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Europos lietuvių bendruomenių ir Lietuvos 
diplomatų susitikimas Vokietijoje

Šių metų .sausio 26-29 dienomis Hiittcnfeld'o (Vokietija) Rennhof pilyje įvyko Europos 
kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkų bei Lietuvos ambasadorių susitikimas. 
Plačiau apie susitikimų skaitykite “M.R” psl. 5. Nuotraukoje - susitikimo dalyviai.

Anskls 
Reisgys Lietuvos įvykių apžvalga

Muziejaus sodelyje atgyja tradicija
Kaip praneša ELTA, atgaivinama kiekvieną savaitgalį-šeštadienį ir sekma-

prieškarinė Vyčio kryžiaus ordino vėlia
vos pakėlimo ir nuleidimo ceremonija 
Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus 
sodelyje. Kauno miesto kolegija pritarė 
tokiai Lietuvos Šaulių sąjungos ir Karo 
muziejaus iniciatyvai.

Šios anuomet kauniečių pamėgtos ce
remonijos atgaivinimu prieš kelerius me
tus rūpinosi tuometis meras, dabar Kau
no miesto tarybos narys Erikas Tamašaus
kas. Bet iki realių sprendimų neprieita, nes 
paaiškėjo, kad ir pati vėliava, kuri dabar 
per šventes pakyla į Vytau to Didžiojo karo 
muziejaus bokštą, teisiškai nėra registruota.

Idėjos autoriai siūlo ceremoniją reng
ti nuo gegužės iki rugsėjo pabaigos

dieni, taip pat - valstybės švenčių dieno
mis ir ypatingomis kariškių bei Kauno 
miesto jubiliejinių sukakčių progomis. 
Vėliavos pakėlimo ceremonijoje daly
vautų vadinamasis šaulių vėliavos būrys - 
11 kariškių.

Tradicijos atkūrimas yra susijęs su iš
laidomis. kurios bū t ii dengiamos iš specia
laus miesto fondo. Pasak Kultūros sky
riaus vedėjo Sigito Šliažo, “kadangi Šaulių 
sąjunga - sukarinta struktūra, reikia įgu
los vadų leidimo vėliavos pakėlimo ce
remonijai atlikti. Kultūros projektų dali
nio finansavimo rezerve šiemet numaty
ta turėti 100,000 litų. Iš jo galėsime šau
lius paremti”. □

Nepasitiki Seimu ir partijomis
(ELTA). Lietuvos gyventojai visiškai 

nepasitiki politinėmis partijomis ir Sei
mu. Pasitikėjimo lietuviams taip pat 
nekelia Vyriausybė, teisėsaugos sistema ir 
policija, rodo “Eurobarometro” tyrimas.

Prieš kelis mėnesius vykusioje apklau
soje 86% iš daugiau nei tūkstančio res
pondentų sakė esą linkę nepasitikėti po
litinėmis partijomis. Seimu sakė nepasiti- 
kj 81% apklaustųjų.

Tradiciškai mažas pasitikėjimas taip

pat išliko Vyriausybe (pasitiki 24%, nepa
sitiki 69%), Lietuvos teisėsaugos sistema 
(25% ir 66%) ir policija (35% ir 56%).

Tuo tarpu žinia-sklaida Lietuvos gyven
tojams kelia kur kas didesnį pasitikėjimą. 
Radiju ir televizija linkę pasitikėti 60% 
šalies gyventojų, spauda - kas antras lietuvis.

Apklausa vykdyta pernai rugsėjo 24 - 
spalio 15 dienomis. Jos metu buvo ap
klausta 1016 respondentų, kuriems yra 15 
ir daugiau metų. □

Lietuvos 
balsas

Pasaulio 
ekonomikos 

forume - 
Davos’c

Sausio mėne
sio antroje pusėje 
Prezidentas Val

das Adamkus su darbo vizitu lankėsi 
Davos’e (Šveicarija), kur vyko Pasaulio 
ekonomikos forumas (World Economic 
Forum). Lietuvos Prezidentas nesvečias- 
klaųsytojas, o kaip prityręs Europos 
žmogus - Forumų dalyvis ir Europos, o 
ypač Rytų Europos interesų gynėjas.

Susitikęs su šalies šeimininku - Švei
carijos Prezidentu Pascal Couchepin, Pre
zidentas Valdas Adamkus savo padėkoje 
pabrėžė, kad Lietuva nuo pat nepriklau
somybės atkūrimo pradžios jautė Švei
carijos palaikymą ir jos teikiamą finansi
nę paramą. Šiuo metu Šveicarija nuspren
dė skirti vieno milijardo Šveicarijos fran
kų finansinę paramą naujoms ES narėms. 
Iš šios sumos I .ietuvai teks apie 70 milijo
nų Šveicarijos frankų. Lėšos skiriamos 
ligoninių modernizavimui, nevyriausy
binių organizacijų veiklai bei moksliniams 
tyrimams.

Davos’e Prezidentas V. Adamkus ben
dravo su Pasaulio forume dalyvaujančiais 
valstybių, stambių verslo korporacijų va
dovais bei valstybinių organizacijų atsto
vais. Aptartos ekonominės ir politinės 
problemos. Prezidentas aktyviai dalyvavo 
diskusijoje “Ar energetikos pramonė yra 
saulėlydžio pramonė” ir pasisakė sesijoje 
apie energetikos saugumą. Kalbėdamas 
apie energetikos pramonės perspektyvas. 

Prezidentas pabrėžė atominės energeti
kos svarbą. “Šios energijos privalumas - tai 
galimybė mažinti aplinkos užterštumą ir 
energetikos šaltinių įvairovės didinimas”, 
-sakė Prezidentas. Siekiant kuo aktyviau 
panaudoti energetinius išteklius Europos 
Sąjunga turi bendradarbiauti su kaimyni
nėmis šalimis ir regionais.

Diskusijoje apie energetinį saugumą 
Prezidentas pabrėžė, kad reikia sutarti dėl 
esminių principų, kuriais turėtų būti 
grindžiama energetikos politika. Preziden
to nuomone, tai tiekimo šaltinių įvairovė, 
atvira konkurencija.pirmenybė rinkai, o ne 
politikai, .lis atkreipė dėmesį į energetikos 
problemas Baltijos regione, .lis pabrėžė, 
kad šiam regionui būtinos energetinės 
jungtys, leisiančios efektyviai išnaudoti 
išteklius, kurie didintų šaltinių įvairovę, o 
kartu ir energetikos saugumą.

Europos Sąjunga ir Rusija, plėtodamos 
abiems pusėms naudingą bendradarbia
vimą energetikos srityje, galėtų sudaryti 
sąlygas verslo rizikai mažinti ir stiprintų 
investicijas į svarbius energetikos objektus.

Didžiausą įnašą I .R Prezidentas Valdas 
Adamkus padarė diskusijoje “Rusija ir jos 
Kaimynai”. Kad suvažiavę pasaulio šalių 
dignatarai geriau suprastų Rusijos kaimy
nų dalią. Prezidentas pasakė išsamią kal
bą. Savo kalboje Prezidentas klausia: 
"Kokios Rusijos pasaulis tikisi?” Atsako: 
"Pasaulis tikisi kūrybingos, bendraujančios 
ir bendradarbiaujančios Rusijos. Tikimasi 
šalies, kuri gerbia savo kaimynų vertybes ir 
pasirinkimą, kuri prisideda prie bendrais 
principais grindžiamos ateities kūrimo”.

Prezidentas kiek toliau sako: “Akivaiz
du, kad Rusijai sudėtinga bendradarbiauti 
su daugeliu kaimynų. Su Baltijos šalimis,

Nukelta į 2 psL

Stambi parama 1
(ELTA). Vyriausybė yra pažadėjusi iki 

2013 m. restauruoti keturiolika Lietuvos 
religinių objektų, kuriuos aplankė 1993 
metais Lietuvoje viešėjęs popiežius Jonas 
Paulius II, arba kurie yra mėgstami Lie
tuvos ir užsienio piligrimų. “Jono Pau
liaus II Piligrimų kelio” programai įgy
vendinti šiemet Vyriausybė planuoja skir
ti 11 mln. litų. Pirmiausia, dalis teks griū
vantiems Pažaislio ir Tytuvėnų vienuo
lynams, Žemaičių Kalvarijos bazilikai, 
kitiems sakraliniams pastatams.

Pagal programą “Jono Pauliaus II Pi
ligrimų kelias” pernai bažnyčioms ir 
vienuolynams remontuoti skirta 10 mln. 
litų, tačiau viešumoje pasirodė abejonių, 
ar pinigai skiriami tikslingai, pavyzdžiui, 
Trakų bažnyčiai, kurioje neužkonScrva- 
vus unikalių freskų imtasi remonto.

Kauno arkikatedroje bazilikoje seniai 
baigus restauruoti altorių planuojama 
įrengti šildomas grindis. Tuo metu muzi
kai sako, kad bažnyčioje nyksta itin vertin
gi vargonai. “Šis instrumentas vos laikosi, 
kiekvieną dieną gali žūti”, - įsitikinęs var
gonininkas I-eopoldas Digrys.

“Pirmiausia yra tvarkomi avariniai 
dalykai, tačiau be abejo, yra įtraukiami ir 
tokie klausimai kaip restauravimas”, - sakė

Trumpinti “Lithuania” ?
Kalbant apie “Lietuvos pristatymo 

pasaulyje strateginės rinkodaros koncep
ciją” užsiminta, jog Lietuvai norint tapti 
geriau žinoma pasaulyje, reikėtų keisti 
dabar sunkiai ištariamą anglišką Lietu
vos vardą „Lithuania“. Toks pasiūlymas 
netrukus susilaukė ir priešininkų. Kaip 
praneša žinių agentūra DELFI, 76% (8,623 
balsai) DELFI skaitytojų nepritartų ang

Piligrimų keliui”
Ūkio ministerijos sekretorius Gediminas 
Miškinis. Komisija teigia, kad iki 2013-ųjų 
bus finansuojama visų 14-os objektų res
tauracija. Tačiau kaip jie bus naudojami, ar 
istoriniai religiniai pastatai bus protingai 
tvarkomi neniokojant išlikusių vertybių, 
kontroliuoja Kultūros paveldo departa
mentas. Šiai įstaigai patikėtas dalies pini
gų skirstymas ir darbų kontrolė. Kita lėšų 
dalis patikima savininkui - Bažnyčiai.

Numatoma, kad šiemet bus panaudo
tos ir Kelių plėtros programos lėšos - 
planuojama 5 mln. litų skirti aikštelėms, 
keliams, tualetams įrengti. Ūkio ministe
rijos teigimu, pinigais prisidėti turėtų ir 
savivaldybės.

Tačiau 1 .ietuvos lenkai piktinasi, kad j 
Piligrimų kelio programą nėra įtraukta 
Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčia, kurioje 
pamaldos laikomos tik lenkų kalba ir 
kurioje Jonas Paulius II susitiko su tikin
čiaisiais. Programos vykdytojai ramina, jog 
valstybės finansuojamų objektų sąrašas 
ateityje bus pildomas. Į šį sąrašą kol kas 
nėra įtrauktos ir kitos popiežiaus aplan
kytos vietos - Antakalnio kapinės ir 
Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčia, 
kurioje Jonas Paulius II susiliko su akade
mine bendruomene. □ 

liško Lietuvos vardo „I .ithuania“ pakeiti
mui j trumpesnį ir lengviau ištariamą. Tik 
18% (2,087 baisai) skaitytojų sutiktų su 
vardo “I .ithuania” pakeitimu.

6% (671 balsų) skaitytojų pareiškė 
neturintys nuomonės, atsakydami į šį 
klausimą portale; ar pritartumėte angliš
ko I .ietuvos vardo „Lithuania“ keitimui į 
trumpcsnįir lengviau ištariamą. □
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roSs Trumpai iš visur
♦ Sausio 27 d. 
Džakartojc mirė 
86 amžiaus Moha
mmed Socharto, 
buvęs ilgametis 
Indonezijos pre
zidentas. Ginklu 
užgniaužęs ko
munistų bandymą 
perimti valdžią 
1965 metais, jis

diktatoriškai valdė kraštą iki 1998 m. 
Soeharto įsakymu 1975 m. Indonezijos 
kariuomenė okupavo Rytų Timorą, ką tik 
nepriklausoma pasiskelbusią Portugalijos 
koloniją. Vienu metu net Australija buvo 
susirūpinusi, kad Soeharto turi planų pri
sijungti Australijos retai apgyvendintą 
šiaurinę dalį, nes ji Indonezijos žemėla
piuose buvo pradėta vadinti “South Irian”, 
analogiškai Indonezijos kolonizuojamai 
vakarineiNaujajai Gvinėjai (West Irian).
♦ Sausio 27 dieną Rusijos Centrinė 
Rinkimų Komisija atmetė opozicijos 
lyderio Michail Kasianov kandidatūrą 
dalyvauti prezidento rinkimuose kovo 2 
dieną. Nors Kasianov, buvęs Rusijos mi
nistras pirmininkas, buvo surinkęs virš 
dviejų milijonų parašų savo kandidatūrai 
paremti, komisijos tvirtinimu virš 13% tų 
parašų buvę negaliojantys.
♦ Sausio 28 d. Michail Gorbačiov viešai 
kritikavo Rusijos rinkiminę sistemą, kuri 
išbraukia iš kandidatų sąrašo vienintelį 
opozicijos kandidatą. Tik užsienio ži- 
niasklaida užsinimė apie šią kritiką, gi 
Rusijos žiniasklaida. beveik pilnai val
džios kontroliuojamąją nutylėjo.
♦ Sausio 28 d. Tailando parlamentas 
ministru pirmininku išrinko Samak Sun- 
dravej, nekreipdamas dėmesio i tai, kad jam 
iškeltos kelios bylos už korupciją ir šmeižtą. 
Naujasis min. pirmininkas yra pažadėjęs

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
su Lenkija, su Ukraina, su Gruzija ir net su 
Baltarusija. Tai atmindami privalome 
klausti: Ką apie Rusijos pretenzijas būti 
pasauline valstybe, turėtų mąstyti daugelis 
pasaulio valstybių, tokių kaip Lietuva?”

