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Iš 57-osios Sporto Šventės Adelaidėje Vilniuje pertvarkys Lukiškių aikštę

Praėjusių metų gruodžio pabaigoje Adelaidėje įvyko 57-oji Sporto Šventė. Plačiau apie 
Sporto Šventę skaitykite Antano Laukaičio reportažų “M.P.” psl. 6.
Marijos Atkinsion nuotraukoje-golfo žaidėjai poilsio metu.

Lietuvos įvykių apžvalga
K. Glaveckas 
apie finansų 

krizę
Seimo Biu

džeto ir finansų 
komiteto pirmi
ninko pavaduo
tojas prof. Kęs
tutis Glaveckas 
mano, kad šiuo 

metu prasidėjusi pasaulinė finansų krizė 
turės nemažų poveikį Lietuvai.

Jo nuomone, šis poveikis nebus žai
biškas, tačiau gali pasijusti jau šiais metais, 
nes Lietuvos ekonomika ir finansai yra 
sąlyginai mažai integruoti į pasaulinę ir 
Europos Sąjungos rinkas, taip pat paly
ginti nedidelė Lietuvos gyventojų dalis (10- 
15%) investuoja per fondų biržas.

Sausio 23 d. spaudos konferencijoje K. 
Glaveckas sakė, kad didesnės Lietuvos
ekonomikos problemos laukia nekilnoja
mojo turto sektoriuje — tai ypač svarbu 
ekonomikai, nes pastaruosius 5-6 metus 
nekilnojamasis turtas buvo pagrindinis 
Lietuvos ekonomikos lokomotyvas.

Jo manymu, jo vietoje turės atsirasti 
naujas lokomotyvas, kuris užtikrintų aukš
tus ekonomikos augimo tempus, tačiau 
tokio artimiausiu metu nesimato -nei aukš
tos technologijos, nei kitos tradicinės eko
nomikos šakos nėra pajėgios skatinti eko
nomikos augimą Lietuvoje. Anot K. Gla
vecko, laikiną lokomotyvo vaidmenį tu
rės atlikti žemės ūkis, kurio produkcija 
yra gana kokybiška ir smarkiai brangsta 
visame pasaulyje.

“Gaila, kad Lietuvos Vyriausybė, turė
dama didžiausias finansines galias ir instru
mentus, rūpinasi lik savo politiniu išli
kimu, o ekonomika ir šalies finansai yra 
palikti savieigai”, - teigia K. Glaveckas.

Kritikuodamas Vyriausybės veiksmus 

pasaulinės finansų krizės akivaizdoje, K. 
Glaveckas pažymi, kad didžiosios dalies 
Lietuvos laukiančių finansinių problemų 
buvo galima išvengti, jeigu Vyriausybė bū
tų vykdžiusi kitokią finansinę politiką, 
neorientuotą į besaikį išlaidavimą ir ne
efektyvų mokesčių mokėtojų pinigų 
panaudojimą.

“Neatlikti Vyriausybės darbai - efek
tyvios socialinės politikos nebuvimas, 
mokesčių sistemos nereformavimas, iš
laidavimo nesumažinimas artimiausiu 
metu brangiai kainuos Lietuvai ir jos žmo
nėms. Realiai Lietuvos Vyriausybės vyk
doma politika yra vienas iš svarbiausių 
veiksnių, kuris gali turėti įtakos Lietuvos 
ekonominio augimo tempams bei efekty
vumui”, - sakė K. Glaveckas.

Jis pabrėžė, kad finansines krizes su
geba įveikti tik stiprios ir ryžtingos vals
tybių vyriausybės, o kitu atveju krizės tik 
gilėja - tokių krizių atvejais iš esmės dau
giausia nukenčia šalies gyventojai.
K. Glaveckas: saugiausia pinigus 

laikyti bankuose
Seimo nario Kęstučio Glavecko nuo

mone, lietuviams šiuo metu saugiausia 
pinigus laikyti bankuose.

“Finansiškai Lietuvai pasaulinė krizė 
gali padaryti didelės įtakos, bet ne tokio 
masto kaip JAV ar kitose išsivysčiusiose 
šalyse, nes lietuviai į fondus yra sudėję ma
žiau pinigų. Jie daugiausia pinigus laiko 
bankuose arkojinėse”, - aiškino jisspaudos 
konferencijoje sausio 23 d. Anot jo, j inves
ticinius fondus ar akcijas reikia investuoti 
atsargiai. Kiti investavimo būdai, pvz., į 
nekilnojamąjį turtą - jau išsisėmę. Iš šių 
investicijų naudos galima tikėtis tik po 10- 
15 metų.

K. Glaveckas pabrėžė, kad nėra jokios 
grėsmės dėl lito devalvavimo, bet valstybės
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(BNS). Vilniaus savivaldybė paskelbė 
pačiame Vilniaus centre esančios Lukiš
kių aikštės pertvarkymo darbų konkursą. 
Pagrindiniu atnaujintos aikštės akcentu 
turėtų tapti Lietuvos žmonių kovas už 
nepriklausomybę simbolizuojanti skulp
tūrinė kompozicija “Laisvė”. Požeminėje 
aikštės dalyje planuojama įrengti auto
mobilių stovėjimo vietas, viešuosius tua
letus, aikštei prižiūrėti reikalingas patal
pas bei įrenginius.

Atnaujinta Lukiškių aikštė turėti) at
likti ne tik memorialines, bet ir visuo
menines bei reprezentacines funkcijas. 
Aikštės pertvarkymo darbų konkurso 
dalyviai turės numatyti galimybę čia or
ganizuoti valstybines šventes ir kitus 
renginius, o savo pateiktus sprendimus 
suderinti su atnaujintu Gedimino pros
pektu, visuomenine tapsiančia buvusios 
Sv. Jokūbo ligoninės teritorija.

Lukiškių aikštės atnaujinimo architek-

Paskirstytos valstybės stipendijos
Kultūros ministro Jono Jučo įsakymu 

paskirstytos Valstybės stipendijos kultū
ros ir meno kūrėjams. 2008 metams pa
skirtos 3 vardinės, 1 strateginė, 218 indi
vidualių ir 43 edukacinės stipendijos lai
kotarpiams nuo 1 mėnesio iki 2 metų. Iš 
viso 2008 metams stipendijoms skirta 
beveik 3.5 mln. Lt, o 2009 m. - 643.500 Lt.

Vardinės dvejų metų stipendijos pa
skirtos kino režisieriui Almantui Grike- 
vičiui, dainininkei Ramintai Vaicekaus
kaitei ir lėlių teatro režisierei Gintarei 
Radvilavičiūtci. Strateginė dvejų metų

Prokurorai baigė tirti 150 tomų bylą
Generalinė prokuratūra baigė Darbo 

partijos (DP) baudžiamosios bylos tyrimą 
ir apie tai pranešė įtariamiesiems - DP 
įkūrėjui Viktor Uspaskich’ui, iždininkei 
Marinai Liutkevičienei, atsakingajam 
sekretoriui Vytautui Gapšiui. partijos 
būstinės vadovei Vitalijai Vonžulaitei. 
Pranešimas apie bylos baigtį įteiktas ir DP 
advokatui Valdemarui Bužinskui. Nuo 
baudžiamosios atsakomybės prokurorai 
atleido buvusią bendrovės „Kartonas“ 
buhalterę Nijolę Steponavičiūtę, nes ji 
pareigūnams padėjo atskleisti DP galimai 
nusikalstamą veiklą.

Prokurorai domėjosi DP veikla nuo 
2004-ųjų iki 2006-ųjų. Įtariama, kad parti
ja kaip juridinis asmuo pateikė neteisin
gus duomenis mokesčių inspekcijai ir 
Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK). Tai 
esą jai leido gauti 6 mln. litų dotaciją.

Vėliausios žinios
Lietuvis i Australiją gabeno narkotikų už $2.2 mln.

Kaip ketvirtadienį, sausio 24 d. pranešė 
žinių agentūros AAP ir ncws.corn.au, Aus
tralijoje buvo sučiuptas lietuvis, bandęs į 
šalį įvežti granito luite paslėptų narkoti
kų, kurių vertė siekia 2.2 mln. dolerių. 
Jam gresia įkalinimas iki gyvos galvos ir 
$825,000 bauda.Pirminiais duomenimis, 
lietuvis slėpė 28 kg amfetamino. Narkotikai 

tūrinio-meninio projekto konkurso lai
mėtojai turėtų paaiškėti šių melų antrąjį 
pusmetį. Konkurso dalyviams bus skirti 
autoriniai honorarai, o pirmos vietos lai
mėtojui atiteks 150,000 litų. Vilniaus 
miesto savivaldybė Lukiškių aikštei su
tvarkyti yra numačiusi iš biudžeto skirti 
apie 45 mln. litų. Skelbti konkursą buvo 
ketinama darprieš kelerius metus, tačiau 
tuomet šie planai taip ir nebuvo įgyvendinti.

Lukiškių aikštės formavimosi pradžia 
galima laikyti 1859 metus, kai iš Jurgio 
(dabartinės Savivaldybės) aikštės čia buvo 
perkeltas turgus.

1863 metais Vilniaus generalguberna
toriaus Michailo Muravjovo įsakymu Lu
kiškių aikštėje buvo pastatytos kartuvės, 
kuriose buvo nužudyti 1863 metų sukili
mo vadai Zigmantas Sierakauskas ir Kons- 
lantinas Kalinauskas, kiti sukilimo da
lyviai. Sovietmečiu aikštės centre stovėjo 
Rusijos bolševikų vado Lenino skulptūra.

stipendija paskirta fotomenininkui Anta
nui Sutkui retrospektyvinei fotografijų 
kolekcijai parengti.

Valstybės stipendijos, kurių dydis sie
kia 1300 Lt (10MGL) per mėnesį, kasmet 
skirstomos pripažintiems, pasižymėju
siems, debiutuojantiems ar besimokan
tiems menininkams konkurso būdu. Šią 
paramą gaunantys asmenys panaudoja ją 
kūrybai: medžiagoms, pažintinėms kelio
nėms, įrašams, knygoms, techninei įrangai, 
pagalbinėms specialistų paslaugoms, stu
dijoms ir kt. LGITIC

„Darbiečiai“ įtariami neįtraukę j buhalte
rinę apskaitą per 24 mln. litų pajamų ir 
apie 23 mln. išlaidų. Tai reikštų, kad jie 
nesumokėjo maždaug 3.8 mln. litų mo
kesčių.

Įtariamieji su Generalinėje prokura
tūroje atlikto tyrimo medžiaga, kurią su
daro apie 150 tomų, turi susipažinti iki 
2008 metų vasario 22 dienos. Prokuratū
roje apsilankiusiems įtariamiesiems taip 
pat buvo paaiškinta, kaip jie ir jų gynėjai 
turi teisę susipažinti su ikiteisminio ty
rimo medžiaga bei pareikšt i prašymus dėl 
tyrimo papildymo.

Kaip pranešė Generalinė prokuratūra, 
kai įtariamieji susipažins su byla, laikan
tis Baudžiamojo proceso kodekse numa
tytų procedūrų bus surašytas kaltinamasis 
aktas ir byla bus perduota Vilniaus apy
gardos teismui. (Pagal DELFI) 

aptikti, kai pareigūnai patikrino į Sydnėjų 
sausio 17 d. atkeliavusią siuntą. Jie pra
gręžę luitą ir aptiko baltų miltelių, kuriuos 
ištyrus paaiškėjo, kad tai amfelaminas. 
Federalinė policija nustatė, kad siunta 
turėjo pasiekti adresatą Sydnejaus rytinėje 
dalyje (Maroubra). 26-erių lietuvis areštuo
tas, jis kaltinamas narkotikų „importu”.
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ncws.corn.au


p®“ Trumpai iš visur
♦ Queensland 
valstijoje po liū
čių iš krantų iš
siliejusi Nogoa 
upė apsėmė Eme
rald miestą. Sau
sio 21 d. valstijos 
premjerė Anna 
Bligh paskelbė 
Emerald gam
tinės katastrofos 

zona. Iš miesto evakuoti gyventojai 
skundžiasi, kad vagys įsilaužia į jų be 
apsaugos likusius namus.
♦ Sausio 20 d. Falluja mieste Irake susi
sprogdino 13 metų jaunuolis, vieno iš al- 
Qaeda vadų sūnus, atėjęs Į genčių vadovų 
pasitarimą. Jis atėjo su šokolado dėže 
rankoje, bet su sprogstama liemene. Žuvo 
6 Anbar Pabudimo Tarybos nariai, 10 su
žeistų. Anbar organizacijai priklausančios 
gentys išstūmė al-Qaeda kovotojus iš 
vakarinio Irako.
♦ Europos Sąjunga atidžiai seka Serbijos 
prezidento rinkimus. Vienas iš kandidatų, 
Serbijos Radikalų partijos lyderis Tomis
lav Nikolic, graso nutraukti santykius su 
ES, nes ši remia Kosovo nepriklausomybės 
siekimą. Sausio 20 d., per pirmąjį rinkimų 
ratą, Nikolic surinko apie 39% balsų, gi 
dabartinis Serbijos prezidentas, demokra
tų partijos lyderis Boris Tadic, surinko 
apie 35% balsų. Vasario 3 d. jie varžysis 
antrame rinkimų rate.
♦ Sausio viduryje visą savaitę Hamas 
kovotojai intensyviai apšaudė Izraelio te
ritoriją raketomis iš Gazos ruožo. Izraelio 
karo aviacija atsilygindama su sraigtaspar
niais “medžiojo” įtariamus Hamas akty
vistus. Sausio 18 d. Izraelis aklinai uždarė 
Gazos ruožo sieną, nepraleisdamas net 
humanitarinių siuntų, nutraukė degalų 
tiekimą Gazos elektrinei, kuri turėjo užsi

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
finansinė padėtis, veikiant pasaulio krizei, 
blogės. Ypač tai pajus paprasti žmonės, nes 
augs infliacija ir brangs maisto produktai.

