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Sydnėjuje - Lietuvos Seimo nariai

Praėjusią savaitę Australijos parlamento kvietimu Sydnėjuje, Canberroje ir Adelai
dėje laukėsi Lietuvos Seimo delegacija, kurią sudarė Sveikatos reikalų komiteto narė 
Vida Marija Čigriejienė (nuotr. penkta iš dešinės), Socialinių reikalų ir darbo komisijos 
narys Algirdas Sysas (nuotr. antras iš kairės) ir to palies komiteto narė, o taip pat ir 
Narkomanijos prevencijos komisijos pirmininkė Ramunė Visockytė (nuotr. pirma iš 
kairės). Kovo 19 dieną svečiai susiliko su Sydnėjaus lietuviais ir vakarą praleido 
plaukiodami laivu po Sydnėjaus įlanką, kartu vakarieniaudami ir šiltai paben
draudami. Nuotraukoje - svečiai ir vietiniai lietuviai prie Sydnėjaus įlankos.

Lietuvos įvykių apžvalga
Koks bus 
Seimas? 
Komentatoriai 

teigia, kad nors iki 
rinkimų dar liko 
geras pusmetis, ta
čiau jau dabar aiš
ku. kad naujasis 
Seimas bus mar
giausias per visą 
istoriją, odei nau

Mokslui - rekordinė 2 mlrd. litų ES parama

josios Vyriausybės formavimo konkuruos 
keturios partijos - konservatoriai, social
demokratai, “Tvarka ir teisingumas” bei 
Darbo, lokius rinkimų rezultatus progno
zuoja! politologai, politikai, visuomenės 
veikėjui; Pasak Vytauto Radžvilo, Vilniaus 
universiteto Tarptautinių santykių ir po
litikės mokslų instituto dėstytojo, “jei ne
atsitiks'ko nors nelaukto, busimųjų rin
kimų1 nugalėtojai bus [Rolando Pakso] 
“Tvarka ir teisingumas”, valdantieji so
cialdemokratai, konservatoriai ir [Uspas- 
kich’o] Darbo partija. Į Seimą gali patekti 
dar viena kita mažesnė partija”. Jo nuo
mone, ši išsidėstymą rimčiau pakeisti ga
lėtų nebent “kokia nors didelė ir netikėta
specialiųjų tarnybų ar teisėsaugos opera
cija, kuri sužlugdytų kurią nors iš esamų 
politinių jėgų”, o “jei šito neįvyks, busimojo 
Seimo vaizdas iš esmės yra aiškus”.

Dingo šimtas milijonų litų
Kaip rašo spauda, kovoje su korupcija 

Lietuvoje kilo skandalas. Valstybės kontro
lė nustatė, kad niekas nežino, kur buvo 
ištaškyti 104 mln. litų, skirtų Nacionalinei 
kovos su korupcija programai įgyvendin
ti. Didžiausią dalį minėtų pinigų gavo Tei
singumo ministerija - 68.6 mln. litų. Kiek 

mažiau - Muitinės departamentas ir Vals
tybinė mokesčių inspekcija - atitinkamai 
21.5 ir 13.2 mln. litų. Kur jie dingo - ne
aišku. Negana to, valstybės kontrolė 
konstatavo, kad, nepaisant milžiniškų 
išlaidų, korupcija Lietuvoje, kaip rodo 
apklausos, dar labiau padidėjo.
Lietuva olimpiados neboikotuos

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas 
(LTOK) nepasinaudos šildymais boiko
tuoti Beidžingo olimpines žaidynes dėl 
kruvinų įvykių Tibete. Po to, kai kinai 
prieš tibetiečius demonstrantus ėmėsi 
smurtinių veiksmų, kai kurios tarptauti
nės organizacijos ėmė raginti Tarptauti
nio olimpinio komiteto (IOC) nares boi
kotuoti žaidynes. Akcija vyko irprie IOC 
būstinės Šveicarijoje, kur atletai buvo ra
ginami nedalyvauti Beidžingo olimpiadoje.

I TOK prezidentas Artūras Poviliūnas 
įsitikinės, kad boikotas - ne išeitis spręsti 
neramumus Tibete. “Boikotu sudarysime 
problemų sportininkams, kurie 4 metus 
rengėsi olimpiadai”, - “Respublikai” pa
reiškė A. Poviliūnas. Anot jo, IOC ir Euro
pos vyriausybinių organizacijų pozicija 
viena - dalyvaujant olimpiadoje bus pa
dedama Kinijai judėti demokratijos link. 
“Dalyvavimas olimpinėse žaidynėse 
pagerins situaciją Kinijos Liaudies 
Respublikoje. Dalyvauti kur kas geriau nei 
boikotuoti”, - įsitikinęs A. Poviliūnas.

Vokietijoje vogtą lobį rado 
Lietuvoje

Prieš kelias savaites Vokietijos polija 
per staigias kratas keliuose Vestfalijos 
miestuose suėmė 23 lietuvius, tarp jų bu
vo 2 nepilnamečiai. Apskaičiuota, kad

Nukelta į 2 psL

Lietuvos mokslui ir mokslo tyrimams 
iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių 
fondų 2007-2013 m. skirta rekordinio 
dydžio suma - beveik 2 mlrd. litų. Tiek 
pinigų mokslui skiriama pirmą kartą.

“Lietuva suvokia save kaip žinių vi
suomenės ir žinių ekonomikos šalį. Nuo 
to priklauso proveržis šalies ekonomiko
je. todėl iš ES gautos lėšos atneš naudos 
kiekvienam žmogui”. - teigia Švietimo ir 
mokslo ministerijos sekretorius Giedrius 
Viliūnas.

Iš ES paramos bus finansuojami ir 
integruoti mokslo, studijų bei verslo cen
trai, vadinamieji slėniai. Juose bus telkia
mos pajėgiausios mokslo tyrimų ir aukš
tojo mokslo institucijos. Tokiu būdu bus

V Landsbergio knygoje - visas Čiurlionis
Taikomosios dailės muziejuje Vilniuje 

kovo 14 dieną buvo pristatyta prof. Vytau
to Landsbergio monografija “Visas 
Čiurlionis”. Knygą išleido Vilniaus lei
dykla “Versus aureus”.

V. Landsbergio monografija “Visas 
Čiurlionis” apima bent dvi-tris monogra
fijas ir dar atskiras studijas-apybraižas. Tai 
muzikologo ir kultūros istoriko kelių de
šimtmečių tyrinėjimai gilinantis į Mika
lojaus Konstantino Čiurlionio gyvenimą 
bei jo muzikos, dailės ir literatūros dar
bus šių kilmės, turinio ir prasmės po
žiūriais. Knygoje aptarta Čiurlionio pub
licistika, paliestas ir tik neseniai atrastas jo 
pomėgis fotografuoti.

Nepaprasto kūrėjo gyvenimas aprašy
tas remiantis gausia dokumentine bei

Be vizų į JAV ■
Lietuvos ambasadorius JAV Audrius 

Brūzga ir JAV Krašto saugumo departa
mento sekretorius Michael Chertoff kovo 
17 dieną pasirašė Lietuvos ir JAV tarpu
savio supratimo memorandumą dėl JAV 
vizų atsisakymo programos reikalavimų 
ir papildomų saugumo kriterijų įgy
vendinimo. Siame memorandume pabrė
žiami abiejų pusių ketinimai greičiau 
susitarti dėl JAV vizų panaikinimo Lie) 
tuvos piliečiams.

Tarpusavio supratimo memorandu
mas - tai politinių ketinimų dokumen
tas. liudijantis abipusį pasiryžimą pra
dėti glaudų bendradarbiavimą, kad Lietu
va kuo greičiau galėtų prisijungti prie JAV 
bevizio režimo programos.

Airijoje - darbą rasti vis sunkiau
Neoficialiais duomenimis, Airijoje 

gyvena apie 120,000 lietuvių. Iš jų apie 
ketvirtadalis dirba statybose. Airijoje 
statybininkas per mėnesį vidutiniškai 
galėdavo uždirbti beveik 8,000 litų (apie 
4,000 austrai, dol.), o darbą anksčiau susi
rasdavo vos ne kiekvienas atvykėlis.

Situacija Airijoje pradėjo keistis prieš 
pusmetį, kai per porą mėnesių beveik 
dešimtadaliu sumažėjo statybose įdar
bintų žmonių skaičius. Specialistai prog
nozuoja, kad ir šįmet Airijos statybos 
bendrovės, kuriose dirba apie 288,000 

sudarytos sąlygos verslo įmonių tyrimų 
padaliniams kurtis.

Dalis ES paramos atiteks perspekty
viai lazerių pramonei. Lietuvoje lazerių 
pramonė daugiausiai orientuota į įrengi
mų ir prietaisų mokslo tyrimams gamy
bą. Moderniausias Baltijos šalyse ir ži
nomas pasaulyje - Vilniaus universiteto 
Lazerinių tyrimų centras.

Lietuvoje pagaminami lazerių įren
giniai - parametriniai šviesos generato
riai ir stiprintuvai - užima apie 80% pa
saulinės šių lazerių gamybos rinkos. Laze
rinių tyrimų centre sukurti parametriniai 
šviesos generatoriai ir stiprintuvai nau
dojami medicinos, chemijos, biologinių 
tyrimų srityse. □ 

amžininkų atsiminimų medžiaga, kurią 
maždaug nuo 1960-ųjų metų nuosekliai 
rinko ir kaupė knygos autorius. Kūrybos 
analizę įrėmina to meto visuomeninis 
estetinis fonas, j meną einama ir vėlesnių 
laikų moderniųjų krypčių aspektais, ir 
paties tyrinėtojo siūlomomis įžvalgomis.

Čiurlionio tapyboje atskleidžiami ir 
tie ypatingi bruožai, kuriems reikėjo mu
zikos meno išmanymo. Čiurlionio muzi
kos analizei V. Landsbergis nevengia 
pasitelkti ir savo, kaip atlikėjo bei meno 
teoretiko, interpretacijų.

Monografijos pristatyme mintimis 
dalinosi knygos autorius V. Landsbergis, 
muzikologas Jonas Bruveris, dr. Laima 
Laučkaitė, Lietuvos dailės muziejaus di
rektorius Romualdas Budrys. LGITIC

sutartis artėja
Memorandumas patvirtina šalių pasi

rengimą sustiprinti teisėsaugos įstaigų 
bendradarbiavimą, siekiant padidinti re- 
admisijos priemonių efektyvumą, pagerin
ti oro uostų saugumo kontrolę, užtikrinti 
keitimąsi informacija apie pamestus as
mens dokumentus ir grėsmę visuomenės 
saugumui galinčius kelti asmenis. Bus 
siekiama sudaryti vienodas įvažiavimo 
sąlygas abiejų šalių piliečiams.

Šis memorandumas nėra sutartis, skel
bianti bevizio režimo pradžią. Memorandu
mo pasirašymas yra tik pirmas, bet labai 
svarbus žingsnis. Nė vienos šalies, įskaitant 
ir Lietuvos, pasirašytame memorandume su 
JAV nėra nurodyta konkreti JAV vizų pa
naikinimo data. www.lietuviams.com 

žmonių, bus priverstos atleisti nuo 20,000 
iki 80,000 darbuotojų.

Darbuotojai atleidžiami, nes mažėja 
statybos darbų. Pernai Airijoje pastatyta 
78,000 pastatų, o šiemet planuojama - vos 
45,000 statinių.

„Skambina lietuviai ir prašo padėti rasti 
darbą. Nemažai jų anksčiau dirbo didelėse 
kompanijose, kurios vykdė projektus net 
Dublino oro uoste, o dabar visus veja lauk“, 
-Airijos lietuvių spaudai pasakojo dvejus 
metus statybose Airijoje dirbantis Ridas B.

wwwAlfa.lt
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pšS Trumpai iš visur Moterų žymiai daugiau
♦ Teroristiniai 
sprogimai Pakis
tane iki šiol būda
vo taikomi prieš 
pačių pakistanie
čių politines ar 
religines grupuo
tes. Pakistano sos
tinėje Islamaba- 
de kovo 15 d. įvy
kęs sprogimas bu

vo pirmasis, nukreiptas prieš užsienie
čius. Bomba sprogo populiaraus italų 
restorano I -tina Caprese sodelyje, užmuš- 
dama ten valgiusią humanitarinės pagal
bos darbuotoją turke ir sužeisdama 13 
užsieniečių diplomatų bei žurnalistų.
♦ Kovo 16 d. Pakistano šiaurėje ameri
kiečių bepiločiai lėktuvai raketų salve 
sunaikino du pastatus, užmušdami bent 
20 žmonių. Pastatuose slėpėsi al-Qaeda 
kovotojai iš arabų kraštų ir Turkestano.
♦ Kovo 16 d. į Izraelį atvyko Vokietijos 
kanclerė Angela Merkei trijų dienų vizi
tui. Ben Guryan aerodrome ją iškilmin
gai pasitiko Izraelio min. pirmininkas 
Ehud Olmert. Išimties keliu kovo 18 d. 
Vokietijos kanclerei buvo leista pasakyti 
kalbą Izraelio parlamente. Ji pasmerkė 
holokaustą, užtraukusį gėdą vokiečių tau
tai ir pažadėjo Vokietijos paramą Izraeliui 
prieš grėsmes iš užsienio, ypač Irano. An
golos Merkei kalbą boikotavo septyni iš 
120 Knesset narių, parcikšdami nepaken
čiu girdėti vokiečių kalbos garsų.
♦ Kovo 17 d. susirinko naujai išrinktasis 
Pakistano parlamentas. Pirmininku jis 
išrinko gydytoją Fehmida Mirza, pirmą 
moterį šiose pareigose. Numatoma, kad 
šis parlamentas sueis į konfliktą su pre
zidentu Pervez Musharraf. Abi jį domi
nuojančios partijos yra pažadėję j pareigas 
sugrąžinti apie 60 teisėjų, kuriuos prezi

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Vestfalijoje, vagiant iš mašinų navigacinę 
techniką ir aparatūrą, lietuvių gauja pa
darė maždaug 500,000 eurų žalos.