Įspėja Prezidentas ir Europos Sąjungą 
ir NATO - jos anksčiau įrodė gebančios 
stabilizuoti padėtį Rusijos kaimynystėje ir 
sukurti tvirtus ilgalaikės gerovės pamatus. 
Šiandien paramos reikia Ukrainai, Gru
zijai, Moldovai.

Lietuvos vadovas pažymėjo, kad tarp
tautinė bendruomenė yra sutarusi dėl 
strateginių tikslų santykiuose su Rusija, 
tačiau nuomonės dėl konkrečių kelių, 
kuriais būtų siekiama geresnių santykių su 
Rusija, kartais skiriasi. Prezidentas ragino 
nesibaiminti nuomonių įvairovės ir kvietė 
ieškoti bendro sprendimo ir vieningos 
politikos, ypač tarp Europos Sąjungos ir 
NATO valstybių. Pasaulio ekonomikos 
forume Davosc Prcz. Valdas Adamkus susi
tiko ir su Rusijos Federacinės Respublikos 
viceministru Aleksiejum Kudrinu.
Rusai ir toliau terš Kuršių marias

Taip tvirtina Lietuvos aplinkos minis
terijos sekretorius Aleksandras Spruogis 
po susitikimų okupuoto Karaliaučiaus - 
Rusijos Kaliningrado srityje. Rusijos sri
ties valdžia šiems metams nebeskyrė lėšų 
- Lietuvai ir Rusijai priklausančių van
dens telkinių - Kuršių marios ir Vištyčio 
ežero - užterštumo stebėjimui. Nepapras
tai smarkiai nukenčia Kuršių marios ir 
Nacionalinis Kuršų Neringos parkas. Ne
įmanoma įsivaizduoti, kad rusų okupuo
tas Tilžės miestas ir jo apylinkės su stam
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susigrąžinti iš užsienio karinio perversmo 
nuverstą buvusį min. pirmininką Thaksin 
Shinawatra.
♦ Sausio 29 d. amerikiečių bepilotis lėk
tuvas, atskridęs iš Afganistano į šiaurės 
vakarų Pakistaną, raketa užmušė svarbų ai 
-Qaeda vadovą Abu Laith al-Libi. Ame
rikiečių seniai paieškomas al-Libi buvo 
suorganizavęs visą eilę teroristinių puo
limų tiek Afganistane, tiek Pakistane.
♦ Vasario 1 d. dviejose Bagdado rinkose 
susisprogdino dvi moterys, užmušdamos 99 
žmones, sužeisdamos bent 145 žmonių. 
Abi moterys sirgo mongolizmu (Down 
syndrome), jas al-Qaeda paleido į rinkas 
su bombų liemenėmis ir susprogdino ra
dijo signalais. Irako vyriausybės tvirtini
mu, al-Qaeda sprogimams pradėjo, naudoti 
moteris, nes dabartinės apsaugos priemo
nės apsunkino bombų paslėpimą auto
mobiliuose ar vyrų aprangoje.
♦ Vasario 1 d. į Keniją atskrido Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius Ban Kimoon 
padėti sutaikyti prezidentą Mwai Kibaki ir 
opzicijos lyderį Raila Odinga. Nuo seniau 
jau ten tarpininkauja buvęs J T. gen. sek
retorius Kofi Annan. Politinės kovos ten 
išsivystė į kruvinas kovas tarp Kikuyu ir 
Luo genčių, žuvo apie 1000 žmonių, nu
žudyti du opozicijos parlamentarai.
♦ Vasario 2 dieną Čado respublikos ry
tuose veikę sukilėliai staiga įsiveržė j 
valstybės sostinę Ndžamena krašto va
karuose ir apsupo prezidento rūmus, 
kuriuose ginasi prezidentas Idriss Deby ir 
jam ištikimi kariai. Sudano vyriausybė 
paneigė žinias, kad jie remia ir kursto Ča
do sukilėlius.
♦ Didžiosios Britanijos sosto įpėdinis
princas Charles pareiškė, kad jis nedaly
vaus Beidžingo Olimpinių žaidynių ati
daryme, solidarizuodamas Tibeto tremti
niui Dalai Lamai. □ 

biomis celiuliozės ir popieriaus pramonės 
įmonėmis, dar neturi nuotekų valymo 
Įrenginių XXI amžiuje.

A. Spruogio teigimu, Lietuvos inicia
tyva siekiama Tilžės (Sovietsko) miesto ir 
jo apylinkių nuotekų valymo įrenginių 
statybos projektus įtraukti į Europos Są
jungos finansuojamą programą.

Teisingumas pasivijo partizanų 
žudikus

Už genocido vykdymą - penkių par
tizanų ir dviejų jų rėmėjų nužudymą, du 
Alytaus apylinkių gyventojai susilaukė 
teismo nuosprendžio: vienam - astuonių 
metų laisvės atėmimą, o kitam bylą nu
traukė ir skyrė ambulatorinį terapeuto ir 
psichiatro gydymą.

Baudžiamosios bylos tyrimas proku
ratūroje bei nagrinėjimas teisme užsitęsė 
daugiau kaip septynis metus. Kaltina
majame akte nurodyta, kad abu būdami 
Lietuvos SSR valstybės saugumo ministe
rijos (MGB) agentai - smogikai, sąmonin
gai vykdė ir padėjo vykdyti sovietų okupa
cinės valdžios pagrindinį tikslą - fiziškai 
sunaikinti Lietuvos partizanus.

Vilniuje - knygų mugė
Vasario 21-24 dienomis visi mylintieji 

knygą rinksis j sostinės “Litexpo” parodų 
centre duris atversiančią 9-ąją tarptautinę 
Vilniaus knygų mugę - didžiausią knygų 
mugę Baltijos šalyse. Per keturias mugės 
dienas lankytojų laukia net 200 kultūrinių 
renginių, 24 iš jų skirti vaikams. Bus sureng
ta 13 knygos meno ir iliustracijų parodų, 
vyks susitikimai su 14 užsienio ir 80 lietu
vių rašytojų.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 
<la,FJTA,BNS,LGmCir“Benuwdinai”.

Šiemet, po gero pusmečio, bus renka
mas Seimas. Jau dabar skuba persitvarky
ti kairysis ir dešinysis sparnai, tačiau kartu 
pastebima, kad auga vadinamųjų populistų 
(t.y. ypač Uspaskich ’o Darbo partijos) įtaka. 
Priešrinkiminį padėtį aptaria reguliarus vi
daus politikos apžvalgininkas, buvęs “Lais
vosios Europos” komentatorius rir. Kęs
tutis Girnius. Jo tekstų išDELFI 
spausdiname sutrumpintai. Red.

Seimo rinkimams artėjant
Politika neprognozuojama, bet popu

listinės Lietuvos politinės partijos turi 
pagrindą tikėtis pergalės šį rudenį Seimo 
rinkimuose. Sąlygos yra joms nepaprastai 
palankios. Auga infliacija bei korupcija, 
tradicinės partijos blaškosi, jos neturi nei 
įkvepiančių vadovų, nei naujų minčių. 
Didėja gyventojų nepasitenkinimas ūkiu. 
Šuoliuoja infliacija, lėtėja ūkio augimas.

Be to, koks bebūtų infliacijos lygis, jis 
žmonėms visada atrodo didesnis negu iš 
tiesų yra. Jie labiau įsidėmi, kiek pabran
go prekės negu kiek padidėjo jų atlygini
mai. Nors neigiamos infliacijos pasekmės 
paveikia kiekvieną gyventoją, infliacija 
labiausiai kenkia vargingesniems gyvento
jams. Kiekvieną kartą, kai užsuks į par
duotuvę, jie pajus, kad jų gyvenimas pa
sunkėjo. Neįsivaizduoju, kad jie balsuotų 
už, infliacijos pažaboti nepajėgusius 
politikus.

Stiprėja regimybė, kad Lietuva tampa 
vis labiau korumpuota šalis, kurioje vieni 
įstatymai galioja vadinamajam elitui, kiti - 
eiliniams piliečiams. Reikia tik pasivaikš
čioti pajūriu arba paežere, pažvelgti į 
užtvertas pakrantes, kad matytum, jog įs
tatymų viešai nepaisoma ir valdžia su tuo 
susitaiko.

Valdžios institucijų ir partijų reitingai 
yra žemi, daugelis rinkėjų yra nusivylę 
Vyriausybe ir Seimu. Paprastai šitokiomis 
aplinkybėmis stiprėja opozicinės partijos, 
pritraukdamos nusivylusius rinkėjus. Bet 
dabartinis Seimas yra ypatingas tuo. kad 
nebuvo aiškios takoskyros tarp valdan
čiųjų ir opozicijos partijų. Valdančios 
koalicijos sudėtis keitėsi kelis kartus, kai 
kurios partijos, kaip konservatoriai, ne
oficialiai palaikė Vyriausybę. Partijos ski
lo, persitvarkė, deputatai perbėginėjo iš 
vienos partijos ir frakcijos į kitą, kūrė nau
jas frakcijas. Išdilo riba tarp valdžios ir 
opozicijos, tad visos tradicinės partijos 
veikiausiai pajus rinkėjų rūstybę.

Padėtis dar ypatinga tuo, kad nebėra 
tradicinių kairiųjų partijų, kurios būna

Lietuviai Anglijoje nusikalsta vis daugiau Lu
Cambridgeshire rajone (Didžioji Bri

tanija) areštuojamų lietuvių skaičius per 
pastaruosius dvejus metus išaugo šešiskart, 
praneša carnbridge-news.co.uk. Į polici-jos 
rankas pakliuvusių atvykėlių iš Lietu-vos 
ypač padaugėjo po 2004-ųjų, kai ji įsto-jo į 
Europos Sąjungą.

Užsieniečiai iš Baltijos šalių sulaiko
mi už įvairius pažeidimus ir nusikaltimus 
- nuo vairavimo išgėrus iki žmogžudys
čių. Agentūros žiniomis, 2003 metais 
Cambridgeshire rajone, kur šiuo metu 
įsikūrė apie pusė Rytų Anglijoje apsisto
jusių imigrantų, buvo areštuotas 151 lie
tuvis. po metų - 188. Tačiau 2005 m., jau 
po ES plėtros, sulaikytųjų padaugėjo iki 
662. 2006 metais Cambridgeshire polici
ja areštavo 901 atvykėlį iš Lietuvos. Pra
ėjusiais metais vien birželio-rugpjūčio mė
nesiais buvo sulaikytas 91 lietuvis.

„Nusikalstamumo lygis Lietuvoje nė
ra itin aukštas. - britų žurnalistams sakė 
pareigūnas. - Mūsų rajone nusikalstančių 
lietuvių skaičius didėja, kadangi didelė

l)r. Kęstutis Girnius.

vargingųjų prieglobstis ūkio smukimo 
metais. Vargingesnį, ypač kaimo gyvento
jai, pastaraisiais metais jie vis dažniau 
balsuoja už Uspaskich’o Darbo partiją ar 
Paulausko Naująją sąjungą.

Tradicines partijas galėtų atgaivinti 
nauji charizmatiniai vadovai, kurie pajėg
tų rasti ryšį su rinkėjais, suteiktų naują, 
patrauklų atspalvį partijos programoms. 
Bet jų nematyti. Pilki veidai vyrauja ir 
populistinių partijų vadovybėse. Bet tai 
joms turės mažesnį poveikį, nes daugelis 
populistinių partijų rėmėjų labiau balsuo
ja prieš valdžią negu už kurią nors speci
finę partiją.