V. Adamkus - Pasaulio 
ekonomikos forume

Prezidentas Valdas Adamkus sausio 23 
d. išvyko į Šveicarijos miestą Davos, kur 
dalyvavo Pasaulio ekonomikos forume ir 
energetikos viršūnių susitikime. Lietuvos 
vadovas kartu su kitų valstybių lyderiais 
diskutavo apie energetikos problemas, ap
tarė santykius su kaimyninėms valstybėmis.

Susitikimo dalyviai kalbėjosi apie pa
saulio ekonomikos pokyčius, krizės pa
skolų rinkoje padarinius, kapitalo perkė
limą iš energiją vartojančių šalių j ener
giją gaminančias šalis, taip pat infliacijos 
tendencijas.

Į kasmetinį Pasaulio ekonomikos fo
rumą ir energetikos viršūnių susitikimą 
Davos mieste, kuris rengiamas nuo 1971 
metų, tradiciškai susirenka pasaulio poli
tikos, verslo, mokslo, religijos ir visuome
nės lyderiai. Lietuva kelerius metus nebuvo 
kviečiama dalyvauti šiame prestižiniame 
Pasaulio ekonomikos forume.
V. Adamkus apie Rusijos grėsmę

Prezidentas Valdas Adamkus įtakingam 
Didžiosios Britanijos finansų dienraščiui 
“The Financial Times” duotame interviu 
perspėjo, kad sparčiai auganti Rusijos 
ekonomika gali skatinti Kremlių pradėti 
naują “šaltąjį karą”: “Kyla klausimas, ar 
Rusijos finansinis atsigavimas nėra stimu
las naujajai Rusijos vadovybei grįžti prie 
Šaltojo karo laikų. Nemanau, kad šiuo metu 
bet kuris iš mūsų, didelis ar mažas - Eu
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daryti sausio 20 d. Dėl tarptautinio spau
dimo, sausio 22 d. Izraelis paskelbė, kad 
sušvelnins Gazos ruožo blokadą.
♦ Sausio 22 d. per “juodąjį antradienį”, 
Australijos biržoje drastiškai krito akcijų 
kursas. Akcijos neteko 104 bilijonų dole
rių vertės, kai akcininkus paveikė biržos 
smukimas Amerikoje ir Europoje. Tačiau 
jau sekančią dieną birža pradėjo atsigauti.
♦ Sausio 22 d. I rako parlamentas nuspren
dė pakeisti valstybės vėliavą, pašalinant iš 
senosios vėliavos tris žvaigždutes, Baath 
partijos idealų simbolį. Vėliavos pakeitimo 
primygtinai reikalavo kurdai ir dalis šiitų.
♦ Sausio 22 d. Tailandą valdanti karinė 
taryba paskelbė, kad ji likviduojasi, per
duodama valstybės valdymą koalicinei 
vyriausybei. Si vyriausybė numato iš 
užsienio susigrąžinti buvusį min. pirmi
ninką Thaksin, kurį 2006 metais buvo 
nuvertusi karinė taryba.
♦ Sausio 23 d. savo bute Manhattan, NY 
buvo rastas negyvas garsus kino aktorius 
australas Heath Ledger. Manoma, kad jis 
netyčia nusinuodijo vaistais dėl nemigos. 
Perth, WA gimęs 28 metų artistas pasi
žymėjo labai įvairiuose kino vaidmenyse, 
ypač išgarsėdamas 2005 m. pastatytame 
filme “Brokeback Mountain”.
♦ Sausio 23 d. I lamas aktyvistai išsprog
dino ilgą ruožą 6 metrų aukščio sienos, 
skiriančios Gazos ruožą nuo Egipto. Apie 
200,000 palestiniečių minia tą pat dieną 
įsiveržė į Rafah miesto Egiptui priklau
sančią dalį nusipirkti visko, ko tik trūko 
dėl Izraelio įvestos Gazos ruožo blokados. 
Minios veržėsi (Egiptą ir sekančią dieną.
♦ Sausio 24d. nukrito irsudužo Lenkijos
karo aviacijos lėktuvas. Žuvo 20 žmonių, 
4 įgulos nariai ir 16 keleivių, jų tarpe 
daug aukštų karo aviacijos karininkų, 
grįžtančių iš konferencijos apie skraidy
mo saugumą. Q 

ropos Sąjunga, Jungtinės Valstijos ar kita 
didelė jėga - žino atsakymą j šį klausimą. 
Tačiau manau, kad šis klausimas kyla 
kiekvienam Vakarų pasaulyje”. V. Adam
kaus teigimu, Lietuva yra atvira konstruk
tyviems ryšiams su savo didžiąja kaimyne, 
tačiau Maskva nerodo noro bendradar
biauti.
V. Landsbergis: stokojama bendro 

Europos istorijos suvokimo 
Europarlamentarų iš Latvijos, Estijos, 

Lietuvos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės ir 
Vengrijos iniciatyva Europos Parlamente 
antradienį įsteigta darbo grupė, sieksianti 
bendro Europos istorijos suvokimo.

Šios darbo grupės uždavinys būtų vi
suomenė švietimas apie skaudžią Euro
pos tautų istorinę patirtį, jaunosios Euro
pos piliečių kartos ugdymas, siekiant įs
teigti Europos institutą, kuris tirtų praei
ties klaidas, plėstų bendrą Europos istori
jos suvokimą, stiprintų europinį identi
tetą kaip demokratinę sąmonę bei pagar
bą žmogaus teisėms.

Pasak vieno iš darbo grupės iniciatorių, 
Lietuvos atstovo prof. Vytauto Landsbergio, 
Europoje egzistuoja daugybė nacionalinių 
istorijos suvokimų, o stokojama bendro 
Europos istorijos suvokimo.

“Dažnai, jei ne visada, nacionalinės 
istorijos viena kitą neigia, ar mažų ma
žiausia viena su kita kovoja ginčijamais 
argumentais, kuriuose pasigendama 
savikritiškumo”, - pastebėjo Europos Par
lamento narys, pabrėždamas, kad Euro
poje neturi būti pamiršti skaudūs prara
dimai ar neteisingumo beižiaurumo aukos. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS, LGITICir “Bernardinai”.

Lietuvoje korupcija - didžiausia tarp ES naujokių
Kaip praneša ELTA, pagal korupcijos 

lygį Lietuva tarp Europos Sąjungos (ES) 
naujokių vertinama prasčiausiai. Praėjusių 
(2007) metų korupcijos lygis Lietuvoje 
įvertintas 4 taškais. Taip, be Lietuvos, 
įvertinta tik Rumunija. JAV nevyriausy
binės organizacijos 
“Freedom House” 
duomenimis, nuo Lie
tuvos nedaug atsilie
ka Btdgarija, kurios 
korupcijos indeksas 
yra 3.75. Kiekvienos šalies laisvių lygis 
tyrimo metu vertinamas skalėje nuo 1 iki 
7, kur 1 - geriausias įvertinimas, o 7 - 
blogiausias.

Lietuvoje, priešingai nei Rumunijoje, 
nuo 2003 metų korupcijos lygis yra linkęs 
didėti. 2003 metais Lietuvos korupcijos
indeksas buvo dar 3.5,2005 metais - 3.75. 
Korupcijos lygis Čekijoje įvertintas 3.5, 
Slovakijoje - 3.25. Kaimynių Lenkijos ir 
Latvijos, taip pat Vengrijos korupcijos in
deksai 2007 metais buvo įvertinti 3 taškais. 
Palankiausią įvertinimą gavo dvi šalys - 
Estija ir Slovėnija. Korupcijos indeksas 
Estijoje siekia 2.5, o Slovėnijoje—2.25.

“Freedom House” duomenimis, Vidu
rio ir Rytų Europoje yra 13 laisvų, 8 iš da
lies laisvos ir 7 represinės valstybės. Lie
tuva patenka į laisvi} valstybių sąrašą. 
Tiek pilietinių, tiek politinių laisvių Lie
tuvoje lygis vis dėlto buvo įvertintas viene
tu, t.y. aukščiausiu vertinimu.

Kaip korupciją mato lietuviai?
Per pastaruosius 2007-uosius metus

Vaikų vardams - netrūksta ir fantazijos
Visai neseniai bene populiariausia 

“krikštamote” vadinta televizija po tru
pu lėlį blanksta, užleisdama vietą seniems 
lietuviškiems vardams - ir tėvų fantazi
jai. Vilniaus miesto savivaldybės Civilinės 
metrikacijos inspektorė Agnė Lukauskai- 
tė teigia, jog anksčiau buvusi tėvų tenden
cija savo atžaloms skirti mylimų serialų 
herojų vardus, dabar jau pasibaigė.

Anot jos, Vilniuje dabar dažniausi ber
niukų vardai yra Dominykas, Karolis, 
Martynas, Mantas, Nojus, Ugnius. Danie
lius, Donatas, Deividas, Edvinas, Augusti
nas, atsirado ir daugiau Jonų. Tuo tarpu 
mergaitėms Vilniuje dažniausiai skiriami 
Gretos, Gabijos, Gabrielės, Kamilės, Ug
nės, Evelinos, Emilijos, Austėjos, Kotrynos 
arba Smiltės vardai.

“Pasitaiko ir neįprastų vardų. Štai tarp 
berniukų vardų visai neseniai esame įre
gistravę - Rūstį, Perkūną, Gruodį, Rubi
ną, Rojų, Taironą. Mergaitėms skirti Ina- 
ros, Elados, Elingos, Bitės, Lotės, Lilu 
vardai”, - sakė A. Lukauskaitė.

Bet kauniečiai vis dar neretai vaikams 
skiria televizijos “dievukų” vardus. Vos 
atsiranda naujas serialas - štai ir ateina į 
metrikacijos skyrių mama ar tėtis su 
prašymu suteikti vaikui herojaus vardą.

Bus kuriama egzorcistų asociacija
(ELTA). Lietuvos Vyskupų Konferenci

ja apsvarstė Lietuvoje dirbančių egzorcis
tų prašymą kurti egzorcistų asociaciją ir 
iš esmės jam pritarė. Tokia asociacija padė
tų palaikyti ryšį su kitų šalių cgzorcistais 
ir prisidėtų prie savo narių ugdymo. Jos 
statutą pavesta patvirtinti Vyskupų Kon
ferencijos Nuolatinei Tarybai.

Lietuvoje egzorcizmas - piktųjų dva
sių išvarymas - atliekamas nuo seno. Pa
sak cgzorcisto kunigo teologijos daktaro 
Arnoldo Valkausko, egzorcizmas yra ofi
ciali Bažnyčios malda už savo bendruome
nės narį, kenčiantį dėl stipraus piktosios 
dvasios varginimo. Jį patiriame visi, bet 
dėl įvairių priežasčių - dažniausiai dėl mū
sų pačių kaltės - pasitaiko varginimų, pra
nokstančių žmogaus jėgas. Tada ir prireikia 
egzorcisto maldos.Paprastai egzorcistų 

29% lietuvių, norėdami gauti tam tikrą 
paslaugą, yra davę kyšį. Tačiau trys iš 
keturių Lietuvos gyventojų netiki, kad 
valdžia gali įveikti taip plačiai paplitusią 
korupciją. Tokie duomenys pateikiami 
neseniai paskelbtoje tarptautinės organi
zacijos “Transparency 
International" ata
skaitoje.

Iš 17 Europos 
Sąjungos šalių, ku
riose atliktas tyrimas, 
labiau nei Lietuvoje
kyšininkavimas paplitęs tik Rumunijoje - 
čia kyšį yra davę 33% gyventojų. Tačiau 
“Transparency International” nepaskelbė 
Lietuvos kaimynių - Latvijos, Estijos ir 
Lenkijos rezultatų.