Tęsdami Vokietijoje pradėtą akciją dėl 
šių vagysčių iš automobilių, Lietuvos po
licija dabar sulaikė dar du įtariamuosius, 
kurie palaikė ryšį su lietuviais plėšikais Vo
kietijoje. Per kratas Panevėžyje ir Mari
jampolėje buvo surastos 1.488 navigacinės 
sistemos ir 600 automobiliuose mon
tuojamos garso aparatūros, CD grotuvų, 
monitorių. Tai - Vokietijoje prisiplėštas 
ir į Lietuvą atvežtas gaujos grobis.

Pasak vieno Policijos departamento 
vadovo, “prietaisų vertė - apie 5 mln. litų, 
tai - didžiausias policijos laimikis pasta
raisiais metais”.

Pupų Dėdė pasiekė Gibraltarą
Algimanto Jasiulionio, Lietuvoje geriau 

žinomo Pupų Dėdės vardu, kelionė aplink 
pasaulį su trispalve gerų žmonių dėka tę
siasi Kauniečio Vytauto Šestovicko atsiųs
ti pinigai padėjo išspręsti užgriuvusią prob
lemą-sugedęs automobilis buvo suremon
tuotas, ir Pupų Dėdė patraukė toliau. Jis 
beveik tris savaites praleido Ispanijoje, 
Vinara miestelyje. Dabar jis Gibraltare ir 
stengiasi kuo skubiau pasiekti Afriką.

Į kelionę 48 metų Pupų Dėdė leidosi 
po Naujųjų metų už parduotą butą įsigi
jęs namelį ant ratų - kemperj. Su Pupų Dė
de visada kartu jo armonika, gitara, garso 
aparatūra, dėžė su savo dainų albumais, 
visokiausios skulptūrėlės, plakatai ir bū
tinai augintiniai-žiurkėnai, šuneliai, pa
pūgos, kanarėlės. Aplink pasaulį kartu su 
šeimininku keliaujantys gyvūnėliai iš
mokyti žaisti, vartytis, karstytis kopėtė-
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dentas buvo pašalinęs lapkričio mėnesį. 
Šie teisėjai gi savo ruožtu buvo užsispyrę 
paskelbti prezidento rinkimus negalio
jančiais.
♦ Kovo 17 d. australų laivas “Geasounder” 
tiksliai nustatė, kur nuskendo Australijos 
karo laivyno lengvasis kreiseris HMAS 
“Sydney”, 1941 metais dingęs su visa 645 
jūreivių įgula po mūšio su vokiečių karo 
laivu “Kormoran”. Nuskendęs laivas ras
tas 2500 metrų gelmėje Indijos vande
nyno dugne, 112 jūrmylių atstume nuo 
Denhamvietovės Vakarinėje Australijoje.
♦ Kovo 17 d. Kinijos kariuomenė galu
tinai išvalė Tibeto sostinės Lhasa gatves 
nuo protestuojančių tibetiečių, apsupo 
vienuolynus ir mokyklas. Eidami iš namų 
į namus Lhasoje ir tardydami visus gy
ventojus jie suėmė apie 600 žmonių. Po
licija ištrėmė iš Tibeto virš 12 Honkongo 
žurnalistų, kurie būk tai siuntė nelegalius 
pranešimus apie padėtį Tibete.
♦ Kovo 17 d. Tibeto egzilinis parlamentas 
Indijoje tvirtino, kad Tibete neramumus 
malšinant žuvo šimtai tibetiečių. Oficiali 
Kinijos žiniasklaida pranešė, kad Lhasa 
mieste žuvo 15 žmonių, gi užsienio žurna
listai apskaičiuoja, kad žuvo apie 80 tibe
tiečių. Žurnalistams įsakyta išvykti iš Ti
beto ir iš Kinijos provincijų, kurios ribojasi 
su Tibetu, nes ir ten yra kilę neramumai. Į 
Tibetą siunčiami didžiuliai kariuomenės 
daliniai iš Kinijos.
♦ Kovo 19 d. Bcidžingo olimpinių žaidy
nių komitetas pranešė, kad olimpinė ug
nis. keliaujanti per pasaulį, bus nešama ir 
per Tibetą, nekeičiant nustatyto maršruto.
♦ Kovo 19 d. Rytų Timoro prezidentas 
Jose Ramos - Horta buvo išrašytas iš ligo
ninės Darvine, kurioje jis gydėsi nuo vasario 
11 d., peršautas Dili per atentatą. Prezi
dentas dar gydysis Darvine keletą savaičių, 
bet jau kaip “vaikščiojantis pacientas”. □ 

lėmis. rodyti visokius triukus ir yra tarsi 
dainininko palaikymo grupė. Žiūrovus su
domina ir šunelių, ir žiurkėnų pasirody
mas, tad keliaujančiai trupei kartais au
koja pinigų. Be to, kelionėje Pupų Dėdė 
pardavinėja savo dainų albumus ir pats 
groja, dainuoja.
Norima daugiau atmintinų dienų

Seime bus sprendžiama, ar Lietuvai rei
kia dar 5 papildomų atmintinų dienų. Ke
tinama atmintinomis paskelbti energeti
kų, kūno kultūros ir sporto, teatro. Angelų 
sargų, žvejo dienas. Šiuo metu, neskaitant 
13 šventinių, Lietuva turi ir 49 atmintinas 
dienas. Jei prie jų prisidės dar penkios, kas 
nors bus švenčiama kas penktą dieną.

Oro policijos misiją perima 
Lenkija

(ELTA). Baltijos valstybių oro erdvę 
saugantys ir Šiaulių aviacijos bazėje dislo
kuoti Norvegijos oro pajėgų kariai NATO 
oro policijos funkcijas perduos Lenkijos 
kontingentui. Lenkijos dalinyje tarnaus iki 
100 karių, kurie oro erdvę saugos ketu
riais naikintuvais Mig-29. Po trijų su pu
se mėnesio iš lenkų misiją perims vokie
čiai, kurie NATO misiją Baltijos valstybė
se vykdys taip pat antrą kartą.

Nuo 2004 m. oro policijos misiją Bal
tijos valstybėse po tris mėnesius vykdė 
Belgijos, Danijos. D. Britanijos, Norvegijos, 
Olandijos, Vokietijos, JAV ir Lenkijos ka
riai, nuo 2006 m. pavasario -Turkijos, Is
panijos, Belgijos, Prancūzijos kariai. Ru
munijos karinių oro pajėgi; kariai misijoje 
dalyvavo tris mėnesius, portugalai - pu
santro mėnesio, norvegai - tris mėnesius. 
Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS, LGlTICir “Bernardinai".
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Moterų Lietuvoje daugiau negu vyrų ir 
gyvena jos ilgiau. Statistikos departamen
to išankstiniais duomenimis, šių metų 
pradžioje Lietuvoje gyveno 1,797.600 
moterų - beveik 230,000 daugiau negu 
vyrų. Moterys sudarė 53% visų gyventojų, 
1000 vyrų teko 1,146 moterys.

Moterų ir vyrų amžiaus struktūra ski
riasi. 2008 metų pradžioje vidutinis mo
terų amžius-41, vyrų-36 metai. Lietuvo
je kas ketvirta moteris ir kas šeštas vyras 
yra 60 metų ir vyresnis.

Pernai vidutinis pirmą kartą besituo
kiančių ir gimdančių moterų amžius bu
vo 25 metai. Vidutiniškai moteris pa
gimdo 1.3 vaiko. Kas trečias kūdikis gi
mė ne santuokoje.

Moterų vidutinė tikėtina gyvenimo truk
mė - 77, vyrų - 65 metai. Moterys gyvena 
vidutiniškai 12 metų ilgiau negu vyrai.

Merginos aktyviau siekia aukštojo 
mokslo negu vaikinai. 2007-2008 metų 
pradžioje universitetuose ir kolegijose mer
ginos sudarė 60% visų studentų. Daugiau
sia merginos studijavo socialinių paslau
gų (90%), sveikatos priežiūros (82%), 
mokytojų rengimo ir pedagogikos (78%) 
disciplinas.

Pernai aukštosios mokyklos parengė 
43,100 aukštojo mokslo specialistų, iš jų 
67% sudarė moterys. Tarp įgijusiųjų 
bakalauro ir magistro laipsnius moterys 
sudarė 66%, daktaro mokslo laipsnį - 
61%. Universitetuose moterys sudarė 
49%. kolegijose 70% visų dėstytojų.

Moterų nuolat mokosi daugiau negu 
vyrų. Praėjusiais metais aukštosiose, pro
fesinėse ir kitose mokyklose. įvairiuose 
kursuose, seminaruose, konferencijose savo 
žinias tobulino 7.5% 25-64 metų amžiaus 
moterų, 4.5% vyrų (2006 m.-atitinkamai 
6.6% ir 2.9%).

Moterų užimtumas mažesnis negu vy

Londone - lietuviškas maistas išsinešimui
Išalkote ir nusprendėte užsukti užkąs

ti mėsainio ar kebabo? O gal labiau no
rėtumėte cepelinų? Nuo šiol Rytų Londo
ne gyvenantys lietuviai, dėl laiko stokos 
ar kitų priežasčių nepraleidžiantys progos 
pavalgyti greito maitinimo užeigose, iš
sinešimui galės įsigyti ir lietuviškų patie
kalų. Miesto dalyje Barking esančioje 
maisto prekių parduotuvėje „Brothers“ 
atsidarė pirmoji Anglijoje greito maisto 
užeiga, siūlanti cepelinus, kibinus bei ki
tus 1 Jetuvoje populiarius patiekalus.

Pasak parduotuvės ir naujosios užei
gos savininko Dariaus Stankevičiaus, nuo 
idėjos gimimo iki pirmųjų cepelinų viri
mo praėjo maždaug metai - apie pusmetį 
teko laukti vietinės savivaldybės leidimo 
naujai veiklai pradėti.

Verslininkas netoliese esančio greito 
maisto restorano „McDonald“, bei kitų

Nauja bėda - sintetiniai narkotikai
Viena rimčiausių su narkotikais susi

jusių problemų Lietuvoje - augantis sin
tetinių narkotikų vartojimas. Tai pažymi
ma Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės 
biuro ataskaitoje. Specialistai teigia, jog 
kai kurios draudžiamos prekės narkotikų 
vartotojams yra gaminamos pačioje Lie
tuvoje, o sintetinio narkotiko ekstazio 
(“ecstasy”) į Lietuvą įvežama kontraban
dos keliu daugiausia iš Olandijos. Ata
skaitoje pažymima, kad be sintetinių 
narkotikų ekstazio ir amfetamino, Lietu
voje labai paplitusios ir kanapės.

Be to, amfetaminą nusikaltėliai iš Lie
tuvos kontrabanda gabena į Norvegiją, 
Švediją, o pastaruoju metu - ir į Islandiją. 
Lietuva, kartu su Latvija, Estija, Čekija 
bei Vokietija, yra nurodoma kaip me- 
tamfetamino gamintoja. Tačiau kartu 

rų. Trečiąjį 2007 metų ketvirtį 15-64 me
tų amžiaus moterų ir vyrų užimtumo lygis 
sudarė atitinkamai 63% ir 69% (2006 m. - 
atitinkamai 62% ir 67%). Didėjo pagyvenu
sių (55-64 metų amžiaus) moterų užim
tumo lygis. Trečiąjį praėjusių metų, ketvir
tį jis sudarė 49% (trečiąjį 2006 m. ketvirtį 
-45%).

Moterų nedarbo lygis (bedarbių skai
čiaus ir darbo jėgos santykis) praėjusių 
metų trečiąjį ketvirtį sudarė 4.2%, vyrų - 
3.6% (trečiąjį 2006 m. ketvirtį-atitinkamai 
5.5% ir 5,9%).

Gyventojų užimtumo tyrimo trečiojo 
2007 metų ketvirčio duomenimis, 37% 
visų vadovų (teisės aktų leidėjų, vyresnių
jų valstybės pareigūnų. įmonių. įstaigų, 
organizacijų ir kitų vadovų) buvo moterys 
(trečiąjį 2006 m. ketvirtį-42%).