„Vilmorus” tyrimai rodo, kad nuosek
liai, nors ir lėtai smunka soedemų ir konser
vatorių populiarumus. Lapkričio mėnesį 
šias dvi partijas sudėjus palaikė 27.2% ap
klaustųjų, gruodžio mėn. 26.3%, o sausio - 
25%. Tuo tarpu „darbiečių“ ir „libdemų“ 
parama padidėjo nuo 23.3% iki 25.3%. Thi- 
gi, per tris mėnesius parama populistams 
vis-a-vis tradicines partijas ūgtelėjo ketu
riais nuošimčiais, o tai jau ne toks menkas 
skaičius.

Nemažą „nuskriaustųjų“ elektorato 
dalį sudaro vyresnio amžiaus žmones. Per 
dešimtmetį dalis jų mirė arba tapo ligo
niais, jų vietas perima kiti, tad populistai 
atsinaujina. Antra, šį kartą „brazauskinis“ 
elektoratas balsuos ne užsoedemus, bet už 
populistus. Trečia, vyresnio amžiaus 
žmonės ir įtūžę rinkėjai uoliau dalyvauja 
rinkimuose negu eiliniai piliečiai, o tai 
naudinga populistams.

Yra ir kitų veiksnių. Be reklamos nega
lima laimėti rinkimus, o reklama brangi. 
Nežinia, kas finansuos populistus, bet lyg 
šiol jiems netrūko finansinės paramos. Nors 
tikimybė maža, konservatoriai ir kai kurios 
centristinės partijos gali nutarti veikti kar
tu, net sudaryti rinkimų bloką, kad barje
ro neįveikiančių partijų rėmėjų balsai 
nebūtų pralošti. Kiekvienu atveju sunku 
įsivaizduoti populistams labiau palankių 
sąlygų- ' 

dalis jaunų žmonių po mokyklos vyksta j 
Angliją, kur gali gauti penkis kartus didesnį 
atlyginimą. Tačiau dauguma nekalbą ang
liškai ir negali rasti tokio darbo, kokio ti
kėjosi, todėl ryžtasi pinigų gauti neteisė
tai“. Pasak pareigūno, dalis žmonių jau Lie
tuvoje buvo patekę į nusikalstamą pasaulį 
ir atsidūrę policijos akiratyje. Todėl jie 
išvyksta į Ispaniją, Šiaurės šalis ar Angliją.

cuinbridge-iicws.co.uk priminė, jog 
vienas lietuvis pernai birželį buvo sude
gintas automobilyje, kuriame miegojo. Jo 
mirt is greičiausiai buvo nesutarimų lietu
vių bendruomenėje pasekmė. Girtų vai
ruotojų „gėdos sąrašo“ viršuje dominuoja 
lietuviai. Nuo 2002 m. nusikaltimų, susi
jusių su alkoholio vartojimu, skaičius išau
go net 11 kartų. Cambridgeshire rajono 
policijos vadovė Julie Spence prašo skirti 
2 min. svarų, kad būtų galima papildomai 
įdarbinti 100 pareigūnų. Manoma, kad 
organizuoti nusikaltėliai iš Rylų Europos 
kalti ir dėl išaugusio prekybos žmonėmis 
ir prostitucijos masto. LGITIC
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Bendruomenės baruose___________
Laukinės gamtos grožiui apdainuoti -

siužetas apie lietuvį fotografą
Rita Baltušytė

Sunku įsivaizduoti, kad kam nors gali 
ateiti į galvą sukurti operą apie fotografą. 
Tačiau tokia mintis ne tik kilo australui 
kompozitoriui Constantine Koukias, bet ir 
yra sėkmingai įgyvendinama.

Hobarto (Tasmanija) Playhouse teatre 
neseniai buvo parodytos ištraukos iš jo 
naujo kūrinio „Olegas“, skirto fotografui, 
keliautojui ir ekologui Olegui Truchanui 
(1923-1972). Spektaklio programoje nu
rodoma, jog tai opera su filmo elementais.

' Graikų kilmės 
Australijos kom
pozitorius Constan- 
tihė Koukias (žiūr. 
nubtr. dešinėje) - 
žinbrtiiis modernios 
muzikos vokalui ir 
irisini mcntams kū
rėjas; dizaineris, ke- 
litj'ėpėrų autorius, 
jau 17 metų vado
vaujantis savo pačio įkurtame IHOS 
teatrui. Paklaustas, kaip jam kilo tokia 
mintis, kompozitorius sakė, kad buvo 
užsibrėžęs sukurti operą apie Tasmaniją ir 
nutarė, jog geriausiai tam tiks libretas 
atspindintis tragiškai žuvusio fotografo 
Olego Tnichano istorija.

Šiauliuose gimęs ir augęs lietuvis į 
Australiją atvyko su tėvais ir seserimi Nina, 
drauge su tūkstančiais lietuvių, II pa
saulinio karo pabėgėlių. Tasmanijos gam
ta, ypač mažai civilizacijos paliesta vakari
nė salos dalis, burte užbūrė Olegą.

Graži lietuviška
Editos ir Jono Sakalauskų šeima

Gražina Pranauskienė
Saulėtą 2007 metų gruodžio 

29 rytą St Paul’s bažnyčioje staiga 
ėmė garsiai skambėti varpai, visam 
miestui pranešdami apie artėjan
čias vestuves. Pagal tradiciją, šiek 
tiek pavėlavusios jaunosios ne
kantriai laukė jaunikis ir svečiai. 
Sumainius žiedelius ir parašais 
sutvirtinus formalumus, Editos ir 
Jono Sakalauskų lūpos susijungė 
amžinam bučiniui. Šią iškilmingą 
dieną kaip tik sukako lygiai de- 
vyriefi metai nuo judviejų pažin
ties! Po iškilmingosios dalies, 
sveteliai prie bažnyčios susituo
kusius barstė rožių žiedlapiais ir 
linkėjo jiems viso paties geriausio.

Svečių Geelongo The Beach 
House restorane prisirinko net 
penkiasdešimts ir visi kantriai 
laukė jaunųjų. Tačiau ne iš karto 
sulaukė, nes jaunieji ilgam pri
siminimui fotografavosi prie nuo
stabių pakrantės palmių. Pagaliau 
restorane Jono tėvai Aldona ir Vy
tas prie durt] sutuoktinius pasitiko su lie
tuviška duona, vynu ir druska. Ilgas stalas 
buvo išpuoštas didžiulėm lelijom, o kiek
vienam svečiui prie lėkštės puikavosi rū
tos šakelė.

Iškilmingo pokylio metu skambėjo 
prasmingos kalbos, iš kurių ypač įsiminė 
jaunojo žodžiai. Susijaudinęs Jonas su 
džiaugsmu ir meile širdyje pakvietė Editą 
į Sakalauskų šeimą. Edita savo kalboje 
prisiminė a.a. mamytę, už kurią pakėlėme 
liūdesio taurę.

Laikas pralėkė tiesiog akimirksiu. Vy
nas liejosi per kraštus, alutis su garsu pu
tojo, niekas nevaitojo, nebent tik nuo

Operoje yra scena, kur pagal Australijos 
imigracijos sutartį paskirtas privalomam 
darbui į cinko fabriką nusivylęs Olegas 
pasižiūri pro langą ir pamato tolumoje 
boluojančią snieguotą Welington kalno 
viršūnę, griebia krepšį su fotoaparatu ir 
išbėga pro duris.

Realiame gyvenime Olegas turėjo pir
miausiai atlikti dvejų metų darbo prievo
lę ir tik daug vėliau galėjo daugybę laiko 
skirti netikėčiausiais rakursais fotogra
fuodamas tą patį Welington kalną ir jam 
brangius Vakarų Australijos unikalaus 
grožio vaizdus.

Libreto autorė Natasha Cica sakė, kad 
opera nėra dokumentinis kūrinys, užtat 
kaikur nutolta nuo tikrų faktų, pakeisti kai 
kurie vardai. Pasak Olego sesers Ninos 
Kantvilienės, pakeisti jos brolio Šiauliuose 
praleistos jaunystės draugų vardai, jų li
kimai nesutampa su operoje parodytais, na, 
ir bobutė nebuvo moderniškai apsikirpusi, 
o plaukus nešiojo susuktus į kuodą. Bet tai 
žinoma, didelės reikšmės neturi. Cica sakė, 
kad rašydama libretą ji labai jaudinosi, 
kadangi net keturi iš penkių pagrindinių 
operos veikėjų prototipai tebegyvena I lo- 
barte (likusių Lietuvoje jineminėjo). Gera 
tas, kad jai nereikėjo raustis po archyvus, 
medžiagą kūriniui suteikė Olego našlė 
Melva, draugai- Hobarto dailininkai.

Pasak kompozitoriaus Koukias, Tru- 
chanas kaip asmenybė jį patraukė sugebė
jimu nepasiduoti net ir žiauriausiems li
kimo išbandymams. Operos autorių taip 
pat sukrėtė tas faktas, jog Olegas ne kartą 
smarkiai nukentėjo nuo gamtos stichijos - 

karščio... rankoves pasiraitojo. Užkandus 
vestuvinio torto, atėjo laikas jaunamartei 
mesti per petį puokštę. Onutės Gvildienės 
sukomponuotos, kaspinu apjuostos nt- 
žavos ir baltos rožytės, atiteko netekėju
siai Editos draugei. Jauniesiems besisu
kant valso ritme, pagaliau ir sveteliai išsi
drąsino, o geros muzikos palydimi, trypė, 
kad net dulkės rūko.

Valgiai dribte dribo iš lėkščių, o kiek 
visko išragauta! Žavingai porai užtrau- 
kėm „Ilgiausių metų“ ir išlydėjom į po
vestuvinę kelionę [Tailandą.

Linkime, jog pagaliau, suradę vienas 
kitą, jie ilgai ir laimingai gyventų. □

Scena iš operos „Olegas” pirmojo veiksmo. Olego močiutės, operoje vadinamos Bo
bute, staltiesė tampa kino ekranu, kuriame matyli kompozitoriaus nufilmuoti Šiau
lių apylinkių vaizdai (Rėkyvos ežeras ir kt.).

vandens ir ugnies: jis ne kartą gyvenime 
skendo, vos nežuvo kalnuose, o baisus 
Tasmanijoje siautęs gaisras sunaikino jo 
namus Hobarte ir juose buvusius keiis 
tūkstančius spalvotų skaidrių, kurios buvo 
jo didžiausias turtas

Savo gamybos valtele jis ne kartą lei
dosi i pavojingas keliones kalnų upėmis, 
kelią pastojusias uolas ir krioklius apei
davo nešdamas laivelį ant pečių, ir foto
grafavo, fotografavo. Kalnus, miškus, 
slėnius ir eženis, augalus, kurių iki jo ne
buvo niekas matęs. Tinkamo apšvietimo ar 
patinkamo debesies jis galėdavo laukti, kad 
ir visą dieną, neretai iš lauko akmenų pa
sistatydavo paaukštinimą, kad išeitų ge
resnis kadras. Beveik 20 metų jis paskyrė 
kovai, kad būtų išsaugotas unikalus kalnų 
ežeras Pedder. Tuo tikslu Hobarte ir kituo
se Tasmanijos miestuose jis rengė paskai
tas apie žmogaus nepaliestos gamtos ver
tybes, ragino nepasiduoti gamtą nioko
jančiai industrializacijai, argumentams 
paremti jis naudojosi savo skaidrėmis.

Tos paskaitos ir skaidrių demonstra
vimas skambant Sibelijaus muzikai (vėliau 
ji panaudota ir operoje „Olegas“), atvėrė 
akis ne vienam protaujančiam piliečiui, 
Truchanas tapo labai populiarus tarp jau
nimo, buvo palaikomas vietos dailininkų 
draugijos.

Trečiame „Olego“ veiksme publika 
kaip tik pavirsta miesto visuomenės at
stovais, susirinkusiais į vieną tokių paskaitų 
su skaidrių demonstravimu. Vietiniame 
laikraštyje išspausdintoje trumpoje operos 
pristatymo recenzijoje baritonas Goran 
Jordanov nusipelno ypatingo pagyrimo už 
ariją trečiame veiksme. Deja, jų pastangų 
neužteko sustabdyti milžiniškos hidro
elektrinės statybą. Užtvenkus Gordono 
upę jo mylimas Pedder ežeras ir jį supantys 
unikalaus grožio slėniai bei uolos buvo 
palaidoti po milžiniška vandens mase. Gor
dono upė nusinešė ir Olego gyvybę -1972 
m. eilinės kelionės metu jo laivelis apvirto. 
Krante buvęs Olego draugas ir bendra
mintis jaunas speleologas Kevin Kiernan 
tai pamatęs buvo tikras, kad stiprus plau
kikas Olegas netrukus iškils į vandens 
paviršių. Deja, jo kūnas buvo rastas tik po 
trijų dienų ir tik po to, kai likimo ironija, 
draugai ir bendražygiai pastatė didžiulę 
užtvanką, kad upėje laikinai nuslūgtų 
vanduo - Olegas rastas upės dugne tarytum 
apsikabinęs paskendusį medį. Opera 
baigiasi epizodu, kai Olego laivelis apvirs
ta ir išnyksta po vandeniu.

Hobarto publikai buvo parodyta ne vi
sa opera, o tik trys ištraukos išjos. Kūrybi
nis darbas tebevyksta.

Pirmame veiksme Olegas grįžęs iš bu
riavimo treniruotės Rėkyvos ežere (jis sva
jojo tapti olimpiniu čempionu) bendrauja 
su draugais ir su savo močiute. Solistės 
Marilyn Smith (mecosopranas) operoje 
sukurtas personažas, kaip ir gyvenime, va
dinamas Bobute (beje, savo mylimą anūką 
ji vadina Ančiuku). Bendraujama lietuvių 
kalba, Hobarto teatro publikai susigau
dyti padėjo angliški subtitrai.

Anglakalbius artistus lietuviškai „išmo
kė“ Adelaidėje gyvenanti poetė Lidija

Olegas Truchanas ekspedicijoje kalnuose.

Šimkutė. Ji ne tik išvertė pirmo veiksmo 
libreto tekstą, bet ir įrašė jį į magnetofono 
juostą, o rašytiniame variante pabraukė 
kirčiuojamus žodžių skiemenis.

Kad būtų daugiau autentikos, kompozi
torius pernai pats nuvyko į Šiaulius, pats 
filmavo miestą ir jo apylinkes, miškus, Rė
kyvos ežerą. G.Koukias užfiksuoti vaizdai 
ir matomi scenoje gana nelauktais rakur
sais, pavyzdžiui, ežero vandenys banguoja 
ant staltiesės krašto, nutįsusio iki žemės 
nuo Bobutės vakarienei padengto stalo.

Jis taip pat sakė parsivežęs daugybę 
lietuvių liaudies dainų įrašų, kuriuos panau
dojęs operoje. įdomi detalė: su lietuvių 
liaudies muzika australas kompozitorius 
susipažino ne Lietuvoje, o Belgijoje - iš 
įrašų muzikos instrumentų muziejuje.

C.Koukias sako Vilniuje susitikęs su 
Operos ir baleto teatro direktoriumi ir Lie
tuvos kompozitorių sąjungos pirmininku. 
Kitais metais jis žada vėl keliauti į Olego 
tėvynę drauge vešis ir Hobarte pristatytų 
operos ištraukų įrašus CD.

Visos operos veiksmas persipina su 
O.Truchano užfiksuotais Tasmanijos 
gamtos vaizdais.

Lietuvio fotografo atminimas Austra
lijoje įamžintas knygoje „Olego Truchano 
pasaulis“, išleistas jo draugų dailininkų bū
relio pastangomis 1981 m. Jos autorius ir 
leidėjas geriausias Truchano draugas Max 
Angus drauge su išsamia biografija pateikia 
ir 44 Truchano nuotraukas. Tragiška lie
tuvio žūtis buvo aprašyta visuose Austra
lijos laikraščiuose, jo gedėjo visa šalis, la
biausiai, žinoma, mylima Tasmanija.

Prieš trejus metus Canberroje esanti 
Australijos nacionalinė portretų galerija, 
kurioje saugomi labiausiai šaliai nusipel
niusių žmonių atvaizdai, įsigijo Ralf 
Hope-Jonston’o 1971 metais darytą Olego 
Truchano fotografinį portretą.

Tasmanijoje yra Truchano Huono pušų 
giraitė - čia auga unikalūs spygliuočiai, 
kuriuos Olegas padėjo išgelbėti nuo su
naikinimo.

Sakyti, kad Lietuvoje Olegas Truchanas 
visai nežinomas, būtų neteisinga. Šiaulių 
Aušros muziejuje prieš 6 metus buvo su
rengta paroda apie Australijoje garsų kraš
tietį, išleistas lankstinukas. Rėkyvos eže
re nuo 2003 metų vyksta buriavimo regata 
Olego Truchano taurei laimėti. □
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Lietuva iš arti__________________
Užgavėnės išvarė žiemos blogybes

Nors šįmet Užgavėnės švenčiamos va
sario 5-ąją, antradienj, jau penktadienį ir 
šeštadienį Vilniuje šurmuliavo kaukėti 
pcrsirengėliai. Į bendrą žiemos blogybių 
varymo karnavalą įsiliejoSvečiai iš Lat
vijos ir Danijos.

Užgavėnių programa prasidėjo penkia
dienio pavakarę Vilniaus įgulos Karinin
kų ramovės salėse. Čia vyko Užgavėnių 
kaukių paroda, kurioje buvo pristatomos 
Danijos, Latvijos meistrų ir šešių I .ietuvos 
medžio drožėjų iš Telšių, Varėnos ir Vil
niaus sukurtos kaukės. Taip pat vyko “Et- 
nokino” seansas, kuriame buvo galima su
sipažinti su filmuota medžiaga apie Už
gavėnių šventimo tradicijas ne tik Lietu
voje. Svečiai iš Danijos ir Latvijos rodė, 
kaip Užgavėnes tradiciškai švenčia danai 
ir latviai.

Šeštadienį po pietų Užgavėnių persi- 
rengėliai pabiro Pilies. Didžiojoje. Vokie
čių ir kitose senamiesčio gatvėse. Rotušės 
aikštėje pcrsirengėliai ir svečiai rengė 
pasirodymus, o vėliau karnavalinė Užga
vėnių eisena Didžiąja ir Pilies gatvėmis

Kailiams pinigų netrūksta
Lietuvoje žiemos sezonas kailinių sa

lonuose jau ne pirmus metus prasideda 
vėliau nei kalendorinė žiema, tačiau ir 
baigiasi vėliau. Kailinių prekiautojai jau 
priprato, kad didieji šalčiai Lietuvą pa
siekia po Naujųjų metų.

Kaip pasakojo odos ir kailių salonų 
tinklo „Laukinis gepardas“ direktorė Vaida 
Vijūnienė, “parsivežėme daug įvairių kai
linių iš Kopenhagos ir JAV aukcionų. Ne
abejojame, kad šiltų natūralių drabužių 
paklausa bus ne mažesnė nei pernai.“

Pasak direktorės, šiltesniuoju metų 
laiku jos salone per mėnesį vidutiniškai 
parduodama pusantro šimto kailinių dra
bužių, o nuo sausio iki kovo - dvigubai 
daugiau. „Pernai daug kailinių buvo per
kama ir kovą, nes jis buvo šaltas“, - sakė ji.

Didžiausių Lietuvos miestų gyventojų 
poreikiai ir skonis skiriasi. „Kauno da
mos bene labiausiai puošnios, nebijo išsi
skirti iš minios, jos ieško prabangesnių, 
dekoruotų kailinių. Vilniuje daugiau per
kama tamsių, klasikinių drabužių, o Klai
pėdoje daugelis ieško kailinių su gobtu
vais, nes ten daug vėjuotų, drėgnų dienų“, 
-pastebi V.Vijūnienė. Kituose miestuose 
didesnę paklausą turi pigesni, iki trijų 
tūkstančių litų kainuojantys kailiniai. La
biausiai perkami nuo 2.000 iki 7,000 litų 
kainuojantys kailiniai, tačiau nemažai par
duodama ir brangesnių. „Paklausūs au
dinių kailiniai, kurių vertė nuo 10,000 iki 
25,000 litų, taip pat mėgstami karaku
liai, kainuojantys apie 10.000 litų, arba 
negimusio ėriuko kailiniai, verti 5,000 - 
7,000 litų“, - sakė d irektorė.

Grįžę namo - švaistosi
(ELTA). Kai kuriems užsienyje uždar

biaujantiems Panevėžio apskrities gy
ventojams didžiosios metų šventės tampa 
gera proga atvykti į tėvynę ir ją tiesiog 
nusiaubti, rašo „Panevėžio rytas“. Visa
galiais pasijutę emigrantai neretai palys 
provokuoja muštynes arba griebiasi 
smurto ir patenka už grotų. Triukšmingai 
pramogauti į Panevėžio naktinius klubus 
sulekia iš visos apskrities. Tai patvirtino 
ir praėjusios šventės, per kurias policijos 
pareigūnams ne kartą teko tramdyti savo 
jausmų nebevaldančius iš užsienio pa
siausti grįžusius lietuvius.

Kiekvienais metais Panevėžio polici
jos pareigūnai bei verslininkai su nerimu
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patraukė j Sereikiškių parką - čia buvo 
deginama More ir jos įkūnytos blogybės.

Pasak Vilniaus etninės kultūros centro 
direktorės pavaduotojo Stanislovo Kava
liausko, šių metų Užgavėnių šventimu 
siekiama parodyti tradicinių lietuviškų 
apeiginių kaukių įvairovę - ypač kad yra 
susiformavusios atskiros kaukių grupės: 
seniausios zoomorfinės - gervių, ožių, 
meškų, vilkų, beždžionių (malpų) ir kl., 
antropomorfinės - čigonų, žydų, vengrų, 
daktarų, vaistininkų, taip pat mitologinės 
- raganų, velnių, giltinių, kaukų.

Išradingai tradicines kaukes Lietuvoje 
gamina ne tik tautodailininkai, patyrę 
medžio drožėjai. Vilniaus e t ninės kultūros 
centre per metus mokinukai pasigamina 
apie pusę tūkstančio Užgavėnių kaukių - 
kailinių, popierinių, net megztų.

Anot etnologės Gražinos Kadžytės, 
kaukė yra labai svarbus Užgavėnių, pa
sikeitimo laiko atributas.

“Kaukė - tai ne grimas, bet visiškas 
žmogaus perkeitimas j vaidinamą per
sonažą, kad galėtum neatpažintas krėsti

Kai kurie kauniečiai stivo žmonoms, 
draugėms, dukroms nepagaili ir 100,000 - 
180,000 litų už ilgus sabalo, šinšilo, 
šermuonėlio kailinius. Tiesa, juos reikia 
užsakyti iš katalogų ir palaukti, kol bus 
atgabenti. Jie siuvami individualiai. „Juk 
tokios vertės kailiniai turi būti vieninteliai 
ir nepakartojami”, - šypsojosi direktorė. 
Prabangiausių kailinių j Kauną užsakyti 
atvažiuoja ir turtuoliai iš kitų regionų. 
Brangieji kailiniai perkami ne vien sezo
no melu.

Verslininkai sako, kad kailinių par
davimai per keliolika metų tik didėja. 
„Kailių akcentai nuolat matomi naujau
siose dizainerių kolekcijose, ir ne tik žie
mos sezono drabužiuose. - pasakojo V. 
Vijūnienė. - Jie taip pat naudojami batų 
puošybai, papuošalams, vis labiau per
kami kailiniai šalikėliai iškilmingiems 
vakarėliams.“

Gyvūnų globėjai, kurie vis aktyviau 
reiškiasi ir Lietuvoje, kol kas mažai pasie
kė. „Ir man teko bendrauti su piketuojan
čiais prie mūsų parduotuvių jaunuoliais, 
- prisiminė V.Vijūnienė. - Mano argu
mentai juos privertė susimąstyti.“ Versli
ninkė aiškina, kad iš visų žmonių po
reikiams naudojamų gyvūnų kailių pra
monėje jų yra mažiausia dalis. Daugiau
siai jų žudoma maistui, paskui medici
nos, kosmetikos, parfumerijos pramonei. 
Kailiniai žvėreliai auginami fermose, o ne 
medžiojami miškuose, todėl žalos gamtai 
kailių mada nedaranti.

Saulius Tvirbutas,
“Kauno diena”

laukia per Kalėdas ir Naujuosius melus 
sugrįžtančių svetur uždarbiaujančių lie
tuvių antplūdžio. Ne išimtis buvo ir pra
ėjusių melų pabaiga. Keletas panevėžiečių 
įsivėlė j konfliktus, kurių aplinkybes tenka 
aiškintis policijai. Tik dabar miesto 
verslininkai ir policijos pareigūnai gali 
lengviau atsikvėpti.

Naktinių klubų vadovai pastebėjo, kad 
užsienyje padirbėjusių žmonių elgesys 
neretai pasikeičia. Jie viską matuoja tik pi
nigais ir mano, kad bet ką galima nusipirk
ti. Tokie pigiais blizgučiais stengiasi išo
riškai išsiskirti iš kitų. Todėl jie dėl savo 
pačių elgesio tampa nusikaltėlių aukomis. 
Prie baro jie demonstruoja savo storas 
pinigines, giriasi aplinkiniams. □ 

pokštus. Tarsi kauke ga
lima prisidengti ir juoku, 
nes blogis neįveikia tik 
linksmo, besijuokiančio 
žmogaus. “Juokiuosi, ir tu 
man neįkąsi! ”, - gyvenime 
juoku ginamės nuo blogio, 
skriaudikų, nes juokas nu
ginkluoja ir pribaigia prie
šininką. Per Užgavėnes 
vejama ne žiema, o su ja 
sutapatinamas visas blogis 
- tamsa, šaltis, bado nuo
jauta. kai prieš pavasarį 
išsenka maisto atsargos, 
grūdų aruodai. Morės su
deginimas - tai viso blo
gio, įgavusio žmogišką 
pavidalą, atpažinimas ir 
sunaikinimas, ugnimi kvie
čiant pavasarį”, - aiškino 
Užgavėnių prasmę etno
loge.

Pasak G. Kadžytės, 
Vilniuje švenčiamos Užga
vėnės, nors nuo senovės 
būdingesnės žemaičiams, nėra dirbtinai 
sostinei primesta šventė. “Kalendorinės 
apeigos sukurtos ne kaimuose, bet sosta- 
piliuosc - vyriausiuose miestuose, apeigas 
kūrė prie valdovų buvę dvasininkai, žy
niai. Ir tik vėliau kalendorinės šventės 
pasklido po kaimus, skirtingi regionai 
prisitaikė sau tinkamiausias šventes, kaip 
Žemaičiuose prigijo Užgavėnių modelis, 
o Aukštaičiuose - Joninės”, - švenčių kil
mę aiškino G. Kadžytė.

Garsiausi pasaulio karnavalai-Vene
cijos (Italijoje) ar Rio dc Žaneiro (Brazi
lijoje) tėra tautos genetinės atminties - 
prarastų ir vėl atrastų etninių šaknų - 
išraiška, senųjų vaikštynių ir atsipuotavi- 
mo atspindys. Paradoksalu, kad ir lietu
viai išeivijoje - Amerikoje, Airijoje, Di
džiojoje Britanijoje - su didžiausiu entu
ziazmu rengia ir dalyvauja tradicinėse 
šventėse, nors būdami Lietuvoje nedaž
nas jas prisimindavo.

Airiai Lietuvoje ieškojo sprogmenų
(ELTA). Su viena Airijos organizacija 

siejami asmenys Vilniuje bandė įsigyti 
dešimtis kilogramų sprogmenų. Įtaria
mieji Airijos piliečiai - vyras ir moteris - 
teismo sprendimu suimti atitinkamai 
trims mėnesiams ir dviem savaitėms. Jie 
greičiausiai bus teisiami Lietuvoje.

Nepatvirtintais duomenimis, vienas iš 
suimtųjų esąs sukarintos Airijos organiza
cijos Real Irish Republican Army lyderio 
brolis. Jis jau kartą buvo teistas už cigarečių 
kontrabandą Airijoje. Šią grupuotę britai 
ir amerikiečiai laiko teroristine organiza
cija. Airijoje jos veikla draudžiama. Lie
tuvos prokurorai viešai įtariamųjų tapaty
bės neatskleidžia. Oficialiai deklaruojama 
tik tiek, kad jie įtariami paramos teikimu 
“teroristinei organizacijai”.

Pasak Vilniaus apygardos prokuratū
ros atstovo, Airijos piliečiai bandė įsigyti 
didelį kiekį šaudmenų, sprogmenų, sprogs
tamųjų medžiagų bei turėjo tikslą sprog
menis neteisėtai gabenti kontrabanda 
Europos Sąjungos (ES) valstybėse. “Dau
giausia tai buvo sprogstamosios medžia
gos ir sprogmenys. Galime kalbėti apie 
dešimtis kilogramų”, - žurnalistams sakė 
prokuroras.

Šiauliai progresuoja
Ilgai merdėjusius Šiaulius pernai pas

iekė rekordinės investicijos. Prekybos 
centrai dygo tarytum grybai po lietaus. 
Mieste duris atvėrė 4 milžiniški prekybos 
centrai - „Saulės miestas“, „Tilžė“, „Bruk
linas“, „Arena“, rašo „Lietuvos rytas”. Ko
mercinių plotų statybų augimas turėtų 
baigtis šiemet, kai pietiniame miesto ra
jone iškils „Akropolis”. Rinka išsyk reaga

Užgavėnės Rumšiškių liaudies buities muziejuje.

Etnologai pataria būtent per Užgavė
nes kuo sočiau ir riebiau pavalgyti ir taip 
užbaigti nuo Kalėdų trunkantį Mėsiedo 
laikotarpį, kad būtų galima septynias 
gavėnios savaites susilaikant nuo mėsiš
ko laukti Velykų ir laikytis natūralios, 
tradicinės dietos.

“Atsisveikinant su žiema, iš paskutinių 
atsargų sočiai pavalgoma. Iš čia kilo 
paprotys Gavėnios išvakarėse atsivalgyti 
mėsos: šeštadieni - tris, sekmadienį - še
šis, antradienj - net devynis kartus. Mūsų 
krašte visų agrarinių švenčių tradicinis 
patiekalas yra kiauliena. Kiti tradiciniai 
Užgavėnių valgiai: šaltiena, spurgos, kimš
ti kruopomis žąsų kakleliai, kiaušinienė, 
įvairiausi blynai. Valgoma tai, ko norima 
turėti ir ateinančiais metais”. - rašo etno
logas Libertas Klimka.

Vasario 6-ąją Pelenų diena prasidė
sianti gavėnia truks iki Velykų sekmadie
nio, kovo 23 dienos. LGITIC

Įtariamųjų sulaikymo operacijoje daly
vavo Valstybės saugumo departamento ir 
Krašto apsaugos ministerijos pareigūnai. 
Sulaikomi airių radikalai buvo neginkluo
ti, pareigūnams nesipriešino. Valstybės 
saugumo departamentas kol kas tarptau
tinės operacijos nekomentavo. Pasak pro
kuroro, įtariamieji greičiausiai bus teisiami 
Lietuvoje. “Turėtume laikytis principo, kad 
Lietuvoje nusikaltę asmenys turi būti čia 
teisiami. Dėl bausmės atlikimo yra atski
ras klausimas”, - pažymėjo prokuroras.

Airijos žiniasklaidos teigimu, 35 metų 
Michael Campbell buvo sidaikytas po to, 
kai bandė derėtis dėl ginklų įsigijimo su 
policijos agentu, apsimetusiu tarptautiniu 
ginklų prekeiviu. Spėjama, kad ginklai bu
vo skirti atskilusiai Airijos respublikonų 
armijos grupuotei, kuriai vadovauja 
Michacl’o brolis Liam.

Real Irish Republican Army siekia jė
ga išstumti britus iš Šiaurės Airijos. Or
ganizacija įkurta 1997 metais, suskilus 
Laikinajai Airijos respublikonų armijai. 
Grupuotė yra atsakinga dėl kelių teroro 
aktų Šiaurės Airijoje ir Anglijoje. 1998 
metais per šios grupės išpuolį Šiaurės 
Airijoje žuvo 29 žmonės. □ 

vo į išaugusią konkurenciją -dėl didžiu
lės prekybos plotų pasiūlos jau sumenko 
nuomos kaina, o darbuotojus imta graibs- 
tyte graibstyti. Anksčiau bedarbių sostine 
tituluotuose Šiauliuose apie darbą už mi
nimalų atlygį nebėra net kalbos. Paste
bima ir kita tendencija - darbuotojai ėmė 
migruoti po darbovietes, o šios priverstos 
vis daugiau pinigij skirti jiems išsaugoti.
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Europos liet, bendruomenių ir Lietuvos 
diplomatų susitikimas Vokietijoje

Hūttenfeld (Vokietija), 2008 m. sausio 
28 dieną, Vokietijoje veikiančio Europos 
lietuvių kultūros centro. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Europos kraštų komisijos 
bei Lietuvos ambasados Vokietijoje ini
ciatyva, sausio 26-29 dienomis Hūttcn- 
feld’o Rcnnhof pilyje įvyko precedento 
neturintis Europos kraštų lietuvių 
bendruomenių pirmininkų bei Lietuvos 
ambasadorių susitikimas. Lietuvos at
stovybių Europoje ir čia esančių lietuvių 
bendruomenių bendradarbiavimą, Lietu
vos įvaizdžio plėtrą bei bendrų projektų 
koordinavimo galimybes aptarti i renginį 
atvyko 70 dalyvių iš 20 Europos šalių, tuo 
paversdami šį renginį pirmuojuo tokio 
pobūdžio bei masto renginiu europietiš
koje lietuvybės tvirtovėje - Hūttcnfcld’e.

Greta ypač gausiai susirinkusių I ,ietu- 
Vps ambasadorių Europoje bei jų atsoto- 
vų, renginyje viešėjo Užsienio reikalų mi
nistras Petras Vaitiekūnas, Kultūros mi
nisterijos sekretorius Juozas Širvinskas, 
Seimo narys prof. Justinas Karosas bei kiti 
valdžios atstovai.

„Padėkite Lietuvai, ir Lietuva padės 
jums,“- skatino ministras, akcentuodamas, 
jog Lietuva ir jos išeivija yra „neatsiejamas 
vienis“, kuriame abipusė parama turėtų 
būti nekvestionuojamas reiškinys. Keturių 
bendrų sesijų metu, šalia Europos lietuviiĮ 
ir Lietuvos atstovybių bendradarbiavimo 
puoselėjant lietuvybę ir bendruomenines 
tradicijas bei pristatant Lietuvą užsienyje

Išeivijos departamentui - darbo vis daugiau
(www.lietuviams.com). Vos peržengus 

Naujųjų metų slenkstį nusprendėme pa
kalbinti pagrindinės už užsienio lietuvių 
reikalus Lietuvoje atsakingos institucijos - 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamen
to (TMID), generalinį direktorių Antaną 
Petrauską.

Pasak jo, nors 2007 nebuvo labai skir
tingi nuo 2006 ar 2005 metų, tačiau jo va
dovaujamo departamento veikla kasmet 
darosi vis intensyvesnė. Daugiausia dėl nau
josios emigracijos keliamų iššūkių. Tiesa, 
pašnekovas pastebėjo, kad emigracijos 
srautai visgi jau nebėra tokie intensyvūs, 
emigraciniai procesaišick tiek sulėtėjo, nu
sistovėjo, Tačiau per pastaruosius keletą 
metų iš Lietuvos išvykę tautiečiai - naujas 
darbo barasTMID'ui. Todėl A.Petrauskas 
praėjusius metus vadina santykių ieškoji
mo ir tvirtinimo su naująja išeivija metais.

.Nors pernai gauti keli šimtai paraiškų 
projektams finansuoti iš 37 šalių lietuvių 
organizacijų, tačiau generalinis direkto
rius pastebi, kad vis daugiau jų sulaukia
ma iš tų valstybių, kur gausu dabartinių 
emigrantų. Jų pateikiami projektai dažnai 
būna naujoviški, daugiaplaniai, įdomūs, 
stiprinantys dialogą su Lietuva.

A.Petrauskas pastebėjo, kad neretai jie 
prašo padėti iš Lietuvos atsivežti įvairius 
atlikėjus, dažnai ne tik folklorinius an
samblius, bet ir šiuolaikines grupes ar dai
nininkus. „Departamento skirtos lėšos 
padėjo užsienio lietuviams savo kraštuose 
išgirsti ir Andrių Mamontovą, ir Žilviną 
Žvagulį, pamatyti „Keistuolių“ spektak
lius.“ -vardijo TMID vadovas.

Pasak pašnekovo, pernai išsiplėtė dia
logas ir padidėjo parama didžiausiai pa
saulyje lietuvių diasporai-Amerikos lie
tuviams. „Pastaraisiais metais remiame vis 
daugiau jų projektų. Ten irgi gausu naujo
sios emigracijos žmonių, juk išlaikyti 
lietuvybę svarbu ir jiems, jų vaikams, jie 
nori įsilieti j bendruomenės veiklą.“-savo 
pastebėjimus dėstė A.Petrauskas.

Tiesa, nors Didžiojoje Britanijoje ar 
Airijoje lietuvių šiuo metu tikrai gausu. 

2009-ųjų metų renginiuose, buvo aptarti 
pilietiškumo stiprinimo, pasirengimo 
2008/2009 m. rinkimams ir kiti prakti
niai lietuvių bendruomenių ir atstovybių 
sąveikos klausimai.

Sesijose buvo akcentuotas aktyvėjantis 
lietuvių bendruomenių užsienyje ir Lie
tuvos atstovybių bendradarbiavimas ir 
kartu ieškoma naujų formų lietuvybei 
Europoje stiprinti ir Lietuvai pristatyti. Bu
vo pabrėžta, kad išeivija yra neįkainuo
jamas Lietuvos turtas, kurio negalime 
švaistyti, o turime pasitelkti jos patirtį ir 
gebėjimus Lietuvos ryšiams su kitomis 
Europos valstybėmis stiprinti. Vienas 
svarbesnių aptartų uždavinių - kurti ir 
remti savaitgalio lituanistines mokyklas, 
parengti kvalifikuotas mokymo progra
mas, pritaikytas įvairiems mokykit) tipams, 
lautinių mažumų ir išeivijos departamen
tui buvo siūloma peržiūrėti lituanistinių 
mokyklų finansavimo programą ir numa
tyti būdus esamoms problemoms spręsti. 
Bendruomenės ir atstovybės taip pat nu
sprendė glaudžiau bendradarbiauti sklei
džiant informaciją apie grįžimo į Lietuvą, 
mokymosi, įsidarbinimo Lietuvoje galimy
bes, bei užmezgant ryšius su atsakingomis 
Lietuvos institucijomis supaprastinti tei
sinius formalumus ir biurokratines proce
dūras, su kuriomis susiduria užsienyje 
(gyvenantys Lietuvos piliečiai.

Pripažindamos, kad užsienyje gyvenan
čių Lietuvos piliečių poveikis šalies poli-

TMID generalinis direktorius Antanas 
Petrauskas.

tačiau pašnekovas sako gan atsargiai žiū
rįs j dideles investicijas šiuose kraštuose - 
lietuviškų mokyklų, kultūros centrų sta
tymą už visų Lietuvos mokesčių mokėto
jų pinigus. Pasak jo, nežinia ar po kcletos 
metų migraciniai srautai nepasisuks j kitas 
valstybes, gal lietuviai mieliau ims rinktis 
kitą Europos Sąjungos šalį arba grįš į Lie
tuvą. Kas kita, anot jo. Lietuvos etninės 
žemės. Ten lietuviai visad gyveno, keičian
tis politineisituacijai, dėl karų liko už Lie
tuvos ribų, lai nebuvo jų pačių pasirinki
mas, priešingai nei dabartinių emigrantų, 
kurie patys renkasi gyvenimą svetur. Todėl 
etninėse Lietuvos žemėse gyvenantiems 
mūsų tautiečiams tenka ypatingas, išskirti
nis TMID dėmesys. Pvz. Lenkijos lietuvių 
situacija nėra labai paprasta. Nors I enkija 
turi ir reikalingus įstatymus, ir Europos 
Tarybos tautinių mažumų apsaugos kon
venciją pasirašiusi, tačiau nevisiškai vykdo 
įsipareigojimus lietuviams, kaip savo ša
lies tautinei mažumai. Tiesa, per paskuti
nes derybas praėjusiais metais lenkai tiek 
TMI DTti, tiek lietuvių bendruomenei pa
sižadėjo pagaliau imti vykdyti visus pa
žadus. 'Tačiau, pasak A.Petrausko, net jei 
nutiktų taip, jog pažadai nebūtų įgyven
dinti, Suvalkų trikampio lietuviai nebūtų 
palikti likimo valiai, Lietuva yra pasiren

Nuotrauknje - posėdžiauja susitikimo dalvviai.

tinės sistemos ir politinės kultūros raidai 
yra pernelyg mažas, bendruomenės ir 
atstovybės nutarė bendradarbiautisuda- 
rant palankias sąlygas visiems norintiems 
išreikšti savo politinę valią 2008/2009 m. 
rinkimuose. Siekiant tiesioginio irpropor- 
cingo užsienyje gyvenančių lietuvių atstova
vimo LR Seime, buvo siūloma apsvarstyti 
atskirų rinkimų apygardų užsienyje gyve
nantiems lietuviams įsteigimo galimybe. 
Suvažiavimo dalyvių dėmesys taip pat 
buvo atkreiptas j Lietuvos istorijos ir kul
tūros paveldo užsienyje identifikavimo ir 
išsaugojimo svarbą.

Šeštadienio priešpietinių sesijų pertrau
kos metu visi suvažiavimo dalyviai buvo 
pakviesti rašyti tiesiogiai iš Lietuvos 
transliuojamą Nacionalinį Diktantą. Šalia 
gausiai susirinkusių vietinių gyventojų, 
lietuvių kalbos žinias patikrinti už mokyk
los suolo sėdo ir užsienio reikalų ministras 

gusi juos visokeriopai remti, kaip būdavo 
ir iki šiol. „Nesvarbu ar pažadai iš lenkų 
pusės bus vykdomi, mes remsime tenykš
čius lietuvius, juolab kad ir mūsų šiųme
tinis biudžetas tam palankus. Turime tokį, 
kokį mes planavome. Daugiau kaip 80% 
TMID biudžeto bus skirta būtent užsie
nio lietuvių rėmimui,“ - aiškino jis.

Nemažiau dėmesio reikalauja ir Balta
rusijos ar Karaliaučiaus lietuviai, jų prob
lemos. Tarkim, Baltarusijoje moderniai 
įrengta mokykla Pelesoje, A.Petrausko 
manymu, atlieka ir Lietuvos, bei visos Eu
ropos Sąjungos reprezentavimo funkciją.

2007 metais I MI D daug dėmesio sky
rė įvairiems su emigracija susijusioms 
dokumentams rengti, kuriuos vieni vadina 
labai reikalingais, kiti - kritikuoja, kaip 
nereikalingą valstybės lėšų švaistymą. 
A.Petrauskas tikino, kad departamento 
parengtas Ilgalaikės valstybės strategijos 
su užsienio lietuviais 2008-2020 metų pro
jektas praėjusiais metais buvo svarstytas, 
diskutuotas būtent su pačiais išeiviais. 
„Gavome nemažai pasiūlymų, diskutavo
me su užsienio lietuvių lyderiais. Pradinė 
studija buvo beveik 400 puslapių, o dabar 
turime keliolikos puslapių sukonkretintą 
variantą, kurį per šį ketvirtį teiksime Mi
nistrų kabinetu i.“-sakė TMID generalinis 
direktorius.

„Paraleliai dirbome ir rengdami bei 
derindami Tarpinstitucinę santykių su 
užsienio lietuvių bendruomenėmis 2008- 
2012 metų programą. Mūsų misija įpa
reigoja koordinuoti visų Lietuvoje esančių 
institucijų veiklą susijusią su užsienio lie
tuviais.“- pasakojo pašnekovas.

Rugpjūčio pradžioje Kernavėje vyko 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
(PLIS) kraštų pirmininkų suvažiavimas. 
A.Petrausko teigimu, tai buvo vienas tų 
praėjusių metų renginių, kur su išeiviais 
buvo betarpiškai aptartas ir jau minėtas 
Ilgalaikės valstybės strategijos išeivijos 
atžvilgiu projektas, bei kiti užsienio lie
tuviams svarbūs planuojami valstybės 
dokumentai.

Petras Vaitiekūnas.
Diskusijomis pagrįstą tolimcsę suva

žiavimo programą lydėjo kultūrinė ren
ginio dalis-šeštadienio vakarą svečiai bu
vo pakviesti į Vierheim mieste vykusį 
dailės ir fotografijų parodos „Žmones 
beskaitant“ atidarymą, kuriuo tuo pačiu 
buvo atidaryta lietuviškoji Baltijos šalių ir 
Vokietijos kultūros metų 2008 programa. 
Parodoje, vyksiančioje iki vasario 23-os 
dienos, savo darbus eksponuoja jau pri
pažinti bei dar tik pradedantys menininkai 
ių Lietuvos bei Vokietijos.

Rimas Čuplinskas, direktorius 
Europos lietuvių kultūros centras 

Lorscher Str. f 
D-68623 Lampcrtheim-Hūttenfeld 

Vokietija 
Tek: +49 6256 858675 

Faks.: +49 6256 858679 
ei. paštas: cuplinskas@elkc.org

Kitas generalinio direktoriaus išskir
tas Kernavėje išsamiai diskutuotas aspek
tas - dvigubos pilietybės klausimas. Anot 
pašnekovo, ši opi problema plačiai ana
lizuota ir pirmą kartą susirinkusioje naujos 
sudėties ir pavadinimo PLB ir Seimo ko
misijoje spalio mėnesį.

A.Pctrausko teigimu praėję metai buvo 
gausūs įvairių TMID rengtų renginių, se
minarų. konferencijų, pradedant skirtais 
bendruomenių kultūros specialistams, 
pedagogams, baigiant žiniasklaidininkais 
ir po pasaulį pasklidusių baltistikos cen
trų dėstytojais ir studentais.

„Be to, praėjusieji metai buvo ypatingi 
tuo, jog daugelis užsienio lietuvių ben
druomenių šventė savo jubiliejus - Vaka
ruose šešiasdešimtmečius, pavyzdžiui 
Prancūzijos, Vokietijos, o Rytuose buvo 
minimi penkioliktieji jubiliejai, nes tik prieš 
tiek metų tenykščiai lietuviai pradėjo 
oficialiai veikti. Tos bendruomenės, kurios 
minėjo sukaktuves pastebimai suaktyvino 
savo veiklą, įgyvendinamos naujos idėjos, 
projektai. Žinoma, tada ir pagalbos iš 
Lietuvos, kaip pagrindinio rėmėjo, reikia 
daugiau,“ - apie praėjusius metus kalbėjo 
departamento direktorius.

Negalima nepaminėti, kad pernai de
partamentui teko aiškintis ir dėl Valstybės 
kontrolės atlikto patikrinimo, kurio metu 
buvo aptikta gausybė pažeidimų. A.Pe- 
trausko teigimu, departamentui teko ne
mažai paplušėti. Sprendžiant valstybės ski
riamos paramos finansinės tvarkos klau
simus, tobulinant projektų svarstymo ir 
atsiskaitymo tvarką. Jis pažymėjo, kad vis
gi kai kurie atvejai nėra itin paprasti,ypač 
kai kalba eina apie Lietuvos turtą užsie
nyje, kai esą Lietuvos įstatymai, taisyklės 
ne visad sutampa su kitų šalių analogais. 
„Turėjome intensyvaus darbo, kad susi
tvarkytume viską pagal mūsų šalies ga
liojančius teisės aktus ir vadovaudamiesi 
pastarųjų metų tarpvalstybinėmis sutar
timis. Bet negaliu sakyti, kad viskas labai 
lengva, nes mūsų valstybė dargana jauna, 
todėl kartais tiesiog nėra tvarkos, kuria 
mes turėtume vadovautis,“ - savo situacijos 
matymą dėstė A.Petrauskas. □
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Kas- kur - Kaip?
Antanas 
Laukaitis

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

Atstovų susirinkimas
Kiekvienos Sporto Šventės metu vyks

ta visų lietuvių klubų atstovų susirinki
mas, kuriame aptariami einamieji spor
tiniai reikalai. Praėjusios Sporto Šventės 
metu vykusiame susirinkime dalyvavo: A.
Bogušauskas, A. Talanskas (Adelaide). A. 
Wiasak ir L. Koszela (Geelong), G. Sauka 
(Sydney), J. Petraitis (1 lobartas), R. Ma
linauskas (Brisbane), R. Statkus (Mel- 
boumas), J. Belkus (Al TAS pirmininkas), 
D. Atkinson ir A. Laukaitis (ALFAS gar
bės nariai. Susirinkimui pirmininkavo 
ALFAS pirmininkas J. Belkus, sekreto
riavo A. Talanskas.

Susirinkimas išrinko du naujus 
ALFAS garbės narius: S. VisockįirŠ. Žie
dą. Sužinojus, kad šiuo metu Hobarte la
bai sunkiai serga žymus mūsų sportinin
kas, buvęs stalo teniso čempionas ir 
krepšinio rinktinės žaidėjas Antanas 
Andrikonis, jam lietuvių klubų atstovų ir 
visų sportininkų vardu buvo pasiųstas 
specialus raštas, linkint laimingo pasvei
kimo.

Atstovai svarstė daug įvairių klausi
mų ir naujų ALFAS Valdybos konstitu
cinių bei varžybų pakeitimų. Susirinki

mas praėjo gražioje ir drau
giškoje nuotaikoje, be di
delių ginčų ar nesutarimų. 
Tik visi labai apgailestavo, 
kad rengiant Sporto Šventę
nedalyvavo Melbourne ir 
Hobarto lietuvių sporto
klubai, nes tai labai apsun
kino rengėjų darbus ir žai
dynių lentelės sudarymą. 
Tikimasi, kad ateityje jie vėl 
dalyvaus.

Kiti Šventės
nutikimai

Pirmosios Sporto Šventės dienos va
kare Lietuvių Namuose vyko “susipaži
nimo” vakaras. Žinoma, kad sportinin
kams susipažinti reikia. Tačiau vien tik 
norint įeiti j Lietuvių Namų barą, reikėjo 
sumokėti 5 dolerius. O ten - pirkti 
padidinta kaina, prie kiekvieno perkamo 
gėrimo pridedant dar po 1.5 dolerio. Lie
tuvių Namų sodelyje perkant BBQ mais
tą - dar sumokėti 6 dolerius. Anksčiau tai 
tikrai to nebuvo ir atvykę sportininkai bei 
svečiai buvo labai nustebinti, kad įėjimui j 
barą - 5 doleriai. Ką padarysi. Kai savi 
adelaidiškiai ignoravo savo sportininkus, 
tai tik atvykę svečiai turbūt išgelbėjo ren
gėjus nuo finansinės krizės, nors jiems 
kelionės ir apsigyvenimo išlaidos bei mais
tas kainavo nemažai.

Gana įdomus buvo klausimų “Quizz 
Night” vakaras. Įėjimas į vakarą buvo 
mokamas: nesvarbu, ar tu buvai klausimų 
dalyvis, ar tik stebėtojas. Reikėjo atsakyti j

Marijos Atkinson nuotraukoje - AITAS pirmininkas Je
ronimas Įteikus jteikiaAndriui Belkui golfo varžybose 
laimėtų taurę.

duodamus įvairius klausimus, ir daugiau
siai surinkę taškų gavo prizus. Taip pat už 
6 dolerius galėjai durti j ant sienos pri
kabintą balioną, kurio viduje buvo lai
mėjimas. Viskas praėjo gražiai, tik parda
vėjui-atstovui iš salų gal reikėjo aiškiau 
ir lėčiau kalbė t i, nes d aug kas, ypač iš nau
jai atvykusių lietuvių, sunkiai suprato. Taip 
pat galėjo būti daugiau ir paprastesnių 
klausimų apie Lietuvą, kadangi tai buvo 
lietuvių Sporto Šventė.

N. Metų balius Lietuvių Namuose bu
vo linksmas. Nesvarbu, kad nuo tokios 
garsios muzikos susikalbėti viduje buvo 
neįmanoma, reikėjo eiti j už sienos esantį 
Namų bara (gerai, kad nereikėjo mokėti 
ekstra mokesčio). O ir vėl adelaidiškiai 
parodė “savo”. Dalis jų nusprendė atskirai 
susitikti prie jūros, dalis net šventė (taip 
man sakė) Katalikų Namuose. N. Metų 
baliuje dominavo sportininkai ir svečiai 
iš kitur, tik ne iš Adelaidės. Maistas, pa-

Kovas 100 Club 
2007-2008 Winners
Week 1- Garry Kelly.
Week 2- AdamDeguara
Week 3- Ray Vingilis
Week 4- Ray Vingilis
Week 5- John Fabian
Week 6- Isaura Belkus
Week 7- Jadvyga Burokas
Week 8- Peter Kaim
Week 9- Gediminas Sauka
Week 10 - Arvyd Zduoba

(Donated back to Kovas)
Week 11- John Pečiulis
Week 12 - Ed & Vicki Kaspcrailis
Week 13 - Adolfas Jablonskis
Week 14 - Tony Banks
Week 15- Todd Jablonskis
Week 16- JohnErzikov
Week 17- Jurgis Liutikas
Week 18- MelissarBelkus > j
Week 19 - Raylene Edgar
Week 20 - Stasys Norvilaitis

(Not financial) I
Week 21 - Ray Vingilis

ruoštas šeimininkės Reginos, buvo pui
kus, alus su šampanu šalti ir nuotaika vi
sų gera. Tikrai gražiai ir džiaugsmingai 
sutikome Naujuosius. Sekančią dieną jau 
Lietuvių Namuose, kas dar nebuvo išva
žiavę, atsisveikinome su rengėjais, padė
kojome jiems už viską ir palinkėjome 
susitikti šiais metais Sydnėjuje. □

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena

Karazijienė

Kelionės į
Lietuvą
Netrukus bus 

18 metų kaip 
Lietuva nepri
klausoma, ir per

tą laiką daugelis mūsų ją aplankė ir savo 
vaikams ir anūkams parodė. Dabar niekas 
nesistebi, kad gali laisvai važinėti po visą 
kraštą, kad su draugais ir giminėmis gali 
laisvai kalbėtis, nebijjant būti išgirstam. 
Jeigu kas stebisi, tai dažniausiai, kad 
Lietuvoj krautuvės prašmatnesnės ir tur
tingesnės negu Australijoje.

Kas lankėsi Lietuvoje dar sovietinės 
okupacijos laikais, prisimena visai kito
kią Lietuvą. Bet tokių buvo labai nedaug. 
Tada labai daug kas stebino, skaudino ir 
erzino. Aš buvau pasiryžusi lankyti savo 
brolius kalėjime, net jeigu reiktų laikytis 
to kalėjimo taisyklių. Apie tuos varžymus, 
apie stebinančius dalykus, apie bandymus 
apeiti taisykles čia ir noriu papasakoti

Sovietmečio Lietuvoje 
(1972-1985)

Prie geležinės uždangos
Apie 1970 metus geležinė uždanga dar 

labai stropiai saugojo Sovietų Sąjungą ir 
jos okupuotus kraštus nuo Vakarų pasau
lio įtakos. Labai retai kam pavykdavo gau
ti leidimą aplankyti okupuotus Pabaltijo 
kraštus. Didžioji dalis lietuvių bendruo
menės, atrodo, tai uždangai pritarė, nes 
labai kreivai žiūrėdavo į tuos, kuriems 
pavykdavo gauti leidimą. “O ko tu tenva- 
žiuoji pas okupantą, jeigu jam nepritari?” 
Vis dėlto, kai kurie buvo nuvažiavę. Grį
žę jie pasakojo, kad Lietuvoje visą laiką 
jautėsi esą sekami, o vienas net buvo be lai
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ko išsiųstas iš Lietuvos, nes be leidimo 
išvažiavo iš Vilniaus.

Mano tėvas jau 1959 m. buvo sugrįžęs j 
Lietuvą, ir mes susirašinėjom Kai gavom 
žinią, kad jis blogai jaučiasi, mano brolis 
Gabrielius nuvažiavo jo aplankyti, o 1971- 
ais metais ir aš paprašiau leidimo įvažiuo
ti, ir turėjau užpildyti labai išsamias an
ketas apie save ir savo gimines. Metų pa
baigoje gavau atsakymą, kad man leidi
mas neduotas.

Tais pačiais metais Kūčių dieną gavau 
siuntinį iš Lietuvos. “Tėviškės Draugija” 
man atsiuntė gerų (be akivaizdžios propa
gandos) knygų. Aš tuoj parašiau Draugijos 
pirmininkui Petroniui padėkodama už 
Kalėdinę dovaną ir nusistebėdama, kad jie 
tokie dosnūs. Kartu parašiau, kad ketinu 
atvažiuoti ir pasigailėjau, kad savo krašte 
negalėsiu aplankyti daugelio man brangitĮ 
vietų. Petronis parašė, kad Lietuva visuo
met dosni savo tautiečiams, kad jai ypa
tingai rūpi nutaustantis lietuvių jaunimas, 
o kad aš negalėsiu pakeliauti po Lietuvą, 
tai čia mano pačios kaltė - aš savo noru 
išvažiavau, ir Lietuva nebe mano kraštas. 
Mano kraujas užvirė. Aš tuoj parašiau, kad 
Lietuva mano buvo ir visuomet bus, ar ji 
būtų žalia, raudona ar dryža, kad niekur 
kitur pasaulyje nėra tokių draudimų va
žinėti, o kas liečia jaunimo nutautėjimą, 
tai Australijos valdžia suteikia patalpas ir 
priemones ir moka algas mokytojams, kad 
lietuvių jaunimas galėtų mokytis savo 
gimtosios kalbos iki brandos atestato ly
gio. O kiek tokių mokyklų yra Sibire?

Savo vyrui Gediminui to laiško nero
džiau. tik paskui, išsiuntęs, pasakiau. “Tai 
jau leidimo į Lietuvą tau nebus”, - pasakė 
jis. O Petronis man vėliau pasakojo, kad jis 
su tuo laišku vaikščiojo po visą įstaigą ir 
visiems rodė, ką galvoja inteligentė lietu
vė išeivė.

Tais pačiais kalendoriniais metais 
negalima buvo antrą kartą prašyti, tai aš 
prašymą nusiunčiau broliui Vytautui, kad 

jis tuoj po Naujų Metų vėl viską pradėtų iš 
naujo. Labai greitai vėl atėjo neigiamas 
atsakymas. Tada tėtė nuėjo pas Sniečkų ir 
pasakė, kad jeigu jo duktė negaus leidimo 
jo aplankyti, tai jis pats sugrįš j Australiją, 
nes jis daryta Australijos pilietis. Tai buvo 
blefas, ir vargu ar Sniečkus patikėjo, bet 
vasario pabaigoj tėtei buvo pranešta, kad 
aš leidimą gausiu. Savo kelionių agentu 
pasirinkau BaljStankūnavičių. Kovo 3-čią 
tėtė man parašė, kad leidimo neduoda; 
kovo 8-tą - telegrama, kad leidimas bus. 
Balandžio pradžioj brolio laiškas, kad lei
dimas jau yra. Sekančią dieną išsiunčiau 
pareiškimą australiškam pasui, o Balys 
užsakė skrydį 1972 gegužės 13-tai.

Dvi dienas prieš skrydį Balys pranešė, 
kad mano skrydis atidedamas, nes Sovietų 
konsulatas Canberroje dar negavo iš Lie
tuvos Vidaus reikalų ministerijos mano 
leidimo. Tuoj parašiau j konsulatą, kad 
bandytų gauti tą leidimą telegrafu, o aš 
padengsiu išlaidas. Tik gegužės 17 gavau 
pranešimą, kad leidimas iš Maskvos atėjo. 
Leidimas buvo trim mėnesiam ir su teise 
gyventi pas tėtę arba brolį, bet vizos dar 
nebuvo. Balys pakeitė skrydį j gegužės 27- 
tą ir užtikrino mane, kad viza tikrai bus 
laiku. 24-tą išsiunčiau pridėtinį bagažą. 
Atėjo skrydžio diena, o vizos vis dar ne
buvo. Man ją atvežė į namus tris valandas 
prieš skrydį.

Tais laikais, jeigu kas ir gaudavo leidi
mą įvažiuoti, tai viza būdavo išduodama 
penkioms dienoms į Vilnių, penkioms j 
Rygą ir penkioms j Maskvą. Gyventi reikė
davo viešbutyje. Giminės važiuodavo susi
tikti į Maskvą ir Rygą. Aš gi prašiau leidimo 
trim mėnesiam ir pareiškiau norą apsigy
venti pas savo tėvą arba brolį. Didžiausiai 
mano nuostabai, lokį leidimą ir gavau. 
Manau, kad tai buvo mano tėtės atkaklus 
reikalavimas ir Vytauto butas.

Vytautas dirbo Pedagoginiame institu
te, rašė knygas ir daug darbo dirbo namie. 
Jo žmona Gražina, atidavusi savo duoklę 
Sibirui, buvo operos koncertmeisterė ir 
privačiai dirbo su solistais, ruošdama juos 

koncertams, tai ir jos darbas dažnai būdavo 
namie. Dėl tų darbų namie jie turėjo teisę į 
daugiau kvadratinių metrų negu eiliniai 
žmonės. O dėl tų kvadratinių metrų aš 
turėjau teisę pas juos gyventi. Pagal so
vietines taisykles vienam žmogui turėjo 
užtekti 5 kvadratinių metrų, bet priimti 
svečią reikėjo dar 13 kvadratinių metrų.

Leningrado muitinė
Buvo truputį neramu, kaip praeisiu per 

muitinę. Iš Lietuvos turėjau daug “užsa
kymų”. Tėtė prašė plonų terileno užuolai
dų langams; be to - visokių plunksnelių ir 
pieštukų braižymui. Brolio Vytauto sūnus, 
mažasis Vytukas prašė kaubojiškos skry
bėlės. Įsismaginus nupirkau ir metalinėm 
sagom apkaustytą diržą su revolveriu. (Ka
dangi bijojau, kad kaubojiška Skrybėlė 
gali susiglamžyti, aš ją užsidėjau ant gal
vos. o po kostiumėlio švarkeliu susijuo- 
siau diržu su revolveriu. Kai Melboūrhd 
muitinėj manęs paklausė, ar nesiveža gink
lų, aš jiems tą revolverį parodžiau. Muiti
ninkas nusijuokė, bet patarė Sovietų Są
jungoj jo nerodyti).

Pusseserė archeologė rašė, kad medi
nių radinių konservavimui labai reikia 
kažkokio chemikalo, kurio Lietuvoj gau
na tik po kelis gramus. Parašiau į Daniją 
savo draugei Bodil, kurios sūnus buvo ar
cheologas ir gyveno Kopenhagoje. Gavau 
atsakymą, kad chemikalus man atneš į 
aerodromą. Vytautas prašė akrilinių dažų 
savo draugams dailininkams. Gražina pra
šė perukų savo draugėms.

Leningrade lėktuvas sustojo labai toli 
nuo aerodromo pastato, ir keleiviams 
reikėjo patiems nusitempti ne tik rankinį, 
bet ir visą sunkųjį bagažą. Mus lydėjo 
uniformuotas vyrukas - gal kareivis, gal 
sargybinis - aš jo paprašiau, kad man pa
dėtų, bet jis tik tik pažiūrėjo į mane iš
verstom akim ir paėjo tolyn. Kol atvilkau 
didelį lagaminą, sunkią terbą, trilitrinį che
mikalų bulelį, sunkų foto aparatą ir pa
laidus apsiaustą, pledą ir megztinį, prie 
muitininkės priėjau paskutinė.

Tęsinys kitame MP nr.
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Lithuanian Kindergarten & bg 
Playgroup 2008

Preschool children learn best in an environment where they
are able to freely explore and play. The Lithuanian Kindergarten ?T
and Playgroup will be a play based program where children can -*k r . .>*as»
play whilst being immersed in the Lithuanian language.

Each session will consist of:
30 mins of free play & craft activities, IS 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: 1030a.m.toll.00a.m.
Venue: Lithuanian House, Errol Street, North Melbourne.
All welcome. For other enquiries contact:
Neringa Luscombe Smith on 0402 44 88 72 or nlsp@bigpond.nct.au.

Melbourno lietuvių dėmesiui
Š. m. Vasario 16-osios proga organizuojamas atviros okeano plaukimo varžy

bos. Nuotolis 1 km 200 m. Varžybos vyks Melbourno priemiestyje Hampton.
Registruotis:

https//www.rcgisternow.com.au/Register.aspx?ID=831
Kviečiame visus LIETUVIUS, besidominančius plaukimu, aktyviai dalyvauti. 

Norėtume paraginti dalyvauti šeimas. Būtų gražu jei sudarytumėme kuo didesnį 
entuziastų lietuvių būrį.

Pasiteiravimui prašau skambinti Aidai'Bičiutei tek: 0411345636. Laukiame.

Advokatų D. Morkūnienės ir
R. Brazausko kontora

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

Advokatų D. Morkūnienės ir R. Brazausko kontora, 
Kaštonų g-vėNr. 3, LT-01107 Vilnius, Lithuania. 
Tek: 370 - 5 - 2613833; Fax.: 370 - 5 - 212 7796. 
ę-mail: advokatai@taide.ll http:/www.estalcs.lt

Padėka
Nuoširdus ačiū p. Elenai Volkas iš Southport, Old., nuolatinei mūsų 

Bendruomenės spaudos rėmėjai, už $235 auką “Mūsų Pastogei” paremti.
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Vaidyba

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

buvo atidarytas Saleziečių Tėvų vienuolynas. Saleziečiai buvo atkreipę specialų dėmesį 
įLietuvos 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 
gaji įsirašyti ar būti įrašyti gyvi ar mirę asmenys, jiems patiems to nežinant. Į šią draugijų 
įstojus,vienkartinis nario mokestis yra 40 litų.
. JniUž 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 
nųiųeriai “Saleziečių Žinios” su kalendoriumi.

Šu malonumu jums padėsiu persiųsti pinigus ir reikiamą informaciją.
-ibutnl -. Antanas V. Kramilius
f.Lr,.! ■

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, vasario 17 dieną, 1130 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe.
Nepriklausomybės Šventės proga organizacijas kviečiame dalyvauti su vėliavomis.

■ a Parapijos Taryba

In memoriam
A ftA Ona Pečiulevičienė - Peck

1918.01.16-2008.01.14
Pradedant 2008-uosius mūsų ir taip 

neskaitlinga, mažėjanti Canberros lietu
vių bendruomenė neteko dar vieno nario. 
Nesulaukusi 90 metų (trūko tik dviejų die
nų), sausio 14 dieną, po daugiau nei dvejų 
ligos metų Amity prieglaudoje, Arandoje 
mirė Ona Pečiulevičienė - Peck. Nuo lop
šio prasideda žmogaus gyvenimo kelias. 
Visiems jis skirtingas, bet daugumai tas 
kelias ne rožėmis klotas.

Ona gimė 1918 m sausio 14 dieną 
Leonoros dvare, Raudonės valsčiuje - 
gražioje apylinkėje netoli Nemuno kran
tų. Čia ji praleido vaikystės dienas. Su
laukusi 20 metų, persikėlė gyventi į Kauną, 
kur lankė seselių pagalbininkių kursus, 
mokėsi mašinraščio ir virėjos profesijos. 
1942 m. ištekėjo už Bronislavo Skinderio. 
Šeima užaugino 4 vaikus. Iš jų likę gyvi 
dukra Regina ir sūnus Arūnas, kurie gy
vena Kaune. Onos vyras mirė 1973 m.

1982 m. Onos brolis Aleksas pasikvietė 
seserį į Australiją, pasisvečiuoti pas jį 
Merrulan miestelyje. Brolis supažindino 
Oną su Gediminu Pečiulevičiumi(Peck). 
Tais pačiais metais jie apsivedė, bet jų ve
dybinis gyvenimas buvo nesėkmingas ir 
baigėsi skyrybomis. 1990 metais Gedimi
nas Pečiulevičius mirė.

Ona, pradėjusi kurti naują gyvenimą 
svetimame krašte, patyrė daug nusivylimų 
ir moralinio skausmo, bet, būdama tvirto 
charakterio, į ateitį žiūrėjo su viltimi. Įsi
traukė į lietuvių bendruomenės veiklų. 
Ruošiant minėjimus ar kitokius renginius, 
Ona niekada neatsisakydavo padėti darbu 
ir aukomis. Taip pat nepamiršo ir savo šei
mos Lietuvoje. Siųsdavo siuntinius ir fi
nansiškai jų rėmė, kelis kartus aplankė. 
Jos keptus skanius ir gražiai dekoruotus 
tortus visi mėgo. Jie puošdavo stalus, bu
vo pageidaujami švenčiant sukaktis. Ona 
keletą metų buvo Canberros pensininkų 
organizacijos “Paguoda” pirmininke.

2003 metais Ona nutarė grįžti j tėvynę 
pas savuosius, bet ten sušlubavus sveika
tai, apsigalvojo grįžti atgal j Canbcrrų ir 
su draugo Leonardo Venslovos pagalba po 
mettj grįžo. Kurį laiką Leonardas jų pri
žiūrėjo savo namuose, bet pablogėjus 
sveikatai, Ona buvo perkelta į slaugos 
namus.

Po Pečiulevičiaus mirties pasijutusi

vieniša, Ona artimai susidraugavo su 
Leonardu. Jų ilgametė draugystė buvo 
stipri, imponuojanti ir kai kuriems nesu
prantama. Aš ir tie, kurie lankė Oną slau
gos namuose, galėjo pastebėti su kokiu 
pasišventimu, rūpesčiu ir meile Leonar
das daugiau nei dvejus metus kiekvieną 
diena du kartus atvažiuodavo į slaugos 
namus ją pavalgydinti ir prižiūrėti. Pa
lengva Onos jėgos seko ir sausio 14 dieną, 
Leonardui sėdint šalia lovos, jų ilgametė 
draugystė paskutiniu atodūsiu buvo am
žinai nutraukta.

l aidotuvės įvyko sausio 21d. Bclconnen 
laidotuvių biuro gražioje koplytėlėje, 
dalyvaujant nemažam skaičiui tautiečių ir 
kitų tautybių draugų. Su Velione tautiečių 
vardu atsisveikino Canberros Lietuvių 
Bendruomenės Sąjungos pirmininkas Jo
nas Mockūnas, o draugų vardu - Liudas 
Budzinauskas, išreikšdamas gilių užuojau
tų Onos šeimai ir giminėms Lietuvoje - 
dukrai Reginiu ir sūnui Arūnui, anūkams 
Irmai ir Pauliui, proanūkams Rokui ir 
Ryčiui, o “Ramovė” skyriaus vardu-mie
lam draugui ramovėnui Leonardui, nete
kus mylimos gyvenimo draugės.

Onos palaikai pelenų pavidale sugrįš į 
tą kraštų, kuriuo ji tiek rūpinosi, kur gimė, 
augo, praleido jaunystės dienas ir kurį la
bai mylėjo. Ašarų ir krauju persunkta že
melė amžinam poilsiui ją priglaus. Ona, 
ilsėkis ramybėje.

Liudas Budzinauskas

Mirus buvusiai Canberros pensininkų “Paguoda” pirmininkei

AftA Onai Pečiulevičienei -
Peck,

liūdesyje likusiems Lietuvoje - dukrai Reginai, sūnui Arūnui, jų šeimoms ir 
artimam Onos draugui Leonardui Venslovui gilią užuojautą reiškia

Canberros “Paguoda” pensininkai

Mirus

AftA Onutei Pilkienei,
gilią užuojautą reiškiame sūnums Daniui, Neriui ir Arūnui bei visiems 

artimiesiems.
Daukų šeima

Onai Pilkienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnums Arūnui, Neriui, Daniui, giminėms ir 

visiems artimiesiems.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

sk. vyt. Linui Adomėnui
mirus, reiškiame nuoširdžių užuojautą šeimai, giminėms ir draugams.

Sydnėjaus skautų vyčių būrelis “Geležinis Vilkas”

Aft A Onutei Pilkienei
mirus po sunkios ligos, reiškiame gilią užuojautą Arūnui, Neriui bei Daniui 

ir visiems artimiesiems.
Nijolė ir Irvis Venclovai su šeima

AftA Arminui Sepokui
mirus, gilią užuojautą reiškiame seseriai Mildai ir visai Jo šeimai.

Regina ir Vytautas Pumpučiai

Musų Pastogė Nr. 5, 2008.02.06, psl. 7

7

mailto:nlsp@bigpond.nct.au
http://www.rcgisternow.com.au/Register.aspx?ID=831
mailto:advokatai@taide.ll
http:/www.estalcs.lt


Vasario 16-osios minėjimas Melbourne
Pranešame, kad Nepriklausomybės Šventės minėjimas Melbourne (Vyks 

sekmadienį, vasario 24 dienų, 130 vai. p.p. Melbourno 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”.
Kalbės:

LR Garbės gen. konsulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris.
Dr. Vytautas Daniela: “Kaip gimė Vasario 16-osios Aktas”.
Meninėje programoje: choras “Daina”, šokių grupė “Sūkurys”, skautai, 

jaunimas. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Nepriklausomybės Šventė Canberroje
Canbcrros Lietuvių Bendruomenės Sąjunga maloniai kviečia narius į Nepri

klausomybės Šventės minėjimų kuris įvyks sekmadienį, vasario 17 d., 1 vai. p.p., 
bet svečiai gali rinktis nuo 12.30 vai. 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, tcl: (02) 

62886283 iki antradienio, vasario 12 dienos.
Canbcrros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

LITHUANIAN CLUB

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

www.lithnanianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.

Kviečiame j naujų restoranų Klube - MATTS 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. - 9.30 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) nuo4.30 vai. p.p.

Biliardo varžybos Klube vyksta ketvirtadieniais nuo 7 vai. p.p. 
Kreipkitės į Petrų Burokų mob. tek: 0424 725106.
I .aukiame gausaus dalyvių būrio.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Nepriklausomybės Šventė Hobarte
Hobartc Nepriklausomybės Šventės minėjimas įvyks šeštadienį, vasario 16 

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

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

ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

r«i> »»

no entry or exit fees 
no account keeping fees 

no fees or any kind 
interest paid on maturity

Talka” now pays 
even more!

FrmnasffltieasSliMoff 
jfffifcatfeamifpre:

7.3%12 month
6 month 6.6%
3 month 6.3% p n

—.......
talkatįaccGss.net.au
Adelaide (08)8362 7377

Melbourne (03) 9328 3466
Sydney (02) 9782 OT82 defter than the bank"

Lithuanian Co-operative Credit Society “Talka” Ltd

Nepriklausomybės Šventė Geelonge
Nepriklausomybės Šventės - Vasario 16-osios-90 metų jubiliejinis minėji

mas yra ruošiamas sekmadienį, vasario 17 dienų, 2 vai. po pietų Lietuvių Namuose 
Pcltitl Park, Bell Post Hill.

Pamaldos - 1 vai. po pietų St. Peter and Paul bažnyčioje. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti pamaldose ir minėjime su vėliavomis.

Programoje: paskaita, sveikinimai ir meninė dalis.
Po programos -pietūs, kuriuos ruošia Apylinkės Valdyba, kaina $10.
Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti!

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus liet, choro “Daina” choristų dėmesiui
Repeticijos prasidės2008 m. vasario 8 dienų, 730 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių 

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

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

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

Pranešimas
LR Garbės konsule Adelaidėje Janina Vabolis OAM dėl 

sutrikusios sveikatos atsistatydina iš einamų pareigų Pietų 
Australijos, Vakarinės Australijos ir Šiaurinės Teritorijos

jurisdikcijoje nuo 2008 m. sausio30 d.
Reikalui esant, prašome kreiptis į LR konsulatus Melbourne arba Sydnėjuje.

LR Konsulatas Adelaidėje.

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:...... New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šlitcris, Honorary Consul-General
40 B Fiddcns 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 p.m.

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: innv.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 - $140.00. N.Zelandįjoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

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

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