Anot tyrimo, lietuviai nesitiki, kad
korupcija ateityje galėtų mažėti. 37% 
apklaustų Lietuvos gyventojų laikosi 
nuomonės, kad per artimiausius trejus 
metus korupcija tik išaugs, 35% mano, kad 
ji liks tokia pati.

Pažymėtina, kad valdžios veiksmai 
kovojant su korupcija Lietuvoje vertinami 
itin skeptiškai. Net 77% apklausoje daly
vavusių respondentų valdžios pastangas 
įveiktikonipciją pavadino neefektyviomis.

Premjeras Gediminas Kirkilas pernai 
buvo viešai pažadėjęs atsistatydinti, jei 
korupcija Lietuvoje nesumažės. Tačiau 
rugsėjį Vyriausybės vadovas pareiškė 
nematąs priežasčių trauktis iš posto, nes 
korupcija Lietuvoje esą mažėja, ir žadėjo 
tęsti kovą su ja. □ 

sako Kauno metrikacijos biuro inspektorė 
Jolanta Kondroticnė.

“Vienu metu buvo Skaisčių, Soliariu 
mada, dabar ji nuslopo, bet štai ką tik 
įregistravau Mėtą, vis daugėja Skaivų”, - 
sakė J. Kundroticnė. Pasak jos, pastaruoju 
metu nemažai tėvų vaikams duoda ir senuo
sius lietuviškus vardus. Daugėja Jonų, vai
kui skirtas ir Merkio. Jurgio, Mildo vardas. 
Yra ir Gajų, Žarų, Barborą. “Pasitaiko ir 
labai originalių vardų. Štai užregistravau - 
Šanelę, Noemi, Agnarą, Timoną”, - sakė J. 
Kondrotienė.

Klaipėdoje dažniausiai vaikams skiria
mi Gabijos, Mato ir Ugniaus vardai. Tarp 
originaliausiais vardais Klaipėdoje pava
dintų berniukų - Artautas, Aristidas, Arin
gas, Batikan, Brunas, Deimas, Elonas, 
Eritas, Eivanas, Fabijus, Gordonas, Lau- 
dijus. Mintijus, Orlandas, Vėjas, Viesulas. 
Mergaitėms čia skirti Alijos, Alantos, Airės, 
Ambros, Adonikos, Bonos, Childės, Deilos, 
Festinos, Enėjos, Frankos, Guntės, Gutje- 
ros, Lavijos, Lurdės, Mintos vardai

Klaipėdos biuro inspektorė teigė 
negalinti atkalbinėti tėvų neskirti vieno ar 
kito vardo, tačiau kartais paprašo susi
mąstyti.

(Pagal Lietuvos spaudą)

pavardės nėra viešinamos tiek dėl įjuos be
sikreipiančių žmonių, su kuriais jie mel
džiasi, tiek ir dėl jų pačių. Kaip ir išpažinties 
paslaptys nėra skelbiamos, taip ir egzorciz
mo ritualai nėra komentuojami. Šios tar
nystės detalės nėra skelbiamos.

Ritualas, apeigos yra aprašytos Bažny
čios dokumentuose, o specialiai egzorcis
tų niekas nerengia. Dėl to ypač svarbus 
tradicijos tęstinumas, egzorcizmo prakti
ką turinčių dvasininkų patarimai, jų pa
tirties perėmimas, įvairios dvasinės praty
bos. Bažnyčios kanonai sako, kad kuni
gas, norintis tapti egzocistu, turi būti 
pamaldus, dvasiškai tvirtas, turi nestokoti 
išmanymo, sveiko proto, pasižymėti gy
venimo vientisumu. Pageidautina, kad jis 
turėtų išsamesnių psichologijos, psi- 
chiatrijos žinių. LGITIC
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Bendruomenės baruose
Kariuomenės Šventė Hobarte

Juozas Paškevičius
Ilobarto apylinkėje Kariuo

menės Dieną paminėjome 
šeštadienį, praėjusių metų 
lapkričio 24 dieną, Vokiečių 
Klube, Glenorchy. Susirinko 22 
tautiečiai.

ĄLB Hobarto Apylinkės 
Valdybos pirmininkė Rožė Vai- 
čiulevičius atidarė minėjimą ir 
paprašė susirinkusius tylos mi
nute pagerbti karius, žuvusius 
kovose už Lietuvos laisvę.

Dr. Algimantas Taškūnas 
lietuviškai ir angliškai paskaitė 
trumpą paskaitą apie Lietuvos 
kariuomenės likimą ir lietuvių 

‘karių tragediją okupacijų metu, 
' kai daugeliui Lietuvos kareivė
lių teko kovoti abiejų okupantų 
pusėse. Vieniems - Raudonojoje armijoje, 
'kitiems - vokiečių kariniuose daliniuose. 
Kariai pasirinkimo neturėjo.

' Meninėje programos dalyje Rožės Vai
čiulcvičius duktė Elzbieta su drauge smui
ku ir pianinu pagrojo porą australiškų 
dainelių.

Šventusiems gimtadienius - Juozui ir 
dr. Algiui - buvo sugiedota “Ilgiausių 
metų”.

Minėjimas užbaigtas sugiedant Tautos 
himną.

Po trumpos pertraukos sekė visuoti
nis ALB Hobarto Apylinkės susirinkimas 
ir Valdybos rinkimai. Pirmininkavo - dr. 
A. Taškūnas, sekretoriavo-J. Paškevičius. 
Praėjusių dvejų metų veiklos ir iždo 
protokolus perskaitė sekretorius. Jie buvo 
priimti plojimais. Klausimų nebuvo.

Valdybos vicepirmininkas Mindaugas 
Kožikas pranešė, kad jis kartu yra ir lie
tuvių sporto klubo ’’Perkūnas” pirmi
ninkas. Tūri kelias komandas, dar priklau
so Multicultural ir HELLP komitetams, 
lanko jų susirinkimus.

Pirmininkė Rožė Vaičiulcvičius pri
statė 5 asmenis, norinčius įeiti į naujai 
renkamą Valdybą.

Į Valdybą buvo išrinkti:
Rožė Vaičiulcvičius - pirmininkė, 
Mindaugas Kožikas - vicepirmininkas, 
Judy Tarvydas, Gema Valuekaitė, Ri

mas Statkus - nariai.
Valdybos adresas:
Australian Lithuanian Community,
Hobart, 59 Sixth Ave,

5 Moonah West, TAS, 7009, 
Tel.: (03) 6272 6360.

Naujas lietuviškas tinklalapis JAV-jose 
kur galima susirasti geriausią viešbutį.

Portalas taip pat ves į kitus puslapius 
internete, atliks informacinio katalogo 
vaidmenį, praneš apie lankytinus rengi
nius ir bus interaktyvus. Jame bus galima 
išreikšti savo nuomonę, tiesiogiai žiūrėti 
kelias lietuviškas televizijas ir klausytis 
keIrų radijo programų, balsuoti skaitytojų 
apklausose, peržiūrėti vaizdo reportažus, 
teigia redakcija.

Čikagoje darbą pradėjo naujas lie
tuviškas naujienų portalas Vakarai.us. Šį 
projektą įgyvendina didžiausio lietuviško 
savaitraščio Jungtinėse Valstijose “Vaka
rai” redakcija.

Portalo kūrė jų teigimu, interneto var
tuose nebus publikuojama vien savaitraš
čio medžiaga. Portale bus skelbiama labai 
įvairi informacija - nuo pagrindinio srau
to iš Lietuvos ir pasaulio iki patarimų, 
kuriame restorane skaniausias maistas ar

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

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

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
1111101 klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.

Nuotraukoje iš kairės: ALB Ilobarto Apylinkės Val
dybos pirmininkė Rožė Vaičiulcvičius, vicepirminin
kas Mindaugas Kožkas ir Juozas Paškevičius.

Po rinkimų pasivaišinome suneštais 
patiekalais, draugiškai pasikalbėjome.

Kun. Algirdas Šimkus aplankė Tas
manijos lietuvius praėjusių metų lapkri
čio mėnesį.

Pradžioje atvyko į Launceston, kur 
praleido dvi dienas. Po šv. Mišių baž
nyčioje, kunigas ir visi dalyviai buvo pa
kviesti į seniūnės Irenos namus ir ten bu
vo pavaišinti jos kepta rugine duona, 
pyragais ir kitais skanumynais.

Hobarte svečias šv. Mišias atnašavo 
šeštadienį, 2007 m. gruodžio 1 d. šv. Tere
sės bažnyčioje. Šį kartą susirinko tik 11 
žmonių. Po pamaldų visi dalyviai buvo 
pakviesti į klebonijos patalpas kavai. 
Vaišinomės p. Taškūnienės panioštu mais
tu ir linksmai praleidom porą valandų. 
Vakare kun. Algirdas Šimkus išskrido į 
Melbourną.

Per dvejus metus Hobarte mirė: Val
das Mikelaitis, Bonifacas Šikšnius, 
Michalina Petraitienė, Antanina Milin- 
kevičienė (Millen), Magdalena Šiaučiū
nienė. Visi jie buvo daugiau nei 80 metų 
amžiaus.

Šiais metais sausio mėnesį mirė trys 
asmenys. Sausio 1 d. - Louise Auksorius 
(75 metų, Pauliaus žmona, svetimtautė, 
retkarčiais dalyvaudavo mūsų minėjimuo
se). Troi Gustas - Nikodemo ir Teresės 
anūkas -žuvo tragiškai. Martin Jankus (44 
metų) - buvusio Apylinkės Valdybos pir
mininko Endriaus ir Roscmcry sūnus - 
mirė nuo vėžio ligos sausio 11 d.

Mirusiųjų šeimoms - užuojauta.

LGITIC

Paskutinieji Armino žodžiai Sydnėjaus Lietuvių 
Klubui ir nariams

Penktadienį, sausio 1S dieną, Sydnėjaus Kookwood krematoriume, su 3.a. 
Arminu SepokU atsisveikino artimieji, bendradarbiui bei gausūs 
tautiečiai iš Sydnėjaus ir plačiau. A.a. Arminas buvo žinomas kaip rimtas, nuo
širdus ir veiklus asmuo, daug laiko bei darbo paskyręs ir Sydnėjaus Lietuvių 
Klubui. Daugelį metų jis buvo vienas iš Klubo direktorių, taip pat iždininkas. 
Klubo gerbūvis ir ateitis rūpėjo jam net ir paskutinėmis jo gyvenimo dienomis - 
savo apgalvotas mintis ir linkėjimus  jis išsakė šiame atsisveikinimo laiške. Red.

As a Director and member of the 
Lithuanian Club for approximately 20 
years I have seen many changes take 
place. While al times the outcome may 
not have been ideal, ultimately, the 
decisions made with the best interests 
of our club at heart have led us to where 
we are today-with a contemporary club 
in a thriving community.

Our Sydney Lithuanian Club has 
been admired and commended by 
visitors from not only interstate but 
overseas - if only all of our own patrons 
held it in such regard what a wonderful 
place it could be.

I’ve always been a passionate 
supporter of the positives within our 
community and club. I also firmly 
believe we can focus on these positives 
(of which there are many), build on our
potential and continue to grow. We can welcome, learn and gain strength from 
constructive criticism. Ignore the negatives (in many cases born of ignorance 
and boredom) and endeavour to develop a strong community ethic for the future 
of our club.

If we can re inforce this atour AGM’sso they become a forum for genuine 
debate rather than a venue for destructive complaint, then our club can only 
move forward.

We can celebrate and perpetuate our culture through our club if we have pride 
in what we’ve achieved, and support each other.

The onus is on all of us. Arminas

Australams turistams - Kuršių Nerija

Klaipėda. Nuotrauka iš “Sunday Telegraph”.

Pabaltiečiams 
įsijungus j Euro
pos Sąjungą, pa
lengvėjo kelio
nės į jų kraštus. 
Tai atsispindi net 
Australijoje, kur 
vis dažniau ma
tyti turistinio po
būdžio apžval
giniai straipsniai 
apie Estiją, Lat
viją, Lietuvą, jau 
nekalbant apie 
grynai komer
cinę informaciją 
apie lėktuvų 
skrydžius, organi-
zuotas keliones ir panašias pramogas.

Visą puslapį Lietuvai, tiksliau jos 
vakarinei pakrantei, paskyrė Sydėjaus 
sekmadieninis laikraštis “Sunday Tele
graph” (2008 sausio 20). Turizmo žur
nalistas David May aprašo “Šiaurės 
Rivierą” - o taip esą galima pavadinti 
Lietuvos pajūrį, ypač Kuršių Neriją, kuri 
angliškai jau nuo seno yra verčiama var
du “The Curonian Spit”.

Žurnalistas savo kelionę pradėjo nuo 
Liepojos, pabuvojo Šventojoje, Palangoje, 
sustojo Klaipėdoje, bet daugiausia laiko 
praleido Kuršių Nerijoje. Apie Palangą 
jis rašo šitaip:

“Through tall forests of fragrant pine 
trees I followed the Baltic Sea coast to 
Palanga, which has been Lithuania’s 
premier resort since the 19th century. Il 
still buzzes with bars, clubs, beach cafes, 
great seafood restaurants and beaches that 
stretch for 10 km. It is an attractive town 
with tree-lined avenues, a lush botanic 
garden and the world’s first and biggest

amber museum, which contains more 
tham 20,000 pieces of the precious ancient 
resin...”

Bet didžiausią dėmesį žurnalistas ski
ria Kuršių Nerijai ir Kuršių Marioms (the 
Curonian Lagoon), pradedant Smiltyne ir 
jūros bei delfinų muziejum, po to - Juod
krantei, Pervalkai, Preilai ir Nidai. Dėme
sio gauna Raganų kalnas, elniai bei savo
tiška gamta ir-ypač— tenykščios rūkytos 
žuvys. “There was smoked eal, smoked 
perch, even smoked smelt...”

Nenuostabu, kad, pasak žurnalisto, “the 
Baltic Riviera is actively gearing up for a 
tourist boom”.

Žurnalistas David May važinėjosi kaip 
turizmo įstaigos My Planet Australia 
svečias, o straipsnio gale yra minimi ir kiti 
du sponsoriai: iki Helsinkio skraidantis 
Qantas (13 13 13, www.qantas.corn.au) ir 
nuo Helsinkio kelionę j Baltijos kraštus 
pratęsiąs Finnair. (9244 2299, 
www.finnair.corn)
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Lietuva iš arti Emigracija skatina šeimų skyrybas
Lietuvai reikia vis daugiau prabangos

Diana Augūnaitč, Vilnius

Milijonus skaičiuojančių, išskirtinėms 
prabangos prekėms ir paslaugoms pinigų 
negailinčių vartotojų Lietuvoje kiekvie
nais metais vis daugėja. Prabangos prekės 
apibrėžimas nuolatos kinta ne tik dėl 
spartaus gyvenimo kokybės rodiklio au
gimo, bet ir dėl masiškai augančio vartoto
jų bei įmantriausių jų poreikių skaičiaus.

“Staiga praturtėję žmonės tokių prekių 
vartoja daugiau negu tie, kurie visų laiką 
buvo turtingi“, aiškina Lietuvos laisvosios 
rinkos instituto (LLRI) vyresnysis eksper
tas Žilvinas Žilėnas. Prabangių prekių 
vartojimas skiriasi nuo normalių prekių 
vartojimo, kadangi augant jų kainai pa
klausa tarp turtingų žmonių auga dar 
greičiau - tai vadinamasis “Vebleno efek
tas”, bet mažėjant turtingesnių asmenų 
pajamoms tokių prekių paklausa dar la
biau smunka. Prabangos prekių kainai 
mažėjant, jų paklausa tarp turtingų žmo
nių mažėja dar labiau -"Snobo efektas”. 
Pasak Ž. Silėno, vyraujanti nuomonė yra, 
kad išsilavinęs žmogus supranta, ar prekė 
yra iš tikrųjų prabangi, ar ji tiesiog bran
giai kainuoja.

„Aišku, reikia atsiminti, kad prabangos 
prekės apibrėžimas yra sąlyginis“, - pri
mena ekspertas. „Daug dalykų,pavyzdžiui, 
mobilieji telefonai, nešiojamieji kompiu
teriai, automobiliai, kurie anksčiau buvo 
laikomi prabangos prekėmis, dabar yra 
būtinybė. Jas vartoja didesnes pajamas 
gaunantys žmonės”.

Statistikos departamento duomenimis, 
vidutinis mėnesinis grynasis (netto) darbo 
užmokestis Lietuvoje (be individualių įmo
nių) trečiąjį 2007 m. ketvirtį sudarė 1,455 
Lt ir, palyginti su trečiuoju 2006 m. ket
virčiu, padidėjo 17.4%. Valstybės sekto
riuje-1,449 Lt ir buvo 12.1%didesnisncgu 
trečiąjį 2006 m. ketvirtį. Privačiame sek
toriuje - 1458 Lt ir buvo 20.9% didesnis, 
palyginti su trečiuoju 2006 m ketvirčiu.

Kas yra tos prabangos prekės ir paslau
gos, kuriomis Lietuvoje mėgaujasi dides
nes negu vidutines pajamas gaunantys as
menys? Pasak tokias prekes ir paslaugas 
teikiančių įmonių atstovų, prabangos var
totojų skaičius ir jų poreikiai per pasta
ruosius kelis metus akivaizdžiai išaugo.

Turtingiausiu lietuviu šiais metais yra 
tituluotas pagrindinis „VP Group“ akcinin
kas Nerijus Numavičius, kurio turtas sie
kia apie 1 milijardą litų. Verslininkų, kurių 
turtas skaičiuojamas šimtais milijonų litų, 
Lietuvoje dabar yra apie trisdešimt.

Prestižinė vieta - būtinybė
Brangiausius Lietuvos butus, kurių kai

na viršija 10 mln. Lt, galima įsigyti Vilniuje, 
o didžiausia vieno kvadratinio metro kaina 
sostinėje viršija 25,000 Lt. Už milijonines 
sumas pirkėjams yra siūlomi apartamentai 
naujai pastatytuose arba baigiamuose sta
tyti modernių kompleksų viršutiniuose 
aukštuose, kur naujas savininkas įsigytų 
dideles laisvai planuojamas erdves ir pa
noraminius vaizdus pro būsto langus. Už 
sumokamą sumą būsimas gyventojas taip 
pat gautų milžiniškas terasas bei galimybę 
įsirengti baseiną ar želdinius. Tarp bran
giausių taip pat patenka ir iki maždaug 1940 
m. senamiestyje statyti būstai

Registrų centro duomenis, vienas bran
giausių būstų Lietuvoje parduotas prieš 
porą metų. Visus rekordus sumušęs butas 
stovi sostinės centrinėje Pylimo gatvėje. Už 
vieną kvadratinį metrą pirkėjas paklojo 
daugiau nei 81,000 Lt, Bendra sandorio 
vertė už maždaug 360 kv. metrų butą siekė 
29 mln. Lt. Bene prabangiausias privačių 
namų kvartalas Lietuvoje, kuriame įsikūrę 
dažniausiai tiktai uždaruose vakarėliuose
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besilankantys ir skrupulingai už aukštų tvo
rų savo asmeninį gyvenimą slepiantys 
asmenys, yra Vilniaus pakraštyje. Norintys 
apsigyventi Laurų kvartale turėtų sumo
kėti apie trejetą milijonų litų už žemės 
sklypą ir dar kelis milijonus už namą.

Laikrodžiai už 170,000 Lt.
Prabangiausios klasės laikrodžius įsi

gyja tokie asmenys, kuriems nėra svarbu, 
kiek kainuos laikrodžio apyrankė, servi
sas, aptarnavimas, nes tokie laikrodžiai yra 
prestižo prekė. „Tokio laikrodžio vien 
apyrankė gali kainuoti apie 1500 litų, o ją 
keisti kartais reikia 1-2 kartus per metus“, 
- pasakojo prekybininkas.

Penkioliką metų Lietuvoje šveicariškais 
laikrodžiais prekiaujančioje bendrovėje 
buvo pasiektas rekordas. Praėjusią vasarą 
vienoje jų tinklo parduotuvėje pirkėjas 
nepagailėjo 170,000 litų už unikalų, ypač 
sudėtingą „de-luxc“ klasės kompanijos 
„Ulyssc Nardin“ laikrodį „Planetarium 
Copernicus“. Minėtas laikrodis yra limi
tuotos serijos modelis, įtrauktas j pasaulio 
Guinness rekordų knygą už laikrodžio 
sudėtingumą.

Laikrodžių rinką puikiai išmanantis 
prekybininkas tikino, kad per pastaruosius 
2-3 metus prabangių laikrodžių poreikis 
Lietuvoje akivaizdžiai išaugo, o bazinių 
modelių -sumažėjo. Prabangiausiais laik
rodžiais Lietuvoje laikomi daugiau nei 
50,000 Lt. kainuojantys, ypatingu dizainu 
arba sudėtingais mechanizmais išsiski
riantys, garsiausių šveicariškų laikrodžių 
gamintojų modeliai.

Automobilis už 4 mln. litų
Lietuvos gatvėmis riedančių prabangių 

automobilių kainos siekia nuo kelių šimtų 
tūkstančių iki kelių milijonų litų. Bene 
brangiausias šiuo metu Lietuvos autosalo- 
nuosc parduodamas automobilis yra „Mer
cedes-Benz CL 65 AMG”, kurio kaina vir
šija 750,000 litų. Lietuvis, kurio pavardė 
kruopščiai slepiama, užsisakė vieną galin
giausių ir brangiausių automobilių pasau
lyje „Bugatti Veyron”, kurio kaina be mokes
čių siekia apie 4 mln. Lt. Į Lietuvą šis 
objektas turėtų atkeliauti po poros mėnesių.

Be minėto „žvėriuko“ šiemet Lietuvos 
gatvėmis turėti] riedėti galingiausias iš visų 
„Bentley“ modelių - „Bentley Continental 
GT Speed“; greičiausias kabrioletas 
pasaulyje „Lamborghini Murcielago LP 
640 Roadster“; išskirtinis kabrioletas 
„Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe“. 
Prabangų garderobą reikia vis atnaujinti 

„Pasaulio prabangos prekių rinkoje 
mūsų atstovaujami prekės ženklai („Esca- 
da“, „Gucci“, „Giorgio Armani“. „Prada“, 
„Dolce&Gabbana“ ir kt.) yra savo srities 
lyderiai ir statistiškai priskiriami prie pa
čių komerciškiausių ir vartotojo labiausiai 
norimų įsigyti prabangos prekių ženklų”, 
sako prabangos prekėms 10 metų Lie tuvoje 
prekiaujančios bendrovės „Du broliai“ 
vadybininkas Andrius Jankauskas. Pasak 
jo, siūlomas prekių asortimentas yra labai 
platus, todėl pirkėjo išlaidos apsipirkimo 
metu gali nesiekti 200 litų, tačiau kitu atve
ju jos gali viršyti 100,000 litų ir daugiau. 
„Yra tokių pirkėjų, kurie apsiperka vieną 
kartą per sezoną ir daugiau po parduotuves 
nevaikšto, ir yra tokių, kurie atnaujina savo 
garderobą keletą kartų per mėnesį arba po 
kiekvienos kolekcijos pristatymo salone. 
Išties, pastarųjų daugiausia“, - dėstė 
pašnekovas.

Kas tie pirkėjai? „Pastaraisiais metais 
mūsų salonuose daugiau kaip 50% visų 
prekių nuperka lietuviai (ir toliau lietuvių 
perkamumas didėja), 25% - Europos 
Sąjungos piliečiai (šis skaičius labai išaugo 
Lietuvai įstojus į ES), 20% Rusijos pilie
čiai, apie 5 % kitų šalių pirkėjai”, - sako A. 
Jankauskas. (DELFI, sutrumpinta)

Deimantė Dokšaitė

Neseniai Lietuvos spaudoje pasirodė 
pranešimai apie tai, kad mūsų kaimynai 
lenkai itin dažnai skiriasi dėl emigracijos. 
Lenkų demografai nustatė, esą išyra kas 
trečia pora, kurios vienas partnerių yra 
emigravęs. Praėjusiais metais Lenkijoje 
išsiskyrė 80,000 porų. Lenkijos teisėjų, 
psichologų ir sociologų nuomone, tokią 
skyrybų didėjimo tendenciją iš esmės 
nulėmė emigracija. Jau dabar atskirai 
gyventi tenka apie pusei milijono susi
tuokusių lenkų, o per artimiausius dvejus 
metus jų skaičius gali padidėti dar 200.000.

O kaip su skyrybomis Lietuvoje? 
„Pastaraisiais metais atsirado nauja ir 
sparčiai plintanti priežastis - emigracija. 
Jauni žmonės išvažiuoja į užsienį uždar
biauti palikę Lietuvoje savo antrąsias pu
ses. Žmonės nutolsta, susvetimėja, nebe
lieka bendri) interesų ir motyvų gyventi 
kartu. Dažniausiai žmogus užsienyje su
siranda kitą artimą žmogų ir nutaria skir
tis su tėvynėje likusiu sutuoktiniu“, - jau 
apie lietuviškas aktualijas pasakojo ben
drovės „Skyrybų centras“ vadovas Saulius 
Vaikšnoras. Emigrantų skyrybos dabar 
sudaro didžiąją dalį „Skyrybų centro“ at
stovaujamų skyrybų Lietuvoje. Tačiau 
emigrantų šeimos paprastai skiriasi taikiai

„Dar vienas paradoksas - išsiskyrę su 
Lietuvoje likusiu sutuoktiniu, užsienyje 
gyvenantys mūsų tautiečiai dažniausiai 
naują gyvenimą pradeda ne su tos šalies, 
kurioje apsigyveno, piliečiu, o su kitu 
lietuviu ar lietuve, į tą šalį taip pat atvyku

“Mes negalime be jo... ”
Reda Kisclytė

Rokiškio „Romuvos“ 
gimnazijos 

bibliotekos vedėja 
(specialiai “M.P.”.

sutrumpinta)

Žmogus išėjo, bet gy
vena tarp mūsų... Taip ga
lima pasakyti apie poetą, 
eseistą, literatūros kritiką 
Vaidotą Daunį. Daug at
virumo. meilės, pagarbos 
žodžių buvo išsakyta apie 
įžymų visuomenės veikė
ją, redaktorių, „Rcgnum“ 
klubo įkūrėją Vaidotą 
Daunį, Rokiškio rajono 
savivaldybės Juozo Ke- 
liuočio viešojoje bibliote
koje, minint jo 50- ųjų gimimo metinių 
sukaktį. Su gerbiamo kultūros žmogaus 
brandžia ir spalvinga biografija, kūryba, 
rokiškėnus supažindino bibliotekos direk
torės pavaduotoja Daiva Vilkickienė. Ro
kiškėnai turėjo galimybę susipažinti su 
jubiliejine literatūros paroda „Nenuilstantis 
kultūros žmogus“.

Vaidoto Daunio kūrybinis kelias buvo 
susietas su žurnalu „Naujoji Romuva“, to
dėl literatūros vakare Rokiškio rajono sa
vivaldybės Juozo Kcliuočio bibliotekoje, 
dalyvavo šio žurnalo vyriausiasis redakto
rius Andrius Konickis, redaktorė, korek
torė Audronė Daugnorienė ir Lietuvos 
Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo Akto 
signataras, filosofas Romualdas Ozolas.

Literatūrinio vakaro dalyviai vienas 
paskui kitą dalinosi prisiminimais apie 
nepaprastą kultūros žmogų - Vaidotą 
Daunį. Audronė Daugnorienė prisiminė, 
kad jo tikslas buvo sukurti „kultūros ka
ralyste“. Vaidotas savo idėjomis užkrėtė 
kitus. Nelengvai įkūrė ir rengė „Krantų“ 
žurnalą. Mes negalime bėjo, mes tęsiame 
jo darbą...”

Apie Vaidotą Daunį šiltais ir nuošir
džiais prisiminimais dalinosi filosofas Ro

siu geresnio gyvenimo ieškoti“;!- savo 
pastebėjimais dalijosi S. Vaikšnoras.

Pasak S.Vaikšnoro, skyrybų iniciato
riumi dažniau būna išvažiavęs sutuokti
nis. „Visų pirma, tai lemia psichologinės 
priežastys. Juk normalu, kad sveikas vyras, 
nuėjęs Dubline į barą paskui patrauks ne 
filosofijos studijuoti. Atsiranda naujų 
pažinčių su visomis pasekmėmis. Lygiai tas 
pats atsitinka tam sutuoktiniui, kuris lieka 
Lietuvoje. Žmogus yra žmogus. Ir vieną 
dieną ateina laikas, kai kažkuris iš sutuok
tinių ncapsikenčia. Juk dažna situacija, kad 
į užsienį išvažiuoja ir moteris, neapsiken
tusi girtuoklio vyro, palikusi vaikus sene
liams. Po kurio laiko svetur atsiranda nauja 
antra pusė ir prasideda skyrybos. Dažniau
siai vaikai tokiu atveju važiuoja paskui 
mamą“ - aiškino specialistas.

Gruodžio 19 d., minint Migrantų dieną. 
Tarptautinės migracijos oganizacijos Vil
niaus biuras organizavo renginį, kurio me
tu j emigraciją buvo bandoma pažvelgti 
būtent per emigracijos atskirtų šeimų priz
mę. Renginio metu buvo pristatytas ir šios 
problemos tyrimas. „Kaip parodė tyrimas, 
kas dešimtas namų ūkis - tai migracijos iš
skirta šeima, kurioje iš esmės keičiasi šei
mos narių funkcijos ir vaidmenys. Ypač 
didelis psichologinis krūvis tenka vai
kams,“ - remdamasi tyrimu sakė TMO 
Vilniaus biuro vadovė Audra Sipavičienė.

Būtent vaikus labiausia paveikia tiek 
tėvų emigracija, tiek skyrybos. O kai šie du 
komponentai sueina Į vieną, mažyliams 
pasidaro itin sunku.

svww.lictuviams.cnm

Alicijos Matiukienės nuolr. - filosofas Romualdas Ozolas, 
žurnalo „Naujoji Roinuva”rcdaktorč ir korektorė Audronė 
Daugnorienė, žurnalo „Naujoji Romuva” vyr. redaktorius 
Andrius Konickis ir Juozo Kcliuočio viešosios bibliotekos 
direktorės pav. Daiva Vilkickienė.

mualdas Ozolas. Jis pabrėžė: „Tokiais žmo
nėmis netampama, tokiais žmonėmis 
gimstama... Vaidotas visą gyvenimą troško 
tvarkos...“ „Naujosios Romuvos” redaga
vimą jis prisiėmė, išpažino, tęsė kultūros 
idealus, Juozo Keliuočio pradėtus darbus.”

Aktyvus, kūrybingas, degantis idėjomis 
Vaidotas Daunys tragiškai žuvo būdamas 
trisdešimt septynerių metų.

Kitoje literatūrinio vakaro dalyje An
drius Konickis pristatė ir apžvelgė žurnalo 
„Naujoji Romuva“ du naujausius numerius.

Vakaro trečioje dalyje, vyko filosofo Ro
mualdo Ozolo solidaus leidinio „Suprati
mai. Parinktos 1956 - 2006 m metafizinio 
dienoraščio mintys” pristatymas. Tai 5 pa
starųjų dešimtmečių užrašai sau. Autorius 
analizuoja sudėtingų dvasinę asmenybės 
raidą ir ypatingai painius krašto istorijos 
vingius, kurie šiandien skaitytoją priverčia 
dar ir dar kartą susimąstyti. Jau 1996 m. 
knygos autorius mąstė: „Jeigu dauguma 
tautos žmonių savo tautos žemės nejaus 
kaip SAVO, kaip vienintelės pasauly, kaip 
nuosavybės teise priklausančios jiems 
žemės, nieko nebus iš tos tautos-ji išsileis, 
išbyrės, išnyks...“ Šiandien ši tema Lietuvos 
valstybėje tapo dar gilesnė, dar skaudesnė...
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Monografija apie V. K. Jonyną
Lietuvos dailės muziejus išleido dai- 

lėtyrinkės Rasos Andriušytės - Žakienės 
monografiją “Akistatos. Dailininkas 
Vytautas - Kazys Jonynas pasaulio meno 
keliuose”.

Knygoje visapusiškai įvertintas gausus 
dailininko palikimas: grafika, knygų ilius
tracijos, vitražai, skulptūros. Išsamiai api
būdintos jo raiškos sakralinėje architek
tūroje laikotarpis 1955 - 1983 metais. 
Įvertinta ir 1946 m. Freiburge (Vokietija) 
prancūzų zonoje jo įkurta Dailės ir ama
tų mokykla, žinoma kaip Freiburgo meno 
mokykla, priglaudusi daugelį iš Lietuvos 
pasitraukusių žymių dailininkų. Rašoma 
ir apie V.K. Jonyno pripažinimą JAV, 
nemažai dėmesio skirta jo darbams, su
kurtiems Amerikos bažnyčioms, Lietuvių 
kankinių koplyčiai Vatikane.

Monografija gausiai iliustruota daili
ninko kūrinių fotografijomis, pateikiama 
išsami kūrinių ir publikacijų bibliogra
fija, parodų, apdovanojimų sąrašas, san
trauka anglų ir prancūzų kalbomis.

Jau ketvirtąją monografiją parengusi 
R. Andriušytė - Žūkienė, dėstanti Vytauto 
-Didžiojo universiteto Menotyros katedro
je, teigia jog ši knyga - ne tik apie garsaus 
išeivijos dailininko V. K. Jonyno kūrybą, 
bet ir apie jai įtakos turėjusius veiksnius: 
prieškario dailės švietimą Lietuvoje, sukre
čiantį politinių lūžių laiką h' priverstinę 
daugelio menininkų emigraciją Antrojo pa
saulinio karo metais, sudėtingą menininkų 
prisitaikymą svetimuose kraštuose.

Šiame fone V. K Jonyno asmenybė at
siskleidė netikėtomis briaunomis, nes V. 
K. Jonynas (1907 - 1997) nepriklausė 
sunkiai ir lėtai kuriantiems. Bet kokiomis 
sąlygomis jis dirbo produktyviai, sparčiai, 
racionaliai ir drąsiai sprendė menines ir 
organizacines problemas. Dailininkas 
visada ryžtingai gynė savo menines idėjas, 
noriai pagelbėdavo kitiems.

Vienas iškiliausių XX a. lietuvių meni
ninkų - grafikas, tapytojas, skulptorius, 
vitražų kūrėjas V. K. Jonynas gimė Alytaus 
rajone, dailės mokėsi Kauno Meno Mo
kykloje, Adomo Varno tapybos ir Adomo 
Galdiko grafikos studijose. 1931 m. tęsti 
mokslo išvyko į Paryžių. Ten įgijo medžio 
raižinių ir knygos meno specialybę. Vė-

Iš Redakcijos pašto
Ponai, pažemintieji ir nuskriaustieji

Algimantas Zolubas, Lietuva
(Taikoma padėčiai Lietuvoje. Red.)

Nuo seno nei kunigo, nei daktaro, nei 
mokytojo ponu nevadino, kreipdavosi 
profesijos pavadinimu. Nevadino todėl, 
kad jų aukštinti nereikėjo, nes savaime 
'visuomenėje jie užėmė pakankamai aukš
tą vietą, su jais pažįstami ir nepažįstami 
'sveikindavosi, keldavo kepurę. Iš čia ga
lime daryti išvadą, kokioms sritims buvo 
teikiama pirmenybė. Tai- dorovė, sveika
ta, mokslas.

Išvcšėjusio liberalizmo laikais doro
vė, kaip gyvenimo principai ir normos, 
virto paveikslu be rėmų, kuriame ir pati 
dorovė ištrinta. Palaidumas, tuštuma!

Dėl dorovinio nuosmukio nebeverti
namas kunigas, nes apčiuopiamo produk
to nekuria.

Dėl dorovinio nuosmukio nebevertina- 
mas žmogus, jo sveikata, nes jis tėra bio- 
socialinė būtybė, o ne Dievo paveikslas ir 
panašumas, todėl nebevertinamas ir dak
taras besirūpinantis žmogaus sveikata.

Dėl dorovinio nuosmukio nebeverti
namas mokslas ir mokytojas, dėstytojas, 
kurie į mokslus duris atveria, tačiau žai
biško pelno neduoda.

Pastarųjų metų įvykiai liudija, kam

Vytautas Kazimieras Jonynas JĖZUS.

liau dar studijavo medžio skulptūrą ir 
baldų konstravimą. 1935 m. Paryžiuje 
surengė pirmąją savo parodą. Grįžęs į 
Lietuvą daug dirbo knygų grafikoje. Tb lai
ko iliustracijos Kristijono Donelaičio 
poemai “Metai” ir kt. kūriniai tapo lietu
vių dailės klasika.

V. K. Jonynas visą savo kūrybini pali
kimą padovanojo Lietuvai. Didžioji jo da
lis šįmet buvo eksponuota Radvilų rū
muose didžiulėje apžvalginėje dailininko 
gimimo šimtmečiui skirtoje parodoje. R. 
Andriušytės - Žukicnės knygos pristatymas 
užbaigia jubiliejinius V. K. Jonyno šimt
mečio renginius. LG1TIC 

pirmenybę teikia ponais vadinami val
džiose esantieji. Jų interesų akiratyje - 
turtai, pinigai, malonumai. Todėl doro
vės reikalams vietos nelieka. Iki devinto 
prakaito kaunasi už teisę toliau alkoho
lyje skandinti tautą, nes velnio lašų ga
mintojai gali netekti siekiamo pelno, o 
krepšinio žaidynių mėgėjai laiku nepa
tirti aštrių emocijų. Svarsto, ar pradėtą 
gyvybę laikyti žmogumi, drausti ar lega
lizuoti abortus, viešnamius, kad nebūtų 
pažeistos teisės į malonumus.

Ziniasklaida, pataikaudama žemiems 
interesams, žlugdo visuomenės moralę, 
nes pati iš to pataikavimo minta. Vienin
telė institucija, kuri rūpinasi dorove - Baž
nyčia. Tačiau dešimtmečius trukęs prie
vartinis ateizmas, minimos institucijos 
naikinimas padarė milžinišką žalą Baž
nyčiai ir visuomenei. Nepalankūs Bažny
čiai ir liberalieji Vakarai.

Per raudonąjį tvaną tauta pasiligojo. 
Keltis iš ligos patalo paskatino Sąjūdis, 
Atgimimas, Nepriklausomybės atgavimas. 
Tačiau ne tik randai, bet ir žaizdos liko. 
Duodantieji ne Hipokrato, o priesaiką 
Konstitucijai nei žaizdų gydyti, nei randų 
šalinti nesiima - teišsilaižo. O jei tam ga
lių nebeužtenka, jei besivartaliojantieji 
turtuose, piniguose, malonumuose mo-

“Eglė žalčių karalienė“ burs išeivijos 
jaunimą

Mindaugas Jackevičius, 
www.DELFI.lt

Rugpjūtį Kaune, Nemuno prieplauko
je lietuviai išvys jaunimo roko operos 
„Eglė žalčių karalienė“ premjerą, kurioje 
vaidins Lietuvos išeivijos jaunimas. Siam 
tikslui operos sumanytojas prodiuseris 
Gediminas Zujus I-ondone, Mančesteryje, 
Čikagoje ir Briuselyje jau įsteigė Scenos ir 
estetikos mokyklos filialus. Jose suburtas 
operoje vaidinsiantis išeivių lietuvių jau
nimas repe tuos operai.

G. Zujus DELF1 aiškino, kad įsteigto
se mokyklose nuo vasario pradžios pa
siruošę dirbti mokytojai. Mokyklose bus 
mokoma šokio, vaidybos, kūrybos ir dai
navimo, tuo pačiu metu bus rengiamasi 
bendram pasirodymui Sigito Gedos ir 
Laimučio Vilkončiaus moderniojoje roko 
operoje „Eglė žalčių karalienė“.

Mokyklų veiklą koordinuos patys ak
tyviausi idėja susidomėję užsienio peda
gogai bei mokytojai iš Lietuvos - Sakalas 
Uždavinys, Gintarė Skerytė, Česlovas Ga- 
balis, Rytis Mažulis. Pamokos bus filmuo
jamos. G. Zujus aiškino, kad mokyklos už
sienio šalyse bus steigiamos ir toliau.

Operos „Eglė žalčių karalienė“ jauni
mo versijos premjera liepą įvyks Kaune, 
Nemuno prieplaukoje. „Čia puikios erd
vės - vanduo, krantinė, veiksmas vyks ir 
vandenyje, pasiruošę padėti motorizuoti 
laivai, žada pagelbėti aviatoriai“, - aiškino

Europos jaunimo susitikimas 2009 m. - Vilniuje

(ELTA). Kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis ir Taizė bendruomenės vadovas 
brolis Alois sutarė, kad 2009 metų gegu
žės 1-3 dienomis Vilniuje vyks garsios 
Taizė bendruomenės organizuojamas re
gioninis Jaunimo susitikimas, paskelbė 
Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba.

Surengti Vilniuje Taizė jaunimo susi
būrimą nuspręsta todėl, kad 2009 m. 
Lietuva švęs savo vardo paminėjimo tūks
tantmečio jubiliejų. o Vilnius paskelbtas 
Europos kultūros sostine.

Kasmet vis kitame Europos mieste ren
giamuose Europos jaunimo susitikimuo
se susirenka dešimtys tūkstančių jaunuo
lių. Iš Lietuvos taip pat daug jaunimo yra 
dalyvavę Taizė susitikimuose Prancūzi
joje ir kitose Europos šalyse. Susitikimų 
dalyvius priima vietinės parapijos, atvy
kėliai dažniausiai apgyvendinami šeimose.

Taizė bendruomenę Prancūzijoje įkūrė 
brolis Roger Shulz. Antrojo pasaulinio 
karo metu Europoje liejantis kraujui, 1940 
metais jaunas vienuolis Roger atvyko j 
mažą Prancūzijos kaimelį Taizė, kur su 
grupe draugų pradėjo kurti susitaikymo 

kesčiais „paskutinį lopą nuo skrandos 
nuplėšia“? Pažemintieji ir nuskriaustieji 
nebetveria.

Gydytojų, mokytojų streikai, dorovės 
šalininkų piketai - pilietiniai veiksmai, 
kurių nepaisyti valdžioms nevalia. Kai 
milijonai švaistomi beprotiškoms užgai
doms tenkinti, kai vieni be pralieto pra
kaito lašo turtuose ir malonumuose mau
dosi, kiti skursta, skandinami alkoholyje, 
iš nevilties bėga iš šalies, žudosi, nebe- 
maskuojamas gudravimas, išsisukinėji
mas, melavimas prieš televizijos kameras 
badyte bado akis.

Gediminas Zujus.

idėjos sumanytojas.
Projekte dalyvaus 20 šalių jaunimas - 

iš kiekvienos jų į projektą paklius po 15 
vaikų. 2009 m. opera išaugs jaunimo rūbą 
- minint I sietuvos vardo paminėjimo tūks
tantmetį ir Vilniui tapus Europos kultū
ros sostine, „Eglėje žalčių karalienėje“ su
sijungs profesionalai ir gabiausi jaunimo 
atstovai. Reginį turėtų transliuoti televizi
ja. Norinčius dalyvauti projekte, G. Zujus 
informacijos kviečia ieškoti puslapyje 
internete:

www.scmas.lt
Beje, rugpjūčio pradžioje Lietuvoje jau 

vyko bendra Lietuvos ir Didžiosios Bri
tanijos lietuvių stovykla, kurioje buvo sta
toma „Eglės žalčių karalienės“ ištrauka.

tarp skirtingų krikščionių ir tautų sie
kiančią bendruomenę. Pradžioje negalvo
dami, kad taps jaunimo sielovados ben
druomene, jie priglausdavo karo pabėgė
lius, bet maždaug nuo 1960 metų vis dau
giau jaunimo atvykdavo įTaizė.

Kiekvieną vasarą kas savaitę Taizė 
susirenka apie 3-5,000 jaunimo, gyvenan
čio palapinėse arba nameliuose, pasida
linančio buities darbus, dalyvaujančio 
ekumeninėse pamaldose, kuriose įvairio
mis Europos kalbomis, taip pat ir lietu
vių, giedamos Taizė būdingos religinės 
giesmės.

Šių metų sandūroje Šveicarijos mieste 
Ženevoje vyko tradicinis jubiliejinis - 30- 
asis Taizė bendruomenės rengiamas 
Europos jaunimo susitikimas.

Jubiliejiniame jaunimo renginyje da
lyvavo per 40,000 dalyvių iš visos Euro
pos ir kitų žemynų, tarp jų - ir per 1,200 
jaunuolių iš Lietuvos. Iš Ženevos apylin
kių yra kilęs šviesaus atminimo Taizė 
bendruomenės įkūrėjas brolis Roger, 
2005 metų rugpjūtį nužudytas Šv. Mišių 
metu Taizė miestelyje.

Atsipeikėkite, per populistines rinki
mines manipuliacijas tapusieji ponais, 
Prezidentūroje, Seime, Vyriausybėje, teis
muose, visų lygių valdžiose!

Dirbtinai pažemintieji, nepelnytai 
nuskriaustieji ir tauta jus nusamdė ne 
ponauti, o tarnauti. □

When'sthe last time you 
wentto
www.AUS.org ?
The young'uns have 
been busyl ’ ALJS
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Antanai 
Laukaiti*

Kas - kur - kaip?

57-oji Sporto Šventė
Tęsinys iš “M.P” nr. 1 - 2.

Merginų krepšinis
Merginų krepšinio varžybose dalyva

vo tik dvi komandos - Adelaidės ir 
Geelongo. Gaila, kad ilgametės mūsų 
čempionės - Sydnėjaus kovietės šiose 
varžybose nedalyvavo, nors tikras garbės 
reikalas buvo apginti turėtą titulą. Ką 
padarysi, lygiai taip pat ir paskutinių kc- 
lerių metų vyrų krepšinio nugalėtoja - 
Tasmanijos lietuvių krepšinio komanda 
“Žaibas” neįvertino savo buvusio laimė
jimo ir neatvyko jo apginti. Manau, kad tai 
nedaro garbės šioms komandoms.

Merginų krepšinio varžybų laimėtojo
mis tapo Geelongo komanda “Vytis”. Ji su 
Adelaidės komanda žaidė trejas rungtynes 
ir visas laimėjo rezultatais - 35:34; 41:25; 
43:35. Daugiausiai taškų per šias rungty
nes Gcclongui pelnė: D. Milvydas, R. Wia
sak, L. Koszela, L. Šepokas, K. Milvydas, 
N. Lee. Geelongo krepšinio komandos 
merginoms padėjo kelios merginos iš 
Brisbanės ir Sydnėjaus. Adelaidės koman
dai daugiausiai taškų pelnė K Longden, M. 
Sykcs ir S. Krivickas.

Rinktinių varžybos
Pasibaigus visoms varžyboms buvo 

sudarytos pirmenybių vyrų ir merginų 
krepšinio rinktinės.

Vyrų rinktinę sudaro: D. Šepokas, W. 
Lopcz, E. Datenis (Sydnėjus), P. ir L. 
Hoban, S. Boal (Adelaidė), R. Licbich, S. 
Wiasak, E, Obeliūnas (Geelongas), K. 
Milvydas (Brisbane). Komandos treneris 
- M. Šepokas (Sydnėjus) ir vadovas A.

Gera knyga, kaip geras draugas - reta. 
Užtat tokią perskaičius nesinori užverst, 
su kitais skaitytojais tuo minties laimikiu 
nepasidžiaugus. Šį kartą laimikis ypatin
gas: moters knyga moteriai. Tačiau knyga 
ne apie kulinarijos stebuklus, ne apie 
madas, ne apie vaikų auginimą, bet apie 
pačią moterį. Ne virėją, skalbėją, žmoną ir 
motiną, ne kaprizingą flirtininkę ar ele
gantišką damą, kaip esam pratę ją lite
ratūroje matyti, bet apie moterį-žmogų ir 
jos dvasinį pasaulį. O šita tema knygų 
tikrai nedaug. Todėl “Jūros dovana” yra 
tikra dovana šių dienų moteriai, blaš
komai raketų amžiaus tempo nuo mecha
nizuotos kasdienybės monotonijos iki 
bauginančio rytojaus nežinios.

Autorė, Anne Morow Lindbergh (gar
siojo lakūno Lindbergh žmona), yra retos 
išminties asmuo. Amerikiečiui skaityto
jui ji žinoma kaip gabi novelistė ir poetė. 
“Jūros dovana” nebe pirma jos knyga. Tai 
kukli 126 puslapių knygelė, bet parašyta 
su dideliu nuoširdumu, žodžio drąsa, 
nuostabiu gyvenimo pažinimu ir puikiu 
stiliumi.

Atostogaujančios moters užrašai
Jei kas šioj knygoj ieškos komplikuo

tos fabulos, veiksmo ar spalvingų charak
terių - apsivils. “Jūros dovana” nėra ro
manas, novelė ar drama, bet užrašai moters.
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Talanskas (Adelaidė).
Jaunių krepšinio rinktinę sudaro: D. 

Šepokas, A. Kaim, A. Belkus (Sydnėjus), 
C. Clark, R. Clark, S. Talanskas (Adelaidė), 
M. Liebich, M. Rebula (Geelongas) ir K. 
Milvydas (Brisbane). Treneris - M. 
Šepokas. vadovas -T Jablonskis (Sydnėjaus).

Merginų krepšinio rinktinę sudaro: R. 
Wiasak, L. Koszela (Geelongas). K. 
Longden, S. Krivickas. K. Murray, M. Sy
kes (Adelaidė), D. ir K. Milvydas (Brisba
ne) ir L. Šepokas (Sydnėjus). Treneris - A. 
Johns, vadovas-A. Wiasak (Geelongas).

Merginos - Forestville
Rungtynės tarp lietuvių moterų 

krepšinio rinktinės ir australių buvo labai 
įdomios ir kietos. Mūsų merginos, gal 
truputį aukštesnės, žaidimą pradėjo labai 
gražiai atremdamos greitesnių australių 
puolimus. Pirmasis puslaikis po labai 
puikaus mūsų merginų žaidimo baigėsi jų 
naudai rezultatu 22:11. Atrodė, kad jos 
laimės, tačiau visą antrąjį puslaikį nenu- 
vargusios australės greičiu spaudė mū
siškes ir pabaigoje įstengė rezultatą iš
lyginti, nes aiškiai matėsi mūsų merginų 
nuovargis. Bet tik per paskutines minutes 
australės įmetė dvitaškį ir laimėjo varžybas 
rezultatu 53:51. Taškus mūsų komandai 
pelnė: K. Longden-16, D. Milvydas-13, 
R. Wiasak - 8, L. Šepokas -6, L. Koszela - 
4, M. Sykes ir Murray - po 2.

Jauniai - Woodville
Mūsų jauniai sužaidė labai gražiai ir 

pelnytai laimėjo prieš australiukus 
rezultatu 62:47. Taškus pelnė: M. Rebula 
-15, M. Liebich -14, C. Clark ir W Lopez 
- po 11, D, Šepokas ir A. Belkus - po 4, R. 
Clark-2.

Vyrai - Forestville
Nors po visų rungtynių mūsų vyrų 

krepšinio rinktinė buvo gerokai pavargusi, 
tačiau per rungtynes su australais žaidė 

“Jūros dovana” moteriai, 
stovinčiai XXI a. pradžioje

Nijolė 
Jankutė

atostogaujančios pajūryje. Ta moteris pati 
autorė, didelės šeimos motina, ištrūkusi iš 
kasdieninės rutinos, ilsisi kopų trobelėje 
visai viena. Toji vienuma jai tokia prasmin
ga ir pripildanti dvasią, kad autorė nori 
pasidalinti ja su visomis moterimis. Ir taip 
gimsta moteriška “Jūros dovana”.

Šios knygos stilius labai paprastas ir 
lengvas. Nežiūrint minties gilumo, kiek
vienas sakinys pilnas šilumos, aiškus ir 
sklandus. Kalbos atžvilgiu autorė švyti 
puikiais deimančiukais. Ne veltui ji poetė. 
Tokie sakiniai - “... I lie on the sand under 
a bowl of stars... they pour into me until I 
am filled with stars, up to the brim...” arba 
“I can sit with a friend without talking, 
sharing the dark scar left in a dazzling 
night sky by a shooting star” - parodo, kaip 
nekasdieniška ir “nebizniška” gali būti 
anglų kalba, ir ne vien tik Šekspyro lūpose.

Kas krinta akin, skaitant “Jūros do
vaną”, tai tobula kompozicija. Ta knyga 
tartum grakštus, bet tvirtas pastatas, 
išplanuotas iki detalių, kurias į darnią 
visumą jungia gilus žmogaus ir dabarties 
pažinimas.

Atbudusi dvasia
Šią retą kelionę po minties pasaulį 

autorė pradeda pajūry. Po kasdienybės 
įtampų ir rūpesčių, liūliuojama bangų 
ošimo ir malonios vienumos, ji pilnuti
niai ilsisi. Kol po kelių dienų, “atvira kaip 
paplūdimys, nuo kurio šios dienos potvy
nis nuplovė vakarykščias pėdas” atbunda 
jos dvasia. Dvasia akyla, imli, jautri ir at
sinaujinusi, laukia jūros dovanų - minčių, 
kitokių negu ką virt pietums. Ji laukia retos

Marijos Atkinson nuotraukoje - Sporto Šventės Atidarymo garbės svečiai. Iš kairės: 
ALFAS pirmininkas Jeronimas Belkus, ALB Adelaidės Apylinkės Valdybos pirmininkas 
Leonas Vasiliūnas, LR Garbės konsule Adelaidėje Janina Vabolis O AM, kun. Juozas 
Petraitis, Adelaidės “Caritas" prezidentas Viktoras Baltutis ir Adelaidės lietuvių sporto 
klubo “Vytis” pirmininkė Aldona Bogušauskas.

gražiai ir greitai. Savo priešininkus aus
tralus gana lengvai nugalėjo rezultatu 71 
:40. Taškus lietuvių komandai pelnė: S. 
Boal - 16, L. Hoban - 11, R. Liebich ir P. 
Hoban - po 8, E. Date nis ir W. Lopcz - po 
7, E. Obeliūnas ir D. Šcpokas-po 4.

Kitos sporto šakos
Golfo “Champion golfer” nugalėtoju 

tapo A. Belkus (Sydnėjus) ir “Nett golfer” 
-E. Pocius (Adelaide).

Biliardo nugalėtoju tapo J. Ignatavičius 
(Adelaidė) ir dvejeto laimėtojais tapo A. 
Virbyla ir R. Bubėnas (Adelaidė).

Šventės uždarymas
Po varžybų tame pačiame sporto sta

dione įvyko Sporto Šventės uždarymas. 
Sportininkams įžygiavus į aikštę, šeimi

susikaupimo valandos, siekiančios gilyn 
ir aukštyn...

O jūra dosni. Ji išmeta po kojų kriauk
les ir kiautelius, kurių kiekvienas tartum 
atstovauja moters gyvenimo tarpsnius. Tuos 
tarpsnius autorė ir gvildena šiuose užra
šuose, kurie suskirstyti į skyrius, pavadin
tus kiautelių vardais.

Išorinis modernios moters 
gyvenimus

Pirmasis skyrius - Sraigės kriauklė - 
liečia išorinį modernios moters gyveni
mą ir jos santykį su žmonėmis bei aplin
ka. Viena iš pagrindinių to gyvenimo 
nesėkmių - išsiblaškymas. Mechanizuota, 
minutėmis sudalinta, tuščiavidurėmis pa
reigomis ir socialinio prestižo reikalavi
mais perkrauta moters kasdienybė ją 
blaško, išsemdama ne tik fizinę, bet dar 
labiau dvasinę energiją. Kaip išlikt pilnu 
žmogumi tų įtampų centre? Kaip išlaikyt 
vidinę pusiausvyrą, nuo kurios priklauso 
visos šeimos laimė ir ramybė? Tai klau
simai, j kuriuos autorė ieško atsakymo, 
žiūrėdama į sraigės kriauklę - išorinį gy
venimą, žmogaus kiautą.

Anot jos, atsakymo išorėj nerasim. Išo
rė tik gyvenimo būdas, tik kelias į žinoji
mo malonę. Galutinis atsakymas randa
mas visad viduje. Ir su šita mintim autorė 
pradeda sekantį užrašų skyrių.
Palaiminta vienuma, kurios moteris 

neturi
Mėnulio kriauklė - apvali lygkaštonas, 

susisukusi į tobulą spiralę, vieniša lyg mė
nuo danguje, lyg sala bangose, rami, sa
varankiška. Ši graži kriauklė autorei reiš
kia vaisingąją vienumą, tą rimties valan
dėlę, kada žmogus pažvelgia j save. Mėnu
lio kriauklė - palaimintoji vienuma, ku
rios moderni moteris nebeturi, nebemoka 

ninkė - “Vyties” pirmininkė Aldona Bogu
šauskas padėkojo visiems dalyviams už 
gražų dalyvavimą Šventėje ir pakvietė 
ALFAS pirmininką Jeronimą Bclkų įteik
ti dovanas varžybų laimėtojams. Padėkojęs 
šeimininkams už puikų Šventės pravedimą 
jis paskelbė, kad naujais ALFAS garbės na
riais išrinkti: adelaidiškis senjoras, nusi
pelnęs sportininkas S. Visockis ir Š. Žiedas 
iš Melbourne. Įteikęs laimėtojams dova
nas ALFAS pirmininkas pranešė, kad 
sekanti Sporto Šventė 2008 metais įvyks 
Sydnėjuje ir pakvietė visus sportininkus 
gausiai joje dalyvauti. Perdavus Šventės 
vėliavą ir trofėjų Sydnėjui, pabaigoje buvo 
sugroti Australijos ir Lietuvos himnai.

Tęsinys kitame MP nr.

surasti, o yra taip labai jos reikalinga. Su 
grauduliu autorė pripažįsta faktą, kad 
mes, atominio amžiaus vaikai, bijome vie
numos. Kiekviena mūsų valanda yra už- 
troškinama plepalais, nereikalinga kom
panija ir rėkiančia muzika, kurios net 
nesiklausome. Tuo visu triukšmu mes no
rim užpildyt savo dvasios tuštumą. Tačiau 
tik vienuma ir susikaupimas gali pripil
dyt dvasią ir sugrąžinti vidinę pusiausvy
rą. Tokia vienuma yra ypač reikalinga 
moteriai, nes jos paskirtis - duoti - kas
dien išliet tiek daug ir fizinių ir dvasinių 
jėgų savo šeimai, savo aplinkai, savo vi
suomenei. Tačiau niekas nė nepagalvoja 
(net pati moteris!), kad jai retkarčiais rei
kalinga vienuma ir ramybė vėl prisipildy t, 
kaip tam išsemtam ąsočiui.

Šiai problemai mėnulio kriauklė duo
da atsakymą-vienuma. Moteris turi paga
liau suprast vienumos reikalingumą ir 
ieškot jos savo apkrautoj kasdienybėj nors 
trumpai valandėlei

Ta vaisingoji dvasią pripildančioji vie
numa nėra kažkas nepaprasto ir nepa
siekiamo. Tai tik momentai moters die
noje, kada ji atlieka ką nota kūrybingo, 
išplaukiančio iš jos pačios, ar tai būtų 
siuvimas, kepimas, gražiai suskinta gėlių 
puokštė, ar trumpa malda. Kūrybingoji 
vienuma, sako autorei mėnulio kriauklė, 
yra moderniškojo pasimetimo, išsiblaš
kymo ir visiško palūžimo priešnuodis. 
Moteris turi išmokt būti pastovi audrin
goj aplinkoj, kaip pastovi yra besisukan
čio rato ašis. Nuo moters pastovumo ir dva
sinės pilnumos priklauso ne tik šeimos, bet 
ir visuomenės, o gal ir žmonijos ateitis.

Meilė ir jos raida
Ir taip autorė eina pajūrio smėliu,
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Policininkams - sielovada?
Policijos generalinis komisaras Vytau

tas Grigaravičius parengė raštą Vyskupų 
konferencijai, kad reorganizavus polici
jos įstaigas kiekvienoje apskrityje parei
gūnams būtų skirtas kapelionas.

“Ar pavyks įgyvendinti šiuos planus, 
parodys laikas”, - sakė jis spaudai.. Kol kas 
atvejui, kai policininkams padeda dvasi
ninkai, Lietuvoje palyginti reti”.

Neseniai Lietuvos policijos kapelio
nas Aušvydas Bclickas Alytaus policinin
kams pristatė kunigą teologijos magistrą 
Sigitą Bitkauską. Jį Vilkaviškio vyskupas 
Rimantas Norvilą skyrė Alytaus, Lazdijų 
ir Prienų policijos komisariatų bei kitų 
policijos padalinių, esančių Kauno ir 
Alytaus apskrityse, kapelionu.

Antrasis dvasininkas Vilkaviškio vys

kupijoje, paskirtas eiti policijos kapeliono 
pareigas Marijampolės apskrityje, - 
teologijos licenciatas Remigijus Gaidys. 
Iki šiol pareigūnų sielovada jis rūpinosi 
tik Telšių apskrityje.

Vyskupas R. Norvilą sakė: “neabejoju, 
kad pagalba bus naudinga jos pageidau
jantiems pareigūnams. Ar bus skirta dau
giau kunigų eiti policijos kapelionų pa
reigas, paaiškės vėliau, nes ne kiekvienas 
kunigas gali imtis tokios tarnystės. Be to, 
kunigų nėra tiek daug, kad jie galėtų 
dirbti visuose komisariatuose”.

Policijos kapeliono pareigos bus vi
suomeninės, dvasininkai negaus atlygi
nimo. Kartu kunigai, kaip ir iki šiol, eis 
klebonų pareigas parapijose.

Pagal LGITIC

Lithuanian Kindergarten & 
Playgroup 2008

Preschool children learn best in an environment where they 
are able to freely explore and play. The Lithuanian Kindergarten 
and Playgroup will be a play based program where children can 
play whilst bcingimmersed in the Lithuanian language.

Each session will consist of:
30 mins of free play & craft activities, 15 mins of stories and songs, 15 mins for snacks 

Parents would be expected to attend with their child and put their name down on the 
roster to read stories to the group.

Enrolment & Information Session
This session is being held to confirm numbers, find out about the program and meet 

other parents and children.
Age group : 0 - 5 years. Date: Saturday, 9th February 2008.
Time: 10.30 a.m. to 11.00 a.m.
Venue: Lithuanian House, Errol Street, North Melbourne.
All welcome. For other enquiries contact:
Neringa Luscombc Smith on 0402 44 88 72 or nlsp@bigpond.nct.au.

Nauja
Kaip rašo “Respublika”, buvusi trem

tinė 62 metų Vanda Jakavičienė beveik 
pusantrų metų kentė vergijos jungą ją 
priglaudusių Telšių rajono ūkininkų šei
mos sodyboje. Moteris gyveno užrakinta 
perpučiamoje triušių būdoje, lenkė nuga
rą dirbdama ūkio darbus, o jos pensiją 
pasiglemždavo šeimininkai.

“Manau, kad ir tremties metais kai ku
rie tremtiniai gyveno geresnėmis sąlygo-

vergija
mis, nei ši moteris, - “Respublikai” pri
pažino Ryškėnų seniūnas Benediktas 
Sniaukas. - Šeimininkai ją išnaudojo kaip 
darbo jėgą ir dar jos pinigus pasisavin
davo".

Dabar Telšių rajono policija dėl ne
teisėto laisvės atėmimo pradėjo ikiteis
minį tyrimą. Įtarimas pateiktas Telšių 
rajono Rubežaičių kaimo gyventojui 46 
metų Aloyzui Ž. □
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‘Talka” now pays 
even more!

FnmasffffleasSSfffiw 
youca/i earn up is:

12 month 7.3% p/a
6 month 6.6% p,a
3 month 6.3% p.‘3

no entry nr exit tees 
no account keeping! fees 

no tees of any kind 
interest paid on maturity

■■■wlrw —■■■■■

talka@access.net.au
Adelaide (08) 8362 7377

Melbourne (03)9328 3466
Sydney (02) 9782 0082 “better than the bank”

Lithuanian Co-operative Credit Society "Talka” Ltd

Association for the Advancement of Baltic
Studies (AABS)

Commencing at 12 pm, on Sunday 2nd March, Dr. Paul Kabaila will be 
hosting and presenting an informal presentation on “ The work of Lithuanian painter and 
composer Mikolajus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911)”.

The AABS committee extends an invitation to all those interested in attending and 
would ask that participants please provide a plate of food.

RSVP by 17th February.
Contact Andrew Blumbergs or Dr. I’aul Kabaila via email for further information or 

to RSVP Please direct all further inquiries to:
ablumbergs@bigpond.com P.Kabaila@latrobc.edu.au

Padėka
We would like to extend our sincere thanks to the overwhelming number of 

family, friends and colleagues who attended the service for Armin Sepokas. To 
those who were unable to find cover from the weather please accept our deepest 
apologies. We are also grateful to the choir for their heartfelt, uplifting choral 
arrangements and appreciate that it wotdd have been emotionally difficult for 
many of you.

Armin's greatest wish was to see our Lithuanian Club filled to capacity. There 
could be no more fitting tribute to his memory and the time and effort he selflessly 
contributed than to see it aS it was on Friday evening.

We can't thank Matt and his staff from ‘Matt’s on Meredith’ enough for their 
efforts well over and above expectations. Thanks also to Club Dainava for their 
contribution Io the bar.

Our heartfelt thanks to Father Graham McIntyre, our family friend for many 
years, for his beautiful service. We are also gratefid to Gerald of Kcnneally’s 
Funerals for his care and direction during this difficult time.

A special mention and thankyou to those who visited Armin in his last months. 
Itwas Indy appreciated.

On behalf ofthe Sepokas Family,
Milda Bukis, Dita Yabsley and Renee Kovalskis

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

“Juros dovana” moteriai..
Atkelia iš 6 psl.
rinkdama jūros dovanas. Štai ji randa 
Saulėtekio geldelę - trapią, tyrą, dvipusę, 
sujungtą auksuotu viduriu. Abi geldelės 
pusės panašios lyg dvyniai. Ir autorei ji 
primena brangiausią žmonių santykį - 
vyro - žmonos meilę ir jos raidą, gyveni
mui bėgant. Gyvenime viskas keičiasi. 
Keičiasi ir meilė: vienas kitą garbinanti 
jaunavedžių - į tėvų - vaikų, vis daugiau ir 
daugiau asmenų bei interesų globdama 
po savo sparnais. Kitimas yra augimas. 
Todėl vaikiškas ilgėjimasis (dažnai reika
lavimas) būt vieninteliu ir amžinu meilės 
centru, yra skaudi, šeimos santykius ap
sunkinanti, klaida.

Knyga moteriai ir vyrui
Sekantys “Jūros dovanos” skyriai lie

čia: riioters viduramžio dilemą (Austrės 
geldelė); retąją asmenų draugystę vien dėl 
paties žmogaus vertės (Argonauta); darbų, 
pareigų ir d raugų atrankos svarbą moters 
kasdienybėje. Apie visa tai būtų galima 
dar daug pasakyti, tačiau “Jūros dovana” 
nebus dovana, jei apie ją tik kalbėsim. Ta

knyga būtina perskaityti kiekvienai gal
vojančiai moteriai ir ne tik moteriai, nes, 
anot “Chicago Tribune”, “tai moters kny
ga, bet ir vyrai gali rast čia atsakymą į 
painius klausimus apie moteris, kurias 
myli, veda, su kuriomis susilaukia šeimos 
ir... kurias nustoja mylėti”.

Užrašų pabaigoje autorė taikliu žo
džiu nusako mūsų amžiaus problemų šal
tinius: planetinio masto išsiblaškymas, as
mens paskendimas gigantiškoj masėj, ir 
beprotiškos lenktynės į ateitį (visai pa
mirštant dabartį).

“Dabartis ir asmuo visada atkreipda
vo ypatingą dėmesį šventojo, menininko, 
poeto ir. nuo neatmenamų laikų, moters. 
Mažame namų ratelyje ji niekada nepa
miršdavo kiekvieno šeimos nario indivi
dualumo ir dabarties spontaniškumo. O 
juk tai yra gyvenimo esmė...” baigia užra
šus Anne Morrow Lindbergh ir grįžta iš 
pajūrio. O tolumoj ošia bangos, kartoda
mos visoms ir visiems jūros pamoką: 
Kantrybė - tikėjimas - atvirumas. Pa
prastumas -vienuma - kitėjimas... □

Pagerbiant

A'frA Arminę Šepoką,
.. Jo atminimą ir Jo darbus mūsų Bendniomcnėje,
V/t’/įų aukoju “Mūsų Pastogei” $50.

Danutė Skarulienė

Aukos “Musų Pastogei” vietoje gėlių, pagerbiant
A'u’A Arminą Sepoką

L. irV. Šliogeriai-$20, V. Patašius-$20, Protų šeima - $50, V. Doniela-$10, R. ir 
A. Migus - $ 30, P. ir J. Pullinen - $ 30, D. ir D. Bicri - $40, V. J. ir P. Burokas - 
$50,Wilson šeima (Belinda ir Mark) - $ 50, R. ir A. Jurkšaitis - $30, J. Dambrauskas - 
$20.

Lietuvos saleziečiams 70 metų
1927 metų gruodžio mėn. Vytėnuose, vadovaujant kun. Antanui Skelčiui (1884-1960), 

buvo atidarytas Saleziečių Tėvų vienuolynas. Saleziečiai buvo atkreipę specialų dėmesį 
į Lietuvos jaunimą.

Gyvendamas Australijoje pastoviai gaunu “Saleziečių Žinias”. Redaktorius - 
Alessandro Barelli SDB - italas, atvykęs į Lietuvą,išmokęs lietuviškai. Jam yra suteikta 
Lietuvos garbės pilietybė. Lietuvoje yra įsteigta Jėzaus Širdies Draugija. Į šią Draugiją 
gali įsirašyti ar būti įrašyti gyvi ar mirę asmenys, jiems patiems to nežinant. Į šią draugiją 
įstojus.vienkartinis nario mokestis yra 40 litų.

Už šiuos narius yra aukojamos Amžinos šv. trejos Mišios kas dieną.
Suinteresuoti įstoti į šią draugiją kreipkitės į mane tek: (02) 9727 3131. Yra gauti keli 

numeriai “Saleziečių Žinios” su kalendoriumi.
Su malonumu jums padėsiu persiųsti pinigus ir reikiamą informaciją.

Antanas V. Kramilius
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Vasario 16-osios minėjimas Melbourne
Pranešame, kad Nepriklausomybės Šventės minėjimas Melbourne įvyks 

sekmadienį, vasario 24 dienų, 130 vai. p.p. Melbourne Lietuvių Klubo Koncertų 
salėje su menine programa.

Visus kviečiame dalyvauti.
ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Vasario 16-osios minėjimas Sydnėjuje
Nepriklausomybės Šventės minėjimas Sydnėjuje įvyks sekmadienį, vasario

17 dienų, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Nepriklausomybės Šventė Canberroje
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjunga maloniai kviečia narius į Ne

priklausomybės Šventės minėjimų kuris įvyks sekmadienį, vasario 17 dienų, 1 vai. 
p.p., Canberra Club, West Row, Canberra City.

Šia proga žodį tars p. Henrikas Antanaitis - svečias iš Melbourno.
Meninėje programos dalyje pasirodys Melbourno moterų ansamblis “Danos 

Sesės”.
Seks pietūs, dėl kurių prašome užsiregistruoti pas Barbarų Šilinis, tel: (02) 

6288 6283 iki antradienio, vasario 12 dienos.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

LITHUANIAN CLUB

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

www.litliuaniancliib.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.

Kviečiame j naujų restoranų Klube - MATT’S ON MEREDITH
Tarptautiniai ir lietuviški patiekalai - kiekvienų savaitės dienų.
Restoranas dirba kasdien:

pietūs 11.30 vai. ryto -3.30 vai. p.p.
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 930 vai. p.p.

Choro “Daina” repeticijos vyksta penktadieniais nuo 7.30 iki 10 vai.
vakaro. Maloniai kviečiame prisijungti.

Tautinių šokių grupė “Sūkurys” repetuoja sekmadieniais (kai nevyksta 
kiti renginiai) nuo 4.30 vai. p.p.

Pancake Tuesday
at Matt’s On Meredith at Club Dainava
Tbcsday, February 5th 2008.
Selection of Pancakes available for Lunch and Dinner.

2008 Discounted Airfares to Lithuania
Airfares to Vilnius starting from $1,690.00 + taxes

As many flights are already fully sold out, NOW is high lime to secure your 
Hights for spring and summer months travel to Lithuania. Please contact our 
staff for bookings.

For vour free call to Kstours 'lYavel dial 1800 888 386

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd., Corrimal East NSW 2518

Tel.: ( 02) 4284 1688 & 1800 888 386 Fax.: (02) 4284 7823
E-mail: Vilnius@estours-travel.coni.au

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Nepriklausomybės Šventė Hobarte
I lobarte Nepriklausomybės Šventės minėjimas įvyks šeštadienį, vasario 16 

dienų.
II vai. prie sienos “Wall of Friendship”, 188 Collins Street, Hobart, iškelsime 

Tautinę vėliavų. Kalbės ALB Hobarto Apylinkės Valdybos pirmininkė Rožė 
Vaičiulcvičius. Seks pasikalbėjimai. Bus renkamas nario mokestis ($5) už 2008 
metus. Minėjimo kitur nebus.

ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Atvyksta ekspedicija iš Lietuvos
Šių metų vasario 5 - 23 dienomis Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje lankysis 

gamtosauginė - mokslinė ekspedicija “Olego Tnichano keliais Australijoje ir Tasmani- 
joje”. Ekspedicija skiriama Olego Tnichano 85-ųjų gimimo metų sukakčiai. Ekspedi
cijoje dalyvaus 26 mokslininkai ir keliautojai iš Šiaulių, Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, 
Panevėžio ir Utenos.

Ekspedicijos metu bus renkami Australijos lietuvių prisiminimai apie Olegų Tru- 
chanų, jo gyvenimų ir gamtosauginę veiklų Tasmanijoje ir kuriamas vaizdo filmas apie 
Australiją ir Tasmaniją. Surinkta medžiaga 2008 m. rudenį bus išleista planuojamoje 
monografijoje “Lietuvis OlegasTnichanas -Tasmanijos legenda”.

Į Sydnėjų delegacija atvyksta antradienį, vasario 5 d. rytų. Vakare - 5 vai. planuoja
mas susitikimas su svečiais Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”.

Vasario 9 dienų, šeštadienį, planuojamas susitikimas su Melbourno lietuviais.
Vasario 10 dienų, sekmadienį, planuojamas susitikimas su Ilobarlo lietuviais.
Tikslesnė informacija bus paskelbta vėliau.

“Mūsų Pastogės” inf.

Sydnėjaus liet, choro “Daina” choristų dėmesiui
Repeticijos prasidės 2008 m. vasario 8 dienų, 7.30 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių 

Klube “Dainava”.
Choristų laukia dideli darbai - pasiruošimas Australijos Lietuvių Dienoms. 

Karlu planuojame ir naujų programų. Dainos mylėtojus norime nudžiuginti 
naujomis dainomis ir naujomis dainavimo formomis.

Kviečiame ir laukiame naujų dainininkų, mėgstančių dainuoti.
Choro “Daina” Valdyba

“Mūsų Pastogė’ Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne 
vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.

(Po pietų laikrašlis 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 Sliteris, 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.in.

Jurisdiction:...... South Australia, Western Australia and Northern Territory..........
Ms Janina Vabolis, Honorary 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. c-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, Banks town.

Tel.: (02)9782 0080, Ei-mail: inpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: ww.uscrs.bigpond.com/mpa.stoge 

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

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams S65.

Užsienyje oro paštu - S140.00. N.Zeland įjojo oro paštu SI 15.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

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

Šventiniai sveikinimai - S20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako,
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