Moterų verslininkių mažiau negu vy
rų, bet jų dalis didėja. Pernai smulkių ir 
vidutinių įmonių verslo sąlygų tyrimo 
duomenimis, moterys sudarė 31%, 2(X)6 
metais - 26% visų verslininkų. Anksčiau 
statyba ir t ransportas buvo laikomi vyriškais 
verslais, dabar šiose srityse yra ir moterų. 
2007 metais 60% verslininkų, užsiimančių 
finansinio tarpininkavimo veikla, sudarė 
moterys, maždaug tiek pat sudarė mote
rys. užsiimančios kita komunalinio, so
cialinio ir asmeninio aptarnavimo veikla.

2007 metais, palyginti su 2006 metais, 
8% padidėjo moterų verslininkių dalis 
didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje, 5%
- nekilnojamojo turto, nuomos ir kito vers
lo. 4% - finansinio tarpininkavimo ir 2%
- transporto, sandėliavimo ir ryšių veikloje.

Moterų vidutinis valandinis bruto dar
bo užmokestis buvo 19.3% mažesnis negu 
vyrų. Pernai moterų vidutinis valandinis 
bruto darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 
10.37. vyrų - 12.85 lito.

www.lictuviams.com

užkandinių konkurencijos nebijo: „Nebi
jom. nes žinom, kad „McDonald“ nepaga
mins to, ką mes gaminame, o mes nega
minsime to, ką „McDonald“ siūlo. Konku
rentų šiuo metu kaip ir neturime, nes čia 
daugiausiai ateina lietuviai klientai.” O 
lietuvių I .ondone dabar daug, skaičiuoja
ma dešimtimis tūkstančių.

www.Anglijti.lt

Lietuva pažymima kaip šalis, kuri jau ga
lėjo pranešti apie nelegalių sintetinių nar
kotikų gamybos laboratorijų naikinimą.

Ekspertai iš užsienio taip pat atkrei
pia dėmesį, jog Lietuvoje piktnaudžiau
jama receptiniais vaistais. Štai, pavyzdžiui, 
iš Lietuvos j Skandinaviją ir toliau kontra
banda gabenami raminamieji vaistai ro- 
hipnolis (jų prekinis pavadinimas - „Flu
nitrazepam“).

Lietuvoje moterys vidutiniškai dvigu
bai dažniau nei vyrai naudoja ramina
muosius vaistus. Su amžiumi jų vartojimas 
taip pat didėja: jei tarp jaunų žmonių (15- 
24 m.) jis sudaro tik 1%, tai 55-64 m. 
amžiaus grupėje vartojimas siekia 18%, - 
aiškina Narkotikų kontrolės departamen
to direktorė.

(Pagal lietuviams.com)
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Bendruomenės baruose_______
Šv. Kazimiero šventė Melbourne

Kaziuko mugė Sydnėjuje

Sekmadienį, kovo 2 diena, Melbourne 
lietuviai skautai ir skautės dalyvavo šv. 
Mišiose, kurias atmašavo kun. Algis 
Šimkus. Į Lietuvių Namuose vykstančią 
Kaziuko mugę skautai rinkosi jau 12 vai. 
Vaišinosi karštomis dešrelėmis ir šaltais 
gėrimais. Vyr. skautės pardavinėjo pyra
gus, bulkutes bei riestainius.

Stalai salėje buvo apkrauti loterijos 
fantais. Nusipirkusieji loterijos bilietus 
mėgino ką nors laimėti. Loterija buvo
turtinga. v.s. Danutė Lynikienė, tuntininkė

Skautų laužas Melbourno Lietuvių Namuose.

Beautiful Lithuania mania
By John Mašanauskas

VISUAL ARTS
FEW photographers would consider 

including a shot of a nuclear power station 
in a coffee-table book of their work. But 
for Marius Jovaiša, getting a picture of the 
Chernobyl-type reactor in his native 
Lithuania was a must.

“I really wanted it because it’s such a 
powerful object and it fits so well with the 
name of my album, Unseen Lithuania,” he 
says. “Not many people have seen it, 
especially from above, and it’s surrounded 
by one of the biggest and most beautiful 
lakes in Lithuania.”

A collection of photos from Jovaiša’s 
album is on display at the Victoria University 
Gallery in the city. 'ITie exhibition opened on 
a day that coincided with the 18th 
anniversary of Lithuania regaining its 
independence from the Soviet Union.

■ Jovaiša, 34, is fiercely proud of his small 
nation and sought a different way of 
documenting its natural and built features. 
Sohc spent nine months photographing it 
fwrrh'the air, using tiltra-lights. helicopters 
aniUhot-air balloons. Unseen Lithuania

Su Melbourno lietuviais. Iš kairės: Birute Prašmutailė, Marius Jovaiša, Danutė Lynikienė 
ir Zita Prašmutaitė foto parodos atidaryme Mellrourno Universitete.

Vėliau prasidėjo Melbourne lietuvių 
skautų “Džiugo” tunto sueiga. Joje daly
vavo 37 skautai. Dvi sesės apdovanotos 
medaliais už pavyzdingą skautavimą.Tai 
- Ginta Statkutė ir Aldona Gaylard. Sekė 
trumpas laužas. Visi padainavom ir už- 
baigėm sueigą su daina “Ateina naktis”. 
Šią dieną skautai uždirbo 421 dolerį. 
Pirksim naujas palapines.

Tunto vardu dėkoju visiems už aukas ir 
loterijos fantus. Budėkime!

includes shots of unusual sand-dune 
formations on the country’s Baltic coast 
and a haunting image of a church steeple 
shrouded in mist deep in a Lithuanian 
forest.

The book also features the Hill of 
Crosses, a famous religious site in western 
Lithuania that served as a symbol of 
resistance during the repressive Soviet 
period. Jovaiša’s day job is running an 
advertising and communications business, 
but five years ago he got the photographic 
bug and travelled the world taking pictures.

His first album, released three years 
ago. included shots taken in Australia and 
New Zealand. “I live in a beautiful country 
and a lot of things need to be protected 
there," he says. “With Unseen Lithuania, 1 
wanted to prove to foreigners that it’s really 
worth visiting and seeing it for themselves.”

Jovaiša, touring Australia with his 
family, set up the exhibition with the 
encouragement of the local Lithuanian 
community. II is open until Thursday, 9am- 
5pm, at VU Gallery, 17th floor. 300 
Flinders St. It closes on Thursday.

Jovaiša’s website is:
wsvw.unscenlithuania.com

Nuo „akmens amžiaus” Sydnėjuje 
prigijusi Kaziuko mugė buvo surengta ir 
šiemet.

Kovo 2 dieną pamaldomis prasidėjo 
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero šventė. 
Kunigas Jonas Stankevičius savo pamoks
le nušvietė šv. Kazimiero gyvenimą ir jo 
pasiaukojimą I Jetuvai. Šia šventę visuo
met praturtina Sydnėjaus skautai, orga
nizuotai ir su savo vėliava dalyvaudami 
pamaldose ir atlikdami skaitymus.

Po pamaldų greta esančioje Parapijos 
salėje vyko tradicinė Kaziuko mugė. 
Mažėjant parapijiečių skaičiui, .sumažėjo 
ir turgaus prekių bei eksponatų. Turguje 
visada su savo gaminiais dalyvauja Onu
tė Kapočienė. Neapvylė svečių ji ir šį kar
tą. Jos Žagarėliai, grybai ir „finger licking 
good” kopūstai buvo bematant išpirkti. 
Didelį stalą įvairių prekių prižiūrėjo Zi
ta Andriukaitienė ir Alfa Savickienė. 
I .ietuvišką spaudą ir knygas reklamavo An
tanas Kramilius. Prie įėjimo aukų stalą 
prižiūrėjo Pranas Andriukaitis. Aukos šį 
kartą buvo renkamos Lietuvos jaunimui, 
atvykstančiam į Pasaulio katalikiško 
jaunimo dienas Australijoje. Aukomis 
surinkta 340 dolerių.

Linksmiausia Kaziuko mugės dalis - 
tai mūsų skautų virtuvė su kvepiančiais 
kopūstais ir dešrelėmis, kuriomis vaiši

Susikaupimo dienos Sydnėjuje
Po sėkmingos Kaziuko mugės, sekantį 

savaitgalį - kovo 8 ir 9 dienomis - iš 
Melbourno atvykęs kun. Algirdas Šimkus 
Sydnėjaus lietuviams pravedė Gavėnios 
rekolekcijas.

Šeštadienį nemažas parapijiečių būrys 
turėjo progos lietuviškai atlikti išpažintį. 
Kun. Algirdas Šimkus lietuviškai perdavė 
Dievo žodį, kurį mes mirtingieji kartais 
primirštame.

Sekmadienį kun. Algirdas Šimkus šv. 
Misiąs koncclebravo kartu su iš Lietuvos 
atvykusiu jėzuitu svečiu - tėvu Ryčiu 
Gurkšniu SJ. Tėvas Rytis atsekė šešių 

Iš kairės Antanas Kramilius, kun. Algirdas Šimkus, kun. Rytis Gurksnys “Mūsų Pasto
gės” redakcijoje, Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”.

Sveikiname mielus

Onutę ir Kapočius, 
švenčiančius 50-tą vedybinio gyvenimo sukaktį ir 

linkime jiems dar daug laimingų glaudaus gyveni
mo metų.

Bronė Ropicnė 
Janina ir Ričardas

Šia proga aukojame “Mūsų Pastogei $200.
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nosi visi mugės svečiai. Po jų buvo kavu
tė ir tortai. Kas kavos nemėgsta, galėjo 
pasimėgauti sportininkų parūpintu puto
jančiu alučiu ir limonadu.

Turtingą loteriją pravedė Onutė Ka
počienė ir Antanas Kramilius. Jeigu jis 
ten neprarado balso bešaukdamas laimė
tojus, laidar ilgai jo nepraras, nes prijung
tą mikrofoną „patvarkė” jaunimas ir jis 
visai nutilo...

Mugėje apsilankė ir naujas klebo
nas David Vaughan. Pažįsta jis lietuvius jau 
nuo seminarijos laikų, kartųjų lankęs su 
kun. Alfonsu Savickiu, su kuriuo palaiko 
ryšius ir dabar. Trumpam išėjęs laukan, kun. 
David prisiskambino kun. Alfonsui, ir 
sugrįžęs j salę padavė telefoną jo seseriai 
ir mamai pasikalbėti.

Jaunas klebonas mėgsta humorą ir 
tvarką. Jis pakeitė raktus ir sąlygas besi
naudojantiems sale. Salę, kaip paprastai, 
išvalydavome, bet šiukšles palikdavome. 
Šį kartą jas reikėjo patiems išsivežti.

Parapijos Taryba kartu su skautais iš
valė salę ir virtuvę. Ačiū darbštuoliams 
skautams. Atėjęs klebonas patikrinti nu
stebo, pamatęs taip švariai sutvarkytą sa
lę ir virtuvę, ’lai gera šventės pabaiga. Ačiū 
lietuvių bendruomenės nariams, pagal 
galimybes apsilankiusiems j mugę ir 
parėmusiems 1 j’etuvos jaunimą. A. K.

mėnesių misijai į Australiją prieš kelis 
metus čia viešėjusio tėvo Gintaro Vitkaus 
SJ pėdomis. Apie tai parašysime vėliau.

Kun. Rytis Gurksnys kilęs iš l Jtenos ir 
studijavęs Čikagoje.

Po pamaldų svečiai aplankė Sydnėjaus 
Lietuvių Klubą “Dainava”, apžiūrėjo 
lietuvišką biblioteką, apsilankė “Mūsų 
Pastogės” redakcijoje. Klubo restorane 
pasivaišino žuvies patiekalais.

Širdingas ačiū Kristinai ir Arvydui 
Rupšiams, priglaudusiems mūsų svečius 
iš Melburno ir Lietuvos.

Parapijos Taryba
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Lietuva iŠ arti Kviėčia pasisakyti dėl dvigubos pilietybės
Kuris taps Prezidentu?

Audrius Bačiulis, Vilnius

Iki kitų Prezidento rinkimų liko tik vos 
daugiau nei metai. 2009-ųjų birželį Lie
tuva vėl spręs, kam penkeriems metams 
patikėti valstybės vairą.Ir nors pagal Kons
titucijų Prezidento veikla labiau nukreip
ta į užsienio, o ne vidaus politikų, vis dėlto 
valstybės vadovas turi pakankamai galių, 
ypač teisėtvarkos srityje, kad dėl šio posto 
būtų itin rimtai varžomasi.

Populiariausia kandidatė i Lietuvos Pre
zidento postų jau kuris laikas yra Europos 
Komisijos narė Dalia Grybauskaitė. Pa
sak tyrimų centro “Vilmonis” sausio mė- 
nesįdarytą apklausų, jeiPrezidentorinki
mai vyktų dabar, už eurdkomisarę balsuo
tų 24.3% apklaustų balso teisę turinčių 
piliečių. Tai trečdaliu daugiau, nei už an
trojo vietoje likusį dabartinį Prezidentų 
Valdų Adamkų ir daugiau nei dvigubai - 
už trečioje pozicijoje esantį atstatydintų 
Rolandų Paksų, kuris kol kas iš viso netu
ri teisės siekti valstybės vadovo posto.

Šis “Vilmonis” tyrimas įdomus ir dėl 
to, kad rinkėjų buvo klausta visiškai tie
siai - už kurį kandidatų į Prezidentus bal
suotumėte?

D.Grybauskaitci tereikia pasiryžti
Tam, kad Dalia 

Grybauskaitė (žiūr. 
nuotr. dešinėje) pra
dėtų žygį Preziden
to posto link, iš es
mės reikia labai ne
daug-tik jos pačios 
apsisprendimo.

Norinčiųjų pa
dėti jai tapti valsty
bės vadove tikrai nepritrūktų.

“Mūsų partija turi labai gerų kandidatų 
į prezidento postų, tačiau jo pavardę kol 
kas laikome paslaptimi, - “Veidui" sakė 
Tėvynės sąjungos pirmininko pavaduoto
jas Jurgis Razma. Jis atsisakė patvirtinti, 
kad konservatoriai savo kandidate yra 
numatę D.Grybauskaitę, tačiau šio fakto 
ir neneigė. Visgi iš kalbos su juo aiškėja, 
kad tas “labai geras kandidatas" nėra Tė
vynės sąjungos narys ir, galimas dalykas, 
norėtų, kad jį į Prezidento postų iškeltų ne 
viena, o kelios partijos. Konservatoriai taip 
pat neneigia, kad jų partijos pirmininkas 
Andrius Kubilius nelabai seniai buvo nu
vykęs į Briuselį tartis su D.Grybauskaitę. 
A.Kubilius “Veidui”sakė,kad pas D.Gry- 
bauskaitę gruodžio mėnesį lankėsi vienas 
ir juodu “dviese pietaudami aptarė daug 
gyvenimiškų klausimų”.

Europos Komisijos taisyklės netrukdo 
komisarams dalyvauti politinėje veikloje 
savo šalyse.Jeigu Dalia Grybauskaitė apsi
spręs siekti Lietuvos Prezidentės posto, jai 
tereikės iš anksto tik informuoti (o ne gauti 
sutikimų) apie tai Europos Komisijos Pre
zidentą Jose Manuel Barroso, o artėjant 
rinkimams pasiimti nemokamų atostogų. 
Tad D.Grybauskaitei nereikės sukti gal
vos, ką daryti, jei Lietuvos Prezidento rin
kimai bus 2009-ųjų birželį, o jos kadencija 
Europos Komisijoje baigiasi tik 2009-ųjų 
lapkritį,

V.Adamkus- “juodasis arkliukas”
Ar dabartinis 

Prezidentas Valdas 
.Adamkus (žiūr. 
. nuotr. dešinėje) ban
dys kitąmet siekti 
perrinkimo ir tre
čios kadencijos? Šis 
klausimas jau kuris 
laikas neduoda ra
mybės tiems politi
kams, kurie “strateguoja” būsimų rinkimiĮ 
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eigų. logiškai mąstant, VAdamkus kaip ir 
neturėtų dar kartų bandyti laimės rinki
muose. Ir amžius nebe tas, ir partijos, kuri 
šį kartą surengtų jam rinkimų kampanijų, 
nesimato. Tačiau pastarojo meto Preziden
to laikysena įvairių skandalų metu rodo, 
kad jis stengiasi elgtis taip, jog nesupykdy- 
tų nei įtakingos “valstybininkų” grupuotės, 
nei verslo grupių, galinčių paremti rinkimų 
kampaniją, nei su jomis susijusios žinia- 
sklaidos. Paprastai kadenciją baigiantys 
valstybių vadovai apie tokias subtilybes 
negalvoja.

Iš įvairių šaltinių “Veidas” jau kurį laiką 
girdi, kad V.Adamkus ir pats nieko prieš 
dar kartą sudalyvauti rinkimuose (Konsti
tucija jam tai leidžia), ir nemažai prezi
dentui patarinėjančių įtakingų grupuočių 
atstovų perša jamšių mintį.

“Visa tai susiję su pastaruoju melu kri
tusiomis Gedimino Kirkilo, kaip galimo 
“valstybininkų" grupuotės kandidato i Pre
zidentus. akcijomis. - aiškino “Veidui” 
vienas Prezidentūros užkulisių žinovas. 
Net jeigu V.Adamkaus galimybės laimėti 
rinkimus nėra didelės, pirmajame ture jo 
dalyvavimas galėtų atitraukti nemažai tra
diciškai dešiniojo elektorato nuo konser
vatorių ir kitų dešiniųjų iškelto bendro 
kandidato.

R.Pakso viltys Strasbūre
Buvę liberaldemokratai, dabar pasiva

dinę “Tvarka ir teisingumu”, - viena tų 
partijų, kurios yra pajėgios organizuoti 
prezidento rinkimų kampanijų savam 
kandidatui. Ir be paliovos dirba šia linkme.

Tiesa, vienintelis kandidatas, kurį ši 
partija gali iškelti - 
Rolandas Paksas 
(žiūr. nuotr. dešinė
je), - šiuo metu ne
turi teisės preten
duoti nei į preziden
to, nei į jokį kitą 
valstybinį postą, į 
kurį įžengiant reikia 
duoti priesaiką. Visos paksininkų viltys ir 
mintys šiuo metu yra Strasbūre - Europos 
Žmogaus Teisių Teisme, kuriam R.Paksas 
yra apskundęs Konstitucinio Teismo 
nuosprendį uždrausti jam dalyvauti aukš
tesnėje nei savivaldybių lygio politikoje.

Pasak teisininko ir žmogaus teisių spe
cialisto Kęstučio Čilinsko, Europos Žmo
gaus Teisių Teismas visuomet labai atsar
giai daro sprendimus, galinčius įsikišti į 
valstybių vidaus teisę. Tad bent jau teorinę 
galimybę, kad Europos Žmogaus Teisių 
Teismas gali leisti siekti prezidento posto, 
R.Paksas turi. Kita jo viltis-kad po rudenį 
vyksiančių rinkimų j Seimą susidarys dau- 
guma, kuri pakeis įstatymų ir atšauks 
draudimų priesaiką sulaužiusiems asme
nims vėl siekti postų, kuriuos užimant 
duodama priesaika.

“Antrosios lygos” kandidatai
Šie trys politikai, kaip rodo “Vilmo- 

rus” apklausa, yra patys realiausi kandi
datai siekti prezidento posto. Visi kiti kol 
kas patenka į “antrąją lygą”.

Už ketvirtoje vietoje esantį Naujosios 
sąjungos pirmininką Artūrą Paulauską 
balsuotų 5% rinkėjų, už dabartinę socialde- 
mokratę Viliją Blinkevičiūtę, kartą jau 
siekusią prezidentės posto, - 3.7%, už 
valstiečių liaudininkų kandidatę Kazimi- 
rų Prunskienę, 2004-aisiais likusią antro
je vietoje, - 3.6%, už Socialdemokratų 
partijos pirmininkų Premjerų Gediminą 
Kirkilą - 2.8 % rinkėjų.

Ar šie politikai ryšis dalyvauti kovoje 
dėl Prezidentūros rūmų, paaiškės maž
daug po pusmečio, kai pasibaigs Seimo 
rinkimai.

Šios taisyklės išimtis galėtų būti Li-

Seimo narė Laima Mogenienė, kuri yra 
LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės komisijos ko-pirmininkė, infor
muoja, kad Seimo valdybos sudaryta dar
bo grupė dėl Pilietybės įstatymo baigė 
savo darbą ir artimiausiu metu pateiks 
Seimui naują Pilietybės įstatymo projekto 
redakciją. Ji pabrėžia, kad, deja, nepavyko 
pasiekti kompromiso, kuris tenkintų vi
sus. Svarstant įstatymo projektą Seime 
dar bus labai daug progų diskutuoti ir tar
tis dėl atskirų įstatymo nuostatų.

Ji taip pat informuoja, kad 2008 m. 
gegužės 12-16 dienomis Vilniuje vyks Sei
mo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
komisijos posėdžiai. Posėdžiai yra atviri 
ir bus transliuojami internetu (su galimy
be teikti klausimus, pasiūlymus). Komi
sijos tikslas - sudaryti sąlygas lietuvių 
bendruomenėms iš viso pasaulio turėti 
nuolatinį bendradarbiavimo ryšį su Lie
tuvos parlamentu ir valdžios institucijo
mis. Ji kviečia teikti savo pasiūlymus dėl 
komisijos posėdžių darbotvarkės ir tiki
si, kad komisijos darbo posėdžio melu bus 
aptartos aktualiausios temos, susijusios 
su valstybės ir užsienyje gyvenančių tau
tiečių ryšiais. Su komisijos ankstesnių 
posėdžių medžiaga galima susipažinti čia: 
h ttp://ww w3.lrs.lt/pl s/inter/ 
w5_show?p_r=971&p_k=l

Apie dabartinę padėtį dvigubos pilie
tybės svarstymuose Laima Mogenienė 
siūlo skaityti straipsnį “Lietuvos žiniose”, 
kurią čia pat ir spausdiname. Laimos Mo- 
genienės tel.: +370 (5) 2 39 6636,

c-adresas: laima.invgeniene@lrs.lt 
*****

Raimonda Remclicnė,
(“Lietuvos žinios", sutrumpinta)

Seimą netrukus pasieks naujojo Pi
lietybės įstatymo projektas. Kadangi 
Konstitucinis Teismas (KT) pripažino, kad 
Pilietybės įstatymo nuostatos dėl dvigu
bos pilietybės prieštarauja Konstitucijai, 
parengtas visiškai naujas pilietybės reika
lus reglamentuojantis teisės aktas.

Penkis mėnesius projektą rengusi Sei
mo valdybos sudaryta darbo grupė dabar 
sudėliojo paskutinius taškus, tad netrukus 
jį tikimasi teikti parlamentarams. Tačiau 
jau dabar aišku, kad projekto laukia au
dringas svarstymas. Mat bendros nuomo
nės dėl kai kurių nuostatų, ypač - dvi
gubos pilietybės, nepriėjo ir darbo grupės 
nariai.

“Manau, kad parengtas geras kompro
misinis variantas: maksimaliai nustatytos 
grupės asmenų, kuriems paliekama teisė 
turėti dviguba pilietybę, tačiau kartu at
sižvelgta į KT nutarimą", - projektą api
būdino darbo grupės vadovas Arminas 
Lydeka.

Projekte numatyti šeši atvejai, kai as
menims leidžiama turėti dvigubą pilie- 

beralų ir centro sąjungos pirmininkas 
Artūras Zuokas, kuris turi rėmėjų tarp 
pačių įvairiausių partijų atstovų ir labiau 
vertinamas kaip asmuo, o ne kaip liberal- 
ccntristų lyderis. Bet kuriuo atveju A.Zuo- 
kas, kuriam neseniai sukako teisę daly
vauti prezidento rinkimuose suteikiantys 
40 metų, labai rimtai nagrinėja savo 
perspektyvas.

Dar vienas nuolatos žiniasklaidoje ir 
užkulisiuose linksniuojamas kandidatas į 
Prezidento postą - Lietuvos diplomatijos 
veteranas, dabartinis ambasadorius Didžio
joje Britanijoje Vygandas Ušackas.

Apie jo politines, taip pat preziden
tines ambicijas žinoma jau seniai; Užsie
nio reikalų ministerijoje atvirai kalbama, 
kad tai - pagrindinė priežastis, kodėl 
Vygaudas Ušackas iš esmės jau aštuntus 
metus “ištremtas” iš Lietuvos (nuo 2001- 

tybę - kur kas mažiau nei iki šiol.
Pirma grupė: Dvigubos pilietybės 

išimtis liktų asmenims, kuriems pilietybę 
savo dekretu suteikia Prezidentas. Antra 
grupė - politiniai kaliniai ir tremtiniai, jų 
vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai. Trečia 
grupė: pretenduoti į dvigubą pilietybę ga
lės ir per visą Lietuvos okupaciją (1940- 
1990 metais) iš Lietuvos pabėgę ar pa
sitraukę asmenys. Ketvirta grupė - lietu
vių kilmės asmenys, tradiciškai gausiai 
gyvenantys už Lietuvos ribų (Punske, Ger
vėčiuose irkt.).

Penkta grupė: galimybę turėti dvigu
bų pilietybę įstatymas suteiktų visiems 
vaikams, gimusiems Lietuvos piliečio ar 
piliečių šeimoje, nepriklausomai nuo to, 
ar jie įgijo kitos valstybės pilietybę, ar ne. 
Pavyzdžiui, kūdikiai, gimę Airijoje ar 
JAV, kartu su šių šalių pilietybe gęiurs ir 
Lietuvos pilietybę. Gimusieji Ispąnįjpje. 
kur pilietybė suteikiama ne pagajitę.rįto- 
rinį principą, bus Lietuvos piliečiu

Šeštoji grupė asmenų. kiiriernsrbfitų 
suteikia teisė turėti dvigubą pilięįyįię, - 
išvykusieji iš Lietuvos j kitas Europos Są
jungos (ES) valstybes. Gavę tų šalįų, pilie
tybę, jie neprarastų teisės būti ir Lįęįęęvos 
piliečiais. Anksčiau tokia nuostata buvo 
taikoma bet kur išvykusiems Lietuvos 
piliečiams. “Atsižvelgę į KT nutarimą šią 
teisę apribojome ir palikome tik išvyku- 
siems j ES valstybes asmenims”, - aiškino 
A.Lydeka.

Darbo grupės vadovas pripažino, kad 
būtent dėl šio principo gali kilti daugiau
sia ginčų, nes, pavyzdžiui, asmenys, iš
vykstantys į JAV, Kanadą, Australiją, Lo
tynų Amerikos ir kitas ne ES šalis, išsau
goti dvigubą pilietybę teisės neturės.

A.Lydeka teigė, kad darbo grupė daug 
diskutavo, ar nereikėtų suteikti teisę turė
ti dvigubą pilietybę ir NATO šalių pilie
tybę jgijusiems asmenims. Būtent taip pa
sielgti ragino Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės (PLB) Valdybos pirmininkė Regi
na Narušienė. Vis dėlto dauguma grupės 
narių, anot Armino Lydekos, nematė gali
mybės susieti gynybiniu principu suda
rytos organizacijos ir pilietybės klausimo.

Pasak Seimo ir PLB komisijos pirmi
ninkės Laimos Mogcnienės, taip pat ak
tyviai dalyvavusios darbo gntpės veikloje, 
kolegų argumentai neįtikino. Ji mano, 
kad tiek ES, tiek NATO turi būti trak
tuojamos kaip lygiavertės organizacijos, 
tai pabrėžiama ir svarbiuose valstybės do
kumentuose.

A.Lydckos teigimu, nuostata nesuteikti 
dvigubos pilietybės ir NATO valstybių pi
lietybę jgijusiems asmenims daugiausia 
liečia naujuosius išvykėlius į JAV, kurių 
tikrai nėra gausu. “I Jetųvių iK'ndruomęnės 
Airijoje, D. Britanijoje, Ispanijoje nępąly- 
ginli gausesnės, todėl pirmiausia būtina 
spręsti jų problemas", - įsitikinęs A. Lį/dcka.

ųjų sausio ambasadorius JAV, priešingai 
tradicijai, tiesiai iš Vašingtono, 2()06rUjų 
vasarų perkeltas į Londoną). Nors Vygjau- 
das Ušackas nėra buvęs nė vienos partijos 
narys, bet tai vargu ar būtų kliūtis (veikiau 
- pliusas) siekiant tapti kurios nors iš 
didžiųjų partijų remiamu kandidatu. Ga
limas dalykas, kad būtent jis ir yra tas 
“antrasis” Tėvynės sąjungos kandidatas, 
kuris būtų pasirinktas, jeigu Dalia Gry
bauskaitė atsisakytų išnaudoti savo šansų.

Taip pat būtų keista, jei soedemai at
sisakytų dalyvauti Prezidento rinkimuose 
arba vien iš principo keltų būtinai savo 
partijos nario kandidatūrą.

Jeigu Gediminas Kirkilas po Seimo 
rinkimų nutartų nckandidatuoti, Vygau
das Ušackas dėl savo ligšiolinio apoli- 
liškumo puikiai tiktų tiek vieniems, tiek 
kitiems. (“Veidas”, Nr. 9, sutnimpinta)
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Į Bendruomenės baruose Į
Ar verta toliau leisti “Lithuanian Papers”?

Lidija Šimkutė - Pocienė
J. Perskaičiusi Algimanto P. Taškūno 

straipsnį “Lithuanians in Australia” p. 55- 
67 “Lithuanian Papers” Vol. 21-2007 
(Annual Journal of the Lithuanian Studies 
Society at the University of Tasmania), 
nustebau dėl riboto žinių pateikimo ir 
keistos atrankos apie lietuvių įnašą Aus
tralijoje.

Paskambinau ir elektroniniu paštu pa
rašiau įtakingesniems žmonėms, norėda
ma sužinoti jų nuomone apie straipsnį. 
Nustebau, kad beveik visi sakėsi neskaitę 
leidinio dėl laiko ar susidomėjimo stokos. 
Paaiškinimai buvo įvairūs: neskaitęs padė
jau į archyvą; neskaitęs išmečiau; nematau 

.reifžalo daugiau šį žurnalą leisti; leidinys 
''tHHrtėš nedomina; neprisiruošes skaityti 
'lilfčžkiir nukišau ir t.t.. Vienas žmogus at- 
kreiįVė dėmesį, kad straipsnis, atrodo, pa- 

iš autoriaus A. P. Taškūno knygos 
“Lithuanian Studies in Australia", kurią 
išlėfdo Tasmania University Union, 

^Lithuania Studies Society. Hobart, Tas- 
rnania, 2005.

Kažin kodėl šis straipsnis nebuvo ati
tinkamai papildytas ir nebuvo pateikta jo
kios informacijos į SLIC interneto tinkla- 
lapius dėl platesnių žinių ir nepaminėta 
šio tinklapio steigėja ir pirmininkė Ramo
na Ratas? Tiesa, kad 2003 m. “Lithuanian 
Papers” leidinyje buvo aprašymas apie 
SLIC įsteigimą ir veiklą. Bet minėtame 
straipsnyje nebuvo jokios referencijos į tą 
publikaciją. Teko minėtą knygą paimti iš 
Adelaidės lietuvių bibliotekos. Nesiimsiu 
knygos išsamiau recenzuoti - mano tiks
las kitas. Kaip skaitytoja, norėčiau pasi
dalinti savo įspūdžiais, pateikti komenta
rus. kuriuos teko išklausyti, ir bent kiek 
papildyti duomenis, ypač tose srityse, ku
rios man aktualios.

Gerb.A,Taškūnas rašinyje bei knygoje 
nemini daugelio žmonių pasiekimų, ku
rie, manau, turėtų būti paminėti. Išskirtinį 
dėmesį jis skiria baleto šokėjams (išvardi
na visus - lietuvius ir lietuvių kilmės as

Melbourne - nauja lietuviška šeima
Lilija Kozlovskienė

Pačiame praeitų melų gale, lietingą 
gruodžio 22-ją dieną, Melbourne parapi
jos kun. Algis Šimkus santuokos sakra
mentu sujungė dviejų Melbourno lietu
viškų šeimų atžalas - 1 ,iną Didžytę ir Lu
ką Skimbirauską.

Lina ir Lukas, kaip ir jų tėvai, gerai 
'žinomi Melbourno lietuvių bendruome- 
nėje. Lina jau nuo 5 melų dalyvavo lictu- 

■ Vįšfcame gyvenime - skautavo, šoko 
'!!j8intarėlyje”, “Malūnėlyje”, “Gintare”, 
'’laitkė Lietuvių parapijos mokyklą ir Lie-

^fflVių kalbos kursus. Baigė Monash Uni- 
i'gvėrsitetą. įgydama vaistininkės specialy- 
j.l-b^PEiirba tėvo Martyno Didžio vaistinėje 
mft’dAr keliose kitose. Turi ir “hobby” - su 
'oįdfauge Nicole yra įkūrusios firmą “A 
“ Wattle is a label”, kurioje abi kuria papuo

šalus ir madingus drabužius, dalyvauja 
“Loreal” madų savaitės renginiuose.

Lukas -žinomas sportininkas. “Varpo” 
krepšinio komandos narys, dirba savo įkur

toje firmoje “Landspace Constructions”. Abu 
draugavo daugiau kaip 10 metų, kartu ke
liavo, aplankė daugelį pasaulio šalių, o 
Lietuvą - net kelis kartus, kur, šokių an
samblio “Gintaras” sudėtyje, dalyvavo 
Pasaulio Lietuvių dainų ir šokių šventėje. 
Abu jauni, gražūs, visų mėgiami ir mylimi.

Jungtuvių apeigos prasidėjo 4 vai. po 
pietų, Šv. Jono bažnyčioje (čia abu jau- 

J -nieji buvo ir krikštyti), kur nuotakos jau 
laukė kun. Algis Šimkus, jaunasis su ke

menis), lietuvių kilmės futbolininkui 
Adam’ui Ramanauskui, fotografui ir gam
tosaugininkui Olegui Truchanui, Mini Tas
manijos lietuvių bendruomenės chorvedį 
Joną Krutulį, meno rinkėją Bronių (Bob) 
Šredersą iš Wollongong’o, muziejininką 
Joną Vanagą (Lobethal), muzikantus Povi
lą Matiuką (smuikas, Adelaide) ir Mole- 
kaitį (cello, Sydney - vardo nepateikia), 
pedagogą Petrą Sungailą (Melbourne).

Ar šiuos išvardintus asmenis daugiau 
vertina ir laiko jų įnašą Australijoje svar
besniu ar reikšmingesniu nei kitų? Kai 
kurie minėti vardai tikrai svarbūs. Be abe
jonės, Olego Truchano įnašas yra išskirti
nis. Tad manau, kad reikėjo apie jį dau
giau parašyti. Bet kodėl chorvedys Jonas 
Krutūlis pelnė atskiro paminėjimo labiau 
už kitų Australijos lietuvių kolonijų chor
vedžius? Tai lieka neaišku.

Kodėl pvz. daugiau neaprašė pedago
gės ir meno bei literatūros kritikės Isoldes 
Požėlaitės-Davis AM darbų? Jos įnašas 
šiose srityse itin svarus.

Straipsnyje rašoma: “Some early 
Lithuanian migrants had resettled from 
England to Australia during the 19th 
Century but nothing further is known 
about them.”

Pirmame METRAŠTYJE (išleistas 
1961m) parašyta: “Jonas Vanagas. Lobet- 
halio miesto muziejaus įkūrėjas, pateikia 
žinias, kad jau 1841m. atvyko į Pietų 
Australiją iš tuometinės Prūsų valstybės 
lietuvio Varno šeima: tėvai, sūnus ir dvi 
dukterys. Rodos, pirmieji lietuviai Austra
lijoje atsirado 1832m. (Taškūnas savo 
knygoje rašo- 1833m.) Nepasisekus 1931 
m. sukilimui Lietuvoje. ( ... ) dalis 
gyventojų pasitraukė į Prūsiją (Vokietij I). 
ten buvo internuoti ir prūsų laivais de
portuoti j Angliją... Lietuviai sukilėliai su 
lenkais ir kitais buvo atgabenti į Austra
liją, į NSW valstiją...” - rašo Australijos 
tyrinėtojas lenkas Strzelccki savo laiške. 
Toliau-JonasViedrinaitis, 1914m. Nr. 16 
“Lietuvoje” straipsnyje “Lietuviai Austra
lijoje” rašė:., Pirmų lietuvių čion pribūta 

tina ir Lukas Skimbirauskai.

tūrių pabrolių svita ir kviesti svečiai. Ne
ilgai trukus į bažnyčią įžengė nuotaka, 
vedama tėvo Martyno, su savo svita - gė
lių mergaitėmis ir keturiomis pamergė
mis. Dvi iš jų - Linos sesės Daina ir Dalia 
(mes visi ją vadiname Daliuku). Jungtuvių 
pradžios apeigose girdėjome jaudinančius 
kun. Algio Šimkaus žodžius: “Teišklauso 

‘dar 1887'rhėtars. Pirmieji ateiviai buvo 3 
vyrai, viena moteris ir vienas vaikas. Jonas 
Mickevičius, daržovių pirklys, buvo laiko
mas pirmuoju lietuviu, apsigyvenusiu šia
me kontinente..”

A.Taškūnas savo knygoje pamini šiuos 
įvykius, bet nemini pirmųjų lietuvių pavar
dės. “...Some early Lithuanian migrants had 
resettled from England to Australia during 
the 19th century, but nothing further is 
known about them. A few decades later, a 
club of Lithuanian glass factory workers 
existed in Adelaide in 1888... The Australian 
Lithuanian Society was organised after 
World War I and it had about 100 members 
in 1929” (Baužienė, 1996, p 33).

Toliau rašo apie 1940 m. pabėgėlius, bet 
nepateikia daugiau žinių apie 1929 m. 
įsteigtą ALD (Australijos I .ietuvių Draugi
ją) ir pirmąjį pirmininką (1929-31 m. ir 
1937-8 m.) Joną Viedrinaitj (John Wcdrien). 
atvykusį iš Anglijos 1913 m., apie antrąjį 
primininką (1932 m.) Antaną Baužę ir tre
čiąjį Kazį Brazauską (Key Braz). išrinktą, 
1939 m.

“Contributions to Australian society” 
skyriuje pasigedau kai kurių žymėsiu 
žmonių paminėjimo ir konkrečios infor
macijos. Rašo: “Many Lithuanians new
comers established large building 
companies, new factories, retail shops, 
service and repair centres, skating rinks, 
tailor shops, and even a complete town 
(Buda)”.

Toks abibendrinimas mažai ką pasako. 
Reikia įrašyti žmonių pavardes dėl doku
mentacijos ateinančiom kartom, kurie 
ieškotų žinių apie Australijos lietuvius ang
lų kalba. Turėjo paminėti: Gedą Palupą, 
kurio iniciatyva ir sunkiu darbu atsirado 
Buda miestelis dykumoje, pusiaukely tarp 
Adelaidės ir Perth’o miestų.

Trūksta ir kitų asmenų pavardžių iš 
verslo srities ir tų, kurie laikė ar laiko 
aukštus postus įvairiose įstaigose. Paminė
siu keletą anglų kalba, norssarašas turėtų 
būti žymiai ilgesnis, pvz.:

Stan (Audrius) Balbata - former Federal 
I lead of Internal Audit. Australian Taxation 
Office; now Auditor of Walter & Eliza Hall 
Institute.

Zigmas Jokūbaitis (Albert Zigmas) Jo
kūbaitis, MBA - was Managing Director - 

jus Viešpats jūsų džiaugsmo dieną. Tegul 
globoja jus, tepadeda išsipildyti jūsų troš
kimams, teišklauso jūsų maldas.” Nors di
delė svečių dalis buvo ne lietuviai, jungtuvių 
apeigos buvo atliekamos lietuviškai (lie
tuviškai nekalbantieji apeigų eigą sekė 
pagal jungtuvių ceremonijai anglų kalba 
paruoštą knygelę). Lietuviškai santuokinės 
priesaikos žodžius tarė ir jaunieji.

Jungtuvių apeigoms pasibaigus ir kun. 
Algiui Šimkui visus palaiminus, išskubė
jome į I .ietuvių Namus. Ten jau vest ibiulyje 
mūsų laukė putojančio šampano “fonta
nas”. šalti nešiojami užkandžiai, gėrimai ir 
smagi lietuviška muzika, tad nebuvo ilgu 
laukti visų susirenkant. Vėliau buvome pa
kviesti į neatpažįstamai pasikeitusią, gėlėse 
skendinčią Jubiliejinę salę, kurioje skam
bėjo Daniaus Kesmino fortepijonu atlie
kamos džazo melodijos. Jaunuosius su duo
na, draska ir lietuviško krupniko stikleliu 
pasitiko tėvai - Dalia ir Martynas Didžiai 
bei Jūratė ir Arūnas Skimbirauskai. Nuo
takos teta Genutė, vienintelė viešnia iš Lie
tuvos. apjuosė jaunuosius šiai progai skirta 
lietuviška juosta. Jaunieji pasveikino 
svečius (o jų buvo visas 180, atvykusių net 
iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, 
Šveicarijos, Japonijos, D. Britanijos ir kitų 
kraštų) ir pristatė svečiams savo svitą. O 
kai jau visi susėdome ir tniputį aptilome, 
sekė labiausiai jaudinantis, bent mus. 
moteris, šio vakaro momentas - jaunikis 
dar kartą viešai prisiekė meilę savo iš
rinktajai. Meilės priesaikų juk niekada
nebūna per daug...

Po gausių ir išradingai patiektų vaišių. 

Email Aust. Ltd; Managing Director of L 
M Ericsson (Australia); President, Ericsson 
Business Mobile Networks BV, The 
Netherlands; now management consultant. 
(ex-Director ofTalka).

Viva Alekna (chief engineer of ABC and 
long term director, since 1972, secretary and 
president of Lithuanian Co-op. Credit 
Society “Talka” Ltd. Melbourne).

Stasys (Stan) Šutas (Aluminium 
Window Manufacturer- Geelong Windows; 
Abalone farm). 1 ,ong term president and 
care-taker of Lithuanian Geelong 
community.

Ramutis Zakarevičius, PhD - Lecturer/ 
Senior Lecturer UNSW (1965-1998), 
author of over 60 scientific publications, co
author of book “Microwave engineering 
using microstrip circuits”. Institute of 
Electrical & Electronics Engineers (IEEE) 
Australian Section Chairman 1979-1981, 
Founding Chairman IEEE Communications 
/Signal Processing NSW, IEEE Millennium 
Medal recipient 2000.

Viktoras Sliteris OAM - former 
“Neringa Manufacture Pty. Ltd”. Consul 
Generalsince 1994. Initiator and convener 
of SB.S I .ithuanian radio program in Sydney.

Toliau rašo: “The Lithuanian 
immigrants have strengthened Australia in 
several other ways. Research at the 
University of Tasmania (Kazokas, 1992) 
has shown that the comparatively small 
intake of 10,000 Lithuanian migrants has 
given Australia 137 artists.” (Gal būtų bu
vęs vertingesnis leidinys, jei būtų įtrauktas 
mažesnis skaičius dailininkų - tie, kurie 
tikrai pasižymėjo šiame kontinente ar 
Lietuvoje, nors čia kita tema). Vėlgi rašo
ma: “Many of these artists have gradually 
moved to the forefront of Australian 
sculpture, painting, photography and other 
fields of creative arts.”

A. P. Taškūnas nepamini nė vienos 
pavardės, o vertėtų, pvz.: Vincą Jomantą, 
Ievą Pocienę, Henriką Šalkauską, Evą 
Kubbos, Vaclovą Ratą. Vladą Meškėną, Vy
tą Šerelį, Jolantą Janavičienę ir paskutiniu 
metu Australijoje bei užsienyje pasižymėju
sį Danių Kesminą (kuris stipriai reiškiasi 
dailės ir muzikos “The Histrionics Band”sri- 
tyse) bei kilus. Šie menininkai yra laimėję

Nukelta į 7 psl.

(jas ruošė Socialinės Globos Draugija), 
prasidėjo sveikinimo kalbos. Sveikino ir 
linkėjo laimingo gyvenimo jaunųjų tėvai, 
teta Genutė, iš Lietuvos atvežusi Linos 94 
m. senelio nuoširdų sveikinimą, pabroliai, 
nuotakos sesės Daina ir Daliukas, pasi
džiaugusios įsigiję dar vieną šaunų brolį, 
kiti svečiai. Didelį įspūdį kitataučiams 
svečiams padarė vestuvinis merginų šokis. 
Buvo miela ir mums, saviems, žiūrėti, kai 
pasigirdus “Sadutės “ garsams, j sale įplau
kė tautiniais rūbais pasipuošusios mergi
nos. Į merginų ratą nuotaką įvedė jos abi 
sesės. Prisistatė ir jaunikis, pakvietęs 
nuotaką jaunųjų valsui. Į šokį įsijungė 
jaunųjų tėvai, pamergės su pabroliais, 
svečiai. Buvo, kaip nebus, ir tradicinis 
vestuvinis pyragas - trys didžiuliai šako
čiai. Atsisveikinant, po gabalėlį šakočio 
gavo kiekvienas svečias. Buvo ir daugybė 
pyragų bei skaniausių tortų, kuriuos iške
pė draugės. Mums, moterims, imponavo ir 
daugybė kitų, vyriškai giminei visai ne
įdomių, dalykų - nuostabi prancūziškų 
nėrinių nuotakos suknelė, baltu aksomu 
dengtos salės sienos, sidabriniai stalo 
įrankiai, krištolo taurės ir... vestuvių pro
gai visų keturių pabrolių užsiauginti ūsai.

Nors buvo jau vėlus laikas, bet baro 
salėje dar ilgai buvo linksmintasi ir šokta... 
Senovėje žmonės tikėjo, kad gausus lietus 
vestuvių dieną žada jaunavedžiams turtin
gą ir pinigingą gyvenimą. Tikėkime bei 
linkėkime ir mes - juk būnama turtingais 
ne tik pinigais, bet ir šaunių vaikučių būriu, 
meile ir gražiu sugyvenimu, gerais darbais 
ir kitais puikiais dalykais.
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Mokslinė ekspedicija po Australiją ir Naująją Zelandiją
Jonas Nekrošius, Šiauliai

Šiaulių universiteto Humanitarinio fa
kulteto Kultūrinės antropologijos centras 
kartu su asociacija “Gimtinės takas”, pa
dedant kelionių organizatoriui „Titano 
vartai“ vasario 3 - 25 dienomis, surengė 
gamtosauginę-mokslinę ir pažintinę eks
pediciją į Australiją, Tasmaniją ir Naująją 
Zelandiją. Šios kelionės tikslas buvo su
sipažinti su Australijos ir Naujosios Ze
landijos gamta ir vietos čiabuvių kultūra 
bei tradicijomis, plėtoti kultūrinius ryšius 
su tautiečiais bei aplankyti Tasmanijojc 
vietas, susijusias su šiauliečio keliautojo, 
gamtosaugininko ir fotografo Olego Tru- 
chano (1923-1972) gyvenimu ir veikla 
Australijoje ir Tasmanijojc, kur jis gyveno 
nuo 1948 iki 1972 metų.

Šilti susitikimai su tautiečiais 
Australijoje

Vasario 5 dieną iš Frankfurto prie 
Maino lėktuvu, kurio skrydis truko 21 vai. 
(su trumpu nusileidimu Singapūre), 26 
asmenų grupė, kurią sudarė keliautojai iš 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Pa
nevėžio, Utenos ir kitų miestų, atskrido i 
Sydnėjų. Šiame garsiausiame pasaulio 
mieste apžiūrėjome žymiausius architek
tūros statinius - Operos teatrą, istorini til
tą, pasivaikščiojome po botanikos sodą, 
apsilankėme akvariume, meno galerijose 
ir muziejuose.

Iš Sydnėjaus nuvykome i Australijos 
sostinę Canberrą, surengėme ekskursiją po 
Parlamentą, susipažinome su šio šiuolai
kinio miesto architektūra, kultūros ir is
torijos paminklais, kraštovaizdžiu.

Šios ekspedicijos metu, vasario 7 d., 23 
žygio dalyviai, įkopėme į aukščiausią Aus
tralijos kalną - Tado Kosciuškos viršūnę 
(2282 m). Šio kalno viršūnėje išskleidė-

Ekspcdicijos ženkliukas.

me I Jetuvos trispalvę, Žemaitijos draugi
jos ir Šiaulių miesto savivaldybės vėlia
vas, Kalno viršūnėje esančiame obeliske 
buvo pritvirtinta apskrita metalinė len
telė su žygio emblema, kurioje išraižyti 
žodžiai: “Žygis Olego Truchano keliais. 
Lietuva -Tasmanija. 2008 m. vasaris”. Be

gyvenimą Australijoje, darbą, vietos tra
dicijas ir papročius.

Ekspedicijos atstovai iš Lietuvos, va
dovaujami kelionės vadovės, asociacijos 
“Gimtinės takas” vedančios direktorės 
Teodoros Dilkicnės, susitiko su tautie
čiais Sydnėjaus Lietuvių Klube “Daina
va”. T. Dilkienė papasakojo susirinku
siems apie asiociacijos “Gimtinės takas” 
veiklą, ryšius su tautiečiais pasaulyje; Že
maičių draugijos Panevėžio skyriaus va
dovas Steponas Kubcckas pasidalino savo 
mintimis apie šios draugijos veiklą ir už
davinius, įteikė Žemaičių draugijos pasus 
kai kuriems renginyje dalyvavusiems tau
tiečiams. Ekspedicijos dalyvis iš Šiaulių, 
patyręs keliautojas Boleslovas Vengrys, 
pasidalino įspūdžiais iš kelionės po Aus
traliją, šių eilučių autorius papasakojo 
apie ekspedicijos “Olego Truchano ke
liais Lietuva-Tasmanija. 2008 m. vasaris”, 
tikslus ir uždavinius, atsakė į susirinkusiųjų 
klausimus.

to. surengėme žygį 
po Nacionalini Mor
ton parką, keliavo
me Didžiojo Vande
nyno pakrante prie 
vienų iš gražiausių 
pasaulyje “Dvylikos 
Apaštalų“ smiltai
nio stulpų. Kartu su 
ekspedicijos daly
viais keliavo ir ke
lionės metu kaip 
gidė gražiai talkino 
Australijoje gyve
nanti tautietė Virgi
nija Laurinaitis. Ji ne 
tik vyko kartu su ke
liautojais, bet ir pa
pasakojo apie savo

Ekspcdicąįos dalyviai Tado Kosciuškos kalno viršūnėje išskleidė 
ir Žemaitijos vėliavą.

Vėliau kelionės maršrutas atvedė į 
Melbourną, kur apžiūrėjome Atminimo 
šventyklą. Vyriausybės rūmus su nuosta
biu botanikos sodu, kapitono James Cook 
vasarnamį ir jam skirtą paminklą. Mel
bourne taip pat įvyko susitikimas su vie
tos lietuviais, vyko pokalbis apie Lietu
vą, Australiją, gamtos išsaugojimo prob
lemas, ekspediciją Olego Truchano gyve
nimo ir veiklos vietomis.

Sydnėjujc ir Melbourne susitikome su 
tautiečiais lietuviais, įteikėme jiems nau
jausių lietuviškų knygų, žurnalų ir leidi
nių apie Lietuvą, Šiaulių kraštą ir Šiau
lių universitetą, DVD ir CD įrašų su 
lietuviška muzika.

Olego Truchano gyvenimo ir veiklos 
vietomis Tasmanijoje

Iš Melbourne lėktuvu nuskridome į 
Tasmanijos salos sostinę Hobartą, Čia 
mus pasitiko Tasmanijos lietuvių ben
druomenės atstovai ir šiauliečio ke^ąu- 
tojo Olego Truchano žmona M^a/įpj- 
chanas. Mums buvo surengtą ek^ų^ija 
po Hobartą, o šių cilučiųąųtorįųs-susi- 
tiko su Olego Truchano seserimi^įna 
Kantvilas ir jos sūnumi, Tasmanijos uni
versiteto mokslininku Gintaru KąjjĮsjilu 
bei keliautojo žmona .fylelva Trucjųęęyts. 
Susitikimo metu buvo ąptąrta šių ęįlyięių 
autoriaus parengta monografija “Lietuvis 
Olegas Truchanas -Tasmąjujos legendą”, 
kuri skirta Olego Truchano gyvenimui ir 
veiklai nušviesti. Ją planuojama šięrpct 
rudenį išleisti Šiauliuose. Be to, šio įsi
tikimo metu Ninos Kantvilos namuose, 
buvo susipažinta su šeimos archyvu, užra
šyti artimųjų prisiminimai apie Olegą Tru- 
chaną. Kitą dieną Hobarte įvyko susiti
kimas su Tasmanijos lietuvių bendruo
menės nariais. Renginio metu Melva Tru
chanas parodė iš Olego Truchano nuotrau
kų parengtą vaizdo filmą.

Tęsinys kitame MP nr.

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Tolioji 
rezistencija

Tą pirmą va
sarą Vytautas

dėstė Pedagoginiam Institute ir rašė mo
nografiją apie kompozitorių vargoninin
ką Česlovą Sasnauską. Didelę “rašymo” da
lį jis praleisdavo prie telefono, derėdama- 
sis su redaktoriais dėl kiekvienos savo 
frazės. Jie vis reikalaudavo tą ar kitą dali 
išmesti, ypač kur buvo nagrinėjama var
gonininko veikla ir kompozicijos vargo
nams. Po ilgų ginčų Vytautas reikalauja
mą dalį išmesdavo ir įkišdavo ją į kitą, 
mažiau pastebimą, vielą. Ištaisytus pusla
pius Gražina arba aš perrašydavom maši
nėle. Tą vasarą toji knyga taip ir nebuvo 
baigta. (Tik po penkerių metų mes perra- 
šėm paskutinius “išsiderėtus” puslapius).

Dešimtmetis Vytauto sūnus Vytukas 
domėjosi šachmatais, o man atvykus, gana 
greitai išvažiavo į šachmatininkų stovyklą 
prie Kaišiadorių. Prieš išvažiuodamas jis 
pusę valandos įrodinėjo savo vadovui, kad 
būtinai reikia suorganizuoti taip, kad le
da iš Australijos galėtų su juo važiuoti. 
Vargais negalais jį įtikino, kad ten vis 
dėlto vaikų stovykla, o teta gal net šach
matais nemoka žaisti.

Iš stovyklos Vytukas parašė laiškelį, 
kad stovykloje būtų labai gerai, bet per 
daug pacanų. (Pacanas, kaip supratau, bu
vo paniekinantis žodis rusams). Aš šeimo
je nebuvau girdėjusi jokios užuominos
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apie rusus, tai paklausiau, kodėl vaikas 
rusus niekina. Vytautas paaiškino: “Mes 
namie apie rusus ir okupaciją nekalbam, 
nes vaikai gali netyčia ką nors pakartoti, 
bet jeigu vaikas pareina iš mokyklos ir 
sako: “Mes šiandien mokėmės apie kro
kodilus”, mes tuojau labai susidomint, 
atsiverčiam atlasą, surandam kur tie kro
kodilai gyvena, paieškom paveikslų kny
gose. Kitą dieną vaikas pareina ir sako: 
“Mes šiandien kalbėjom apie Vladimirą 
Iličių (Leniną)”. Mes tik trukteliant pe
čiais, abejingai pasakom “O?” ir kalbam 
apie kitus dalykus. Nieko nereikia sakyti, 
ir vaikui labai aišku, kas mums svarbu, o 
kas mūsų visai neliečia”.

Visur veikė pusiau slapti kraštotyri
ninkų būreliai. Jie valė ir stengėsi apsau
goti pilkapius ir piliakalnius, saugojo se
nus kryžius pakelėse ir kapinėse, o išgriau
tus surinkdavo ir juos dokumentavę saugo
davo savo namuose, tikėdamiesi kada nors 
juos apgyvendinti muziejuose. Į tuos bū
relius įtraukdavo ir moksleivius, nes ofi
cialiai tai buvo tik “tėvynės pažinimas”.

Tie būreliai buvodaugpatrauklesni už 
pionierių būrelius. Dail. Vildžiūnas pasa
kojo apie savo vaikus, kurie reguliariai 
“suserga”, ktii mokykloje naujas būrelis 
pionierių turi duoti įžodį, ir džiaugėsi, 
kad iki šiol jie to raudono kaklaraiščio 
išvengė.

Kai Vytauto draugas Gediminas Joki- 
maitis išleido savo poezijos knygutę, visi 
jo draugai susijaudinę skambino vienas 
kitam: “Ar skaitei apie piemenį?” “Ar 
skaitei apie piemenį?” Aš paskaičiau tą 
eilėraštį ir nieko ypatingo neradau, o rei
kėjo skaityti tarp eilučių, kur piemuo 
saugo savo kaimenę neramią nuo plėšrių 
vilkų. Tai buvo drąsus posakis, bet aš dar 
.nebuvau išmokus skaityti tarp eilučių. 
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Atrodo, kad ir cenzorius to nepastebėjo.
Rasų kapuose nelegaliai pastatytas 

paminklas irgi buvo rezistencijos iššūkis.
Tautų “draugystė”

Nemeilę rusų tautai pajutau iš karto 
atvažiavus į Lietuvą. Tie perukai, pasirodo, 
buvo Gražinos draugėms, dirbusioms te
atre. Kai po vieno spektaklio su Gražina 
nuėjom į užkulisius pas dekoratores, jos 
man “išdavė paslaptį” apie perukus, kurie 
tais metais buvo labaimadoj. “Mes visoms 
lietuvėms pasakom, kaip reikia sutvarky
ti savo plaukus ir užsimauti peruką, bet 
rusėms nesakom. Jei pamatysit moterį su 
gumbuota galva ir savais plaukais kyšan
čiais iš po peruko, taip ir žinokite - rusė.” 
Taip pasakojo moteris, grįžusi iš tremties.

Kiekviena proga buvo primenama, kad 
čia rusų per daug. Druskininkai yra vi
sasąjunginis (visos Sovietų Sąjungos) ku
rortas, todėl ten vasaroja labai daug rusų. 
Prieš įvažiuojant į kiekvieną miestą, pa
sitinka oficiali lenta su pavadinimu , o 
kiek toliau - medinis ar metalinis dai
lininko padarytas gražus vietovės pava
dinimas. įvažiuojant j Druskininkus ofi
cialusis pavadinimas buvo RUSKININ- 
KAI. Ncsuskubomsustoti nufotografuoti, 
sakėm nufotografuosim grįždami, bet 
grįžtant I) jau buvo sugrąžinta.

Nežiūrint nuolatinės propagandos, 
tautų draugystę labai sunku įgyvendinti. 
Nenuostabu - juk jeigu lietuvis Lietuvoj 
nori lietuviškai kalbėti, tai jis yra šovinis
tas, arba net fašistas, bet jeigu rusas, nuolat 
Lietuvoj gyvendamas, užsispyręs kalba tik 
rusiškai, jis parodo savo tėvynės meilę.

Kartą vaikščiodami su Gediminu po 
miestą, pasiklausėm nedidelio berniuko 
kaip nueiti į kažkokią gatvę. Vaikas rusiš
kai atsakė, kad lietuviškai nesupranta. Per 
vertėją išsiaiškinom, kad jis gimęs ir augęs 
Lietuvoje. “Tai kaip gi tu nemoki lietuviš
kai?” paklausė Gediminas, o vaikas paaiš

kino: “Mano tėvas sakė, kad mums lietuvių 
kalbos nereikia, nes mes nugalėtojai”.

Man pasakojo tokį neseniai įvykusį 
atsitikimą. Į troleibusą įlipo moteriškė su 
ryšulėliu rankoje ir atsisėdo į pirmą pa
sitaikiusią laisvą vietą, bet negalėjo pasiek
ti skylamušio bilietėliui užkompostiruoti. 
Ji ištiesė bilietėlį kitai moteriškei ir pa
prašė: “Malonėkite užkompostiruoti bi
lietėlį”. O toji tik užrietė nosį ir sako ru
siškai: “Aš lietuviškam snukiui nieko ne
darau”. Moteriškė kaip per veidą gavusi: 
paraudo, akys pilnos ašarų, rankos dreba... 
Kažkas kitas paėmė tą jos bilietėlį, su^py- 
bo. O ji vargšė sėdi ir negali atsigauti. 
Paskui trupu tį apsiramino, pasidėjo tą sa
vo ryšulėlį ant kelių ir ėmė atrišinėti. Kai 
atvyniojo, pasirodė, kad tai buvo iš cuk
rainės pirktas kreminis tortas. Motęrjškė 
su tortu rankoje atsistojo, priėjo purios 
rusės ir rusiškai pasakė: “O aš rusį^ąm 
snukiui ir torto negailiu”. Tėškė tą Jfjpą 
jai į veidą ir išlipo. ‘ ,J bž

Sako, autobusas buvo beveik,pįįųas. 
bet niekas nereagavo, niekas ųięJjp-Jw5tė- 
matė”-taipjau priimta. • .pąiolož

Yra ir anekdotas panašia terpajylįgi- 
tatorius plėšosi. įrodinėja, kaip lietuviąiĮtu- 
ri būti dėkingi rusų tautai, kaip juos rei
kia mylėti, ir tuojau kreipiasi į vienąkįau- 
sytoją: “Na, kaip tamsta pasakysi - rusas 
mums draugas ar brolis?” “Brolis, aišku”. - 
sako žmogus. “Bravo”, džiaugiasi agitato
rius, ‘Na, tai gal paaiškinsite visiems, kodėl 
jūs taip galvojate?” “Savaime aišku - draugą 
galima pasirinkti”, - paaiškino žmogus.

Po kelerių metų, prieš prasidedant 
Sąjūdžiui, jau buvo jei ne daugiau laisvės, 
tai bent mažiau baimės, nes Tilto gatvėje 
ant sienos pamačiau užrašą didelėmis 
raidėmis: RUSSIAN GO HOME. Gerai, 
kad turėjau aparatą, nes kitą dieną užrašo 
jau nebebuvo.
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Ar verta toliau leisti “Lithuanian Papers”?
Atkelta iš 6 psl.
premijas, eksponavę garsiose galerijose, jų 
darbų yra ir Australijos bei užsienio ga
lerijose, Įstaigose, miesto aikštėse ir at
skirose kolekcijose. Šie ir kiti dailininkai 
buvo aprašyti Australijos meno leidiniuo
se ir laikraščiuose. Bet nėra pateiktos jo
kios informacijos, kur būtų galima gauti 
daugiau žinių: SL1C ar Google/Yahoo 
interneto informacijos tinklapiuose. 
Vertėjo bent trumpai aprašyti fotografą 
Arūną Klupšą, kurio darbai užtinkami 
meno, foto žurnaluose, net tris kartus 
“Time” viršelyje ir kitur.

Nepaminėta I Jdijos Simkutės-Pocius 
lietuvių dailininkų knygos ženklų (ex- 
libris) miniaturinės grafikos rinkinys, 
kuris buvo eksponuotas keliose didmies- 
čių bibliotekose, galerijose ir migracijos 

* ’ fnuzięjuję.. Parodas aprašė australų spauda 
"lt žurnalai. Išleisti leidiniai: “Lietuviški Ex 

' j’Libris, Lithuanian Bookplates” 1980 m.; 
^“Contemporary Lithuanian Bookplates” 
'1989 m.

1 Rašoma: “While the mainstream 
Lithuanian literature continued developing 
under the Soviet rule (Kelertas, 1992) 
expatriate Lithuanian-languagc writers in 
Australia branched out with their own 
work. At least 25 volumes of Australian 
Lithuanian poetry were published up to 
1989 (Jūragis, 1989, p. 4) Most of this 
accumulated cultural treasure has not been 
translated into English...”

Kodėl šių žinių nepapildė bent šiame 
straipsnyje? Knygoje paminėti autoriai, 
rašantys anglų kalba ir dvikalbiai, bet la
bai mažai žinių pateikta apie jų kūrybą. 
Pvz.: daugiau neaprašyta: Elena Jonaitis 
(Jonaitienės) knyga anglų kalba “Elena’s 
Journey” (paimta iš SLIC) “was published 
in 1997 by Text Publishing Company in 
Melbourne. “It attracted interest and 
discussion, both in the migrant and also 
wider Australian communities in Victoria 
and was placed on the list of prescribed 
books for Higher School Certificate. It was 
reprinted in 1998 and 1999". Tokia 
informacija, manau, būtina.

Neteisingai nurašyta mano pavardė 
Šimkus (buvusi lik pirmose publikacijose 
Australijoje). Keletas pastabų dėl infor
macijos: Lidijos Šimkutės (ne Šimkus) 
poezija buvo publikuota anglų kalba Aus
tralijos žymiuose literatūros žurnaluose: 
“Meanjin”, “Southerly”, “Overland”, “Five 
Bells” ir kitur. Dvikalbės knygos lietuvių 
ir anglų kalba: “Tylos erdvės/Spaces of 
Silence” (1999m) su įžymaus Australijos 
rašytojo/poeto David Malouf įvadu, ir 
“Vėjo žvilgesys/Wind Sheen” (2003m). O 
vokiečių ir anglų kalba “Weisse Schatten/ 
White Shadows” (2000m). Jos eilėraštis 
išrinktas vienu geriausių šio amžiaus aus- 

1 tralų eilėraščių 2004m. Australijos poezi
jos festivalyje. Jos poezija išversta j tryli- 
ką kalbų. Elizabeth Cameron Dalman, 
Mirramu Šokių Kompanijos Kūrybos 

' Centro direktorė, choreografė ir išraiškos 
šokėja pakvietė skaitytipoeziją (Sally Wicks 

1 -dėka) šokio instaliacijos projekte WWW: 
Lake George Festivalyje, kuriame šoko 
lietuvių kilmės šokėja Sally Wicks. (Dau
giau rasite: www.ace.net.au/lidija)

Yra ir kitų, knygoje nepaminėtų Aus
tralijos lietuvių ar lietuvių kilmės autorių, 
kurie išleidę bent vieną knygą anglų kalba 
Australijoje ar kitur. Pvz.: Vytautas ir Dalia 
Janavičius, Jūratė Sasnaitis, ir kiti. Apie 
juos, kiek prisimenu, buvo rašyta “Mūsų 
Pastogėje”.

TALKA - SYDNEY
16-20 Meredith St., Bankstown, Sydnėjaus lietuvių Klube “Dainava”.

Darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12 vai. ryto iki 14.30 vai. po pietų.
Elė Kains, Ph: (02) 9782 0082.

RO. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

Manau, būtų verta paminėti visų auto
rių publikacijas ir pateikti atitinkamas 
rcfcrencijas.

Kaip minėjau, straipsnyje (bei knygoje) 
autorius išvardina baletų šokėjus, bet 
nepamini Danutės Nasvytytės, kuri 1953 
m. įsteigė Išraiškos šokių mokyklą ir gru
pę. Pirmasis jos pasirodymas - 1951 m., 
Melbourne. Didesnio masto pasirodymai 
buvo Sir Bernard Heinzei, žymaus Mel
bourne muziko globoje.

Kodėl plačiau neaprašytas Helmuto 
Bakaičio vaidmuo Australijos teatro pa
saulyje. Pateiksiu anglų kalba ištrauką iš 
SLIC: „...The current I lead of Directing at 
the National Institute of Dramatic Art 
(NIDA), has written, directed and produced 
many plays... and is a fine actor... involved 
with the Melbourne Theatre Company... 
and head of the youth workshops; the Old 
Tote Company, later the Sydney Theatre 
Company. Adelaide: co-dircctor of the 
Youth Festival, “Come Out”... staged his 
play “Carlotta and Maximilian”; founding 
Artistic Director of the St Martin’s Youth 
Arts Centre, director of the New Moon 
Company in Cairns, director of the Q 
Theatre at Penrith, Sydney.

Toliau A P. Taškūnas rašo: “At least 26 
former Lithuanian migrants have since risen 
to academic positions in Australian 
universities and research establishments...” 
Įdomu, kodėl nemato reikalo plačiau in
formuoti apie profesorius - Algį ir jo sū
nų Paulių Kabailas, Vytautą Donielą, 
Zigmą Budrikį, Algį Vingrj (Prof, of 
Ophthalmology, Melbourne University), jų 
bei kitų pasiekimus.

Straipsnyje išskirtinai vardu pamini: 
“A second generation Lithuanian, Adam 
Ramanauskas is prominent in Australian 
rales football... he continues to play for 
Essendon”. (Teko girdėti, jis net nesidomi 
savo kilme).

Baigdamas AP.Taškūnas iškelia “Need 
for more research” svarbi), tik gaila, kad ne
atsiranda lietuvių kilmės studentų, norin
čių paskirti savo studijas šiam reikalui. 
Daugiau atsiranda svetimtaučių. Teko 
išgirsti iš vieno australo poeto, kad šiais 
metais viena studentė gavusi stipendiją 
(Lithuanian Studies Society, I lobart) išva
žiavo į Lietuvą tyrinėti lietuvių literatū
ros (berods poezijos). Įdomu, kodėl ne
skiria dėmesio Australijos lietuvių rašy
tojams, poetams?

Gerb. autorius Algimantas P. Taškūnas 
yra įdėjęs daug darbo savo srityse ir už tai 
pelnė daug apdovanojimų, kurie išvardin
ti post scriptum. Be abejo, tenka sveikinti 
už šiuos laimėjimus.

Bet KYLA KLAUSIMAS: ar verta 
toliau publikuoti šį leidinį? Tenka išgirsti 
abejingų komentarų arba klausimų: “Kam 
toks leidinys anglų kalba šiuo metu 
reikalingas?” Buvo prasmė, kai Lietuva 
buvo okupuota ir siekėme sudominti ki
tataučius Lietuvos reikalais.

Kažin, kiek australų, gaunančių leidi
nį, turi laiko ar noro atidžiau jį perskai
tyti, jei daugelis lietuvių, atrodo, tam 
neskiria laiko ir. matyt, leidiniu nelabai 
domisi?

Viena Adelaidės Lietuvių Namų bib- 
liotekės darbuotoja komentavo, kad žmo
nės, atėję j biblioteką, domisi žurnalu 
“Lithuanian Heritage”, bet nesidomi 
“Lithuanian Papers”.

Ar šiuo metu “Lithuanian Papers” 
reikalingas, aktualus, ar atgyvenęs? Būtų 
verta išgirsti nuomones spaudoje. □

In memoriam
A'frA Bronius Genys

1917.0125 - 2008.03.07

Ankstyvą kovo 7 dienos rytą į amžiny
bę iškeliavo Sydnėjuje gyvenantiems lie
tuviams gerai žinomas Bronius Genys.

Bronius gimė ir vaikystę praleido 
Rumšiškėse. Šeimoje dar augo 5 seserys ir 
brolis. Visi jau iškeliavę į amžinybę.

Bronius jau nuo mažens buvo paste
bimas kaip gabus ir darbštus vaikas. Tė
vai išleido Bronių mokytis į amatų mo
kyklą. Sėkmingai užbaigęs šią mokyklą, 
Bronius nutaria įstoti į Saleziečių Drau
giją, pasirinkdamas vienuolišką gyveni
mą. Vytėnuosc praleido ketverius metus, 
vėliau buvo išsiųstas gilinti žinias Peda
goginiame Institute Turine (Italija). Užbai
gęs studijas sugrįžo į Lietuvą ir dirbo Sa
leziečių globojamuose našlaitynuosc bei 
mokyklose. Pilnai buvo pasišventęs šiam 
darbui.

Tačiau, visai netikėtai, Broniaus gyve
nimas pakrypo kita linkme. Kaip ir dau
gelis Lietuvos gyventojų, kad išvengtų 
trėmimo, 1941 metais pasitraukia į 
Vakarus. Galvojo, kad tik laikinai, deja, 
savosios Tėvynės liet artimųjų jam nebuvo 
lemta daugiau pamatyti.

Karo metu buvo sunkiai sužeistas. Ske
veldra pažeidė jo arteriją. Po operacijos 
kairė ranka liko suparalyžuota ir nuo tos 
dienos buvo pripažintas invalidu. Gal tai ir 
buvo viena iš pagrindinių priežasčių, kad 
prarasta sveikata nebeleido toliau akty
viai puoselėti vienuoliško gyvenimo.

Prasidėjo naujas jo gyvenimo etapas. 
Bronius sukūrė šeimą, emigravo į Aus
traliją, įsikūrė Bass Hill priemiestyje. 
Susilaukė 3 vaikų - Danguolės, Kęstučio ir 
Liucijos. Vaikai padovanojo 5 anūkus.

Atvykęs j Australiją darbo sutartį at
liko vandentiekio kompanijoje (Water 
Board), kur ir pasiliko dirbti iki pensijos.

Sydnėjuje Bronius buvo aktyvus lietu
vių bendruomenės veikėjas. Jis statė 
Lietuvių Namus, įsteigė lietuvišką Savait
galio mokyklą. Jis ne lik joje mokytojavo, 
bet ir ilgus metus jai vadovavo. Aktyviai 
įsijungė į darbą prie lietuviškos parapijos 
Lidcombe. Buvęs saleziečių auklėtinis ir 
toliau savo gyvenimą jungė su šia jam vi
sada miela ir prie širdies Draugija.

Bronius taip pat turėjo meniškų ga
bumų. Nors dirbo tik su viena ranka, bet jo 
atlikti darbai ir darbeliai buvo dailūs bei 
gražūs. Paskutinius 10 mėnesh} Bronius 
praleido Bass Hill slaugos namuose, o pa
skutines dvi savaites - ligoninėje, kur 
nuolatos prie jo budėjo žmona Genovaitė 
su dukromis ir sūnumi.

Irvėl koks sutapimas! Prieš trejus me
tus į Bass Hill parapiją atsikėlė kunigas 
salezietis Fr. Phillips Royan ir jie susipa

A4XA Juozas [Jack] Dilba
1951.04.08 - 2008.03.02

Juozas Dilba buvo senų “dievo paukš
telių”, įsikūrusių Hobarte - Jurgio, karo 
veterano, kuriam pasisekė išsprukti iš 
apsupimo Stalingrade, ir stambaus ūkio 
ūkininkės Onos-sūnus. Abu Juozo tėvai 
jau iškeliavo į amžinybę, taip pat ir vyres
nis brolis Alfredas.

Kaip ir daugelis lietuvių, išsprūdusių 
iš Europos pragaro, Dilbų šeima įsikūrė 
Hobarto priemiestyje - Springfield’e. 1951 
metais, dar gyvendami barakėlyje, tėvai 
sulaukė dvynukų - Juozo ir Jono. Surengė 
šaunias krikštynas, kuriuose ir man teko 
dalyvauti. Netikėjau, kad dalyvausiu ir jo 
laidotuvėse.

Abu “dilbukai” buvo labai geri futboli
ninkai. Juozas žaidė futbolą net 20 metų-

žino. Nuo pirmos dienos juos abu jungė 
kažkoks nuostabus ryšys. Kunigas lanky
davo Bronių namuose, ligoninėje bei slau
gos namuose. Guodė ir ramino jį skaus
muose, aprūpino šv. Sakramentais. Kiek
vienas kunigo apsilankymas jam atnešda
vo džiaugsmą, šviesą ir viltį.

Po kunigo apsilankymo Bronius su 
ašaromis akyse vis sakydavo: “šiandien aš 
laimingiausias, mane aplankė šv. Kunigo 
Jono Bosko sūnus...”

Gedulingas šv. Mišias už Velionį atlai
kė jo numylėtas kunigas salezietis Fr. 
Phillips Royan. Per mišias Velionio vai
kai - Danguolė, Liucija ir Kęstu t is - pasi
dalino prisiminimais apie tėvelį. Antanas 
Kramilius perskaitė iš Vilniaus Salezie
čių Bendruomenės gautą laišką. Jame 
buvo rašoma: “Br. Genys liko visą gyve
nimą šv. Kunigo J. Bosko draugas, tikras 
saleziečių bendradarbis ir rėmėjas...”. 
Laiške taip pat šeimai perduodama 
užuojauta bei užtikrinimas, kad saleziečių 
bendruomenė meldžiasi už Velionį bei 
visus bendradarbius.

Po atsisveikinimo kalbų, Natalija per
skaitė savo sukurtą eilėraštį, skirtą Gene
liui. Taip mes gyvendami kaimynystėje jį 
vadinome.

Po šv. Mišių Antanas Kramilius lietu
viškai sugiedojo laidotuvių maldas. Susi
rinko gausus būrys draugų, pažįstamų, 
bičiulių ir palydėjo Velionį j Rookwoodo 
kapų lietuvių sekciją. Katalikų Draugijos 
vardu atsisveikino Antanas Kramilius ir 
pakvietė sugiedoti Lietuvos Himną. Visi 
susirinkusieji buvo pakviesti pietums į RSL 
Klubą.

Ilsėkis ramybėje, Lietuvