kalėjimas, ar tai 
kad čia vyko daug kovų ir daug nužudyta 
žmonių. Faktas tas, kad turistai pasakoja 
jaučiantys pilies rūsiuose į juos nukreip-

Nuotraukojc - Kauno pilis.

tus žvilgsnius”, - sakė S.Sidaravičius.
“Rūsyje girdisi labai įdomūs garsai - 

atrodo, kad kažkas vaikščioja. Gal tai se
nos pilies sienos juda, bet man vienam 
baugu eiti į pilies rūsį”, - sakė Kauno re
giono TIC Turizmo informacijos vadybi
ninkas Jonas Zelba.

Seniausios Lietuvoje mūrinės pilies 
būklė šiandien yra labai prasta - dėl itin 
blogos ventiliacijos medinės pilies per
dangos pradėjo pūti, ant sienų konden- 
suojasi vandens lašai. (DELFI)

Žolynų turgus Vilniuje

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, P.O. Box 620, Belmont

3216, Vic. Turint klausimų prašom skambinti arba rašyti:
Aldonai Scano tek: 03-52482493, e-mail: aldona@pipeline.com.au
Loretai Tigani e-mail: chlti@yahoo.com.au

Aukos Pasaulio Jaunimo Dienoms 2008
$300- Z. Augaitis $25 - G. Jokūbaitiene
$200- Melbourne Liet. Moterų $20 - A. Karazijienė

Soc. Globos Draugija A. ir L. Bimba
$100- V. ir R. Pumpučiai A. Miškinis

A Vaitekūnas L. Kozlovskicnė
Z. Pranckūnienė Ačiū, kad parėmėte mūsų lietuvišką

$50- J. ir M. Vaitkai jaunimą Pasaulio Jaunimo Dienų 2008
E.Juškevičienė kelionėje.
B.Petkevičienė Teatlygina Jums Dievas savo ma-

$40- S. Bakaitis lonėmis.
C. ir A. Kairiai Kunigas Algirdas Šimkus

$30- . E.Pankevičius Bronė Staugaitienė (iždininkė)

Aukos chorui “Daina”
Sydnėjuje staiga mirus Viktorui 

Gaidžioniui, jo atminimui “vietoj 
gėlių” laidotuvių dalyviai aukojo chorui 
„Daina“:

Po $50 - Jadvyga Burokicnė, Janina 
Kalgovienė ir Ričardas Bukis, Belinda ir 
Mark Wilson family.

Po $20-Bcnigna Zakarauskas, Onutė 
Dobbs, Nata Liutikaitė, Alis ir Renata

Migai, Valius Šutas, Laima ir Kęstutis 
Protai, Danguolė ir Arminas Šepokai, 
Milda Karpavičienė.

Po $10 - Margarita Kavaliauskienė, 
LėtaKramilienė.

Su užuojauta ir dėkingumu Velionio 
Viktoro žmonai Ulei, jos šeimai ir drau
gams, parėmusiems chorą “Daina” šiose 
netekties valandose.

Choro „Daina” valdyba

Aukos “Mūsų Pastogei”
B. Sumila ACT $ 15.00
Mrs. S. Sagatys QLD $ 35.00
Mrs. I. Dambrauskienė NSW $ 35.00
V. Bycroft-Ramockcvičius QLD $ 10.00
A. Šliogeris QLD $ 35.00

Mrs. L. Černiauskas
A. Muceniekas
A. Arlauskas
S. Kairys

NSW $ 20.00 
VIC $ 5.00 
NSW $ 10.00 
ACT $ 30.00

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” administracija

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” 
F R E N U M ERATĄ?

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

Prieš pat Jonines Vilniuje buvo bando
ma atgaivinti prieškaryje gyvavusią žolynų 
turgaus tradiciją. Birželio 22 d. K. Sirvydo 
skveras Vilniaus senamiestyje sužaliavo 
įvairiausiais žolynais ir Joninių vainikais, 
čia savo patirtimi dalinosi žolininkai ir 
būrėjai.

Pasak etnologo profesoriaus Liberto 
Klimkos, viena įdomiausių senojo Vil
niaus tradicijų buvę vadinamieji Raganų 
turgeliai, dvi dienas prieš Jonines sosti
nėje vykdavęs žolininkių kermošius. Pilies 
gatvės skverelyje prie Šv. Jonų varpinės ir 
Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje (dabar
tinėje Savivaldybės aikštėje) senučiukės 
iš priemiestinių kaimų ar net iš toliau 
pardavinėdavo vaistažoles. Tiesiog ant 
šaligatvio jos išdėliodavusios įvairiausių 
žolynų, surinktų tinkamoje mėnulio fa
zėje ir pavėsyje išdžiovintų, ryšulius ir 
maišelius, tad žolynais prakvipdavęs vi
sas miestas. Galima būdavo žoles pirkti ir 
atskirais ryšuliukais, ir sutaisytas į “trejų 
devynerių” pluoštelį - nuo visokių nega
lių, skausmų.

Prieškario turgelių vaizdus yra užfik
savę pirmieji Vilniaus fotografai Jonas 
Čechavičius, Janas Bulhakas. Gydymasis 
žolėmis Vilniuje buvęs labai populiams, o 
prie Aušros Vartų įsikūręs vaistažolių 
fabrikėlis veikė daug dešimtmečių. Atgai
vintas Žolynų turgus penktadienį (birželio

22 d.) praeivius kvietė jau nuo Pilies gat
vės. Žaliajame kermošiuje buvo galima 
įsigyti įvairiausių žolelių nuo visų ligų 
tiesiai iš Lietuvos žolininkių rankų, pa
tiems nusipint! arba nusipirkti Joninių 
vainiką, pasivaišinti natūraliais Lietuvos 
kulinarinio paveldo valgiais ir gėrimais. 
Turgaus lankytojij laukė ir daug originalių 
pramogų: veikė teatralizuota pirtis, likimą 
būrė aiškiaregės raganos, buv galima pa
simokyti tradicinių Joninių nakties burtų, 
dalyvauti proginiame aukcione, klausytis 
Vilniaus miesto folkloro grupių.

Birželio 21-ąją saulė įrieda į Vėžio 
žvaigždyno ženklą - tai vasaros saulėgrį
ža, astronominė vasaros pradžia. Ilgiausia 
metų diena ir šviesiausia naktis - pats 
gamtos suvešėjimas. Vasarvidžio diena 
Lietuvoje trunka net 17 valandų ir 18 mi
nučių. Naktį iš birželio 23-iosios į 24-ąją 
tradiciškai švenčiamos Joninės, senovėje 
vadintos Kupolėmis, arba Rasos švente.

Pasak etnologų, saulėgrįžos šventė 
iškilesnė už kitas kalendorines, linksma, 
netgi siautulinga. Jos metu atlikinėtos 
apeigos su žolynais, vandeniu ir ugnimi, 
įprasminančios ir sutvirtinančios žmo
gaus saitus su gamta. Ypač ši šventė buvo 
sureikšminta šiauresniuose kraštuose, 
Baltijos baseino šalyse, kur sezoniniai 
gamtos reiškiniai itin ryškūs.

LGITIC

Mirė Kovo 11-osios Akto signataras 
Antanas Karoblis

Po sunkios li
gos birželio 19 d. 
mirė 11-osios Ak
to signataras 66 
metų Antanas Ka
roblis (žifir. nuotr. 
dešinėje). J is buvo 
Vytauto Didžiojo 
universiteto do
centas, prorekto
rius, šio universiteto atkūrimo bei visuo
meninio judėjimo “Sambūris” atkūrimo 
iniciatorius. Kovo 11-osios Akto signatarų 
klubo valdybos narys.

A. Karoblis gimė 1940 m. rugpjūčio 17

d. Pasvalio rajono Daujėnų kaime. 1966 m. 
neakivaizdiniu būdu baigė Vilniaus uni
versiteto Matematikos fakultetą, įgijo fizi
kos-matematikos mokslų daktaro laipsnį.

A. Karoblis yra paskelbęs mokslinių 
straipsnių iš tikimybių teorijos ir matema
tinės statistikos srities, metodinių moky
mo priemonių funkcinės analizės, tiki
mybių teorijos ir atsitiktinių procesų 
klausimais bendraautoris. Periodinėje 
spaudoje yra paskelbęs straipsnių politine, 
ekonomine bei teisine temomis.

Išrinktas Aukščiausiosios Tarybos 
deputatu rūpinosi mokslo, švietimo, kul
tūros, valdymo iržemės ūkio reikalais.

Netekus Mamytės nuoširdžiai užjaučiame Bruno Sabeckj 
Telydi jos sielą ramybė.

Kolegos iš Vilniaus
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Valstybės Diena Sydnėjuje
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 AI .B Sydnėjaus Apylinkės Valdybos

pirmininkui Teodorui Rotcui e-mailu: auslilcomsydney@yahoo.com.au arba 
adresu: 69 Belmore St., Fairiield East, NSW, 2165.

Šventės organizatoriai

DAINA VA
LITHUANIAN CLUB

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

www.lilhiianiiinclub.org.au

Sydnėjaus Skautų Židinio nariams 
Pranešame, kad Sydnėjaus Skautų Židinio narių 

metinė sueiga 
įvyks sekmadienį, liepos 15 dieną, 130 vai. p.p. 

Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”, Bankstown.
Maloniai kviečiame sueigon atvykti ir anksčiau buvusius skautų eilėse seses ir 

brolius. Židinio Vadija

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

Pietūs 
Vakarienė

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

12.00 val. - 2.30 val. p.p.
5.30 val. p.p. - 9.00 val. p.p.
12.00 val. - 730 val. p.p.

HAPPY BIRTHDAY I
Dine Free!!!

Lunch &
11.30-2.30

Friday to Sunday 
Dinner

5.30 - 9.00
When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busyl

Free main course to the value of$ 25.00 & glass of wine or bubbly. This 
offer is extended to group bookings of 6 people or more.

ALJS

Skaityk “Musų Pastogę" — viską žinosi!

“Mūsų Pastogė" is a 
proud supporter of 

Crime Stoppers.
“Mūsų Pastogė" remia 

Crime Stoppers.

"Dainavoje" kiekvieną dieną žaidžiamas KEIM Cl 
Fridays - $50 Weekly Prize

Meat Raffles Every Friday Evening.
Tickets on sale from5.30 p.m. Raffle at 6.30 p.m.

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

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

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba praneša, kad

Metinis Susirinkimas
įvyks sekmadienį, liepos 29 dieną, 130 vai. p.p. Lietuvių Namuose.

Valdybos nariai pateiks savo pranešimus, bus renkama nauja penkių narių 
Valdyba. Kviečiame bendruomenės narius įsijungti į Melbourno Apylinkės 
Valdybą ir savo prašymus palikti ALB Melb. Apyl. Valdybos pašto dėžutėje arba 
pranešti sekretorei Gražinai Kymantaitei tek: 9747 8634.

Dabartinė Valdyba siūlo, kad būsima Valdyba susidarytų iš visų Melbourno 
bendruomenės organizacijų paskirtų atstovi), tuo užtikrinant tampresnius ryšius 
tarp organizacijų ir sustiprinant Melbourno lietuvių veiklumą.

Vietoj to, kad palikti svarbesnių Melbourno lietuvių švenčių/minėjimų 
organizavimą tik keliems žmonėms, būtų protingiau, kad visos organizacijos 
prisidėtų savo idėjomis, patirtimi ir jėgomis, tuo pagyvinant veiklą.

Netaikus Valdyba laiškais kreipsis šiuo reikalu į kiekvieną organizaciją.
ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

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

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

TALKA - SYDNEY
16-20 Meredith St-, Bankstown (naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube) 
Darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12 vai. ryto iki 14.30 vai. po pietų.

Elė Kains, Ph: (02) 9782 0082.
P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

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

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

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

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

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: 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 S65.

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

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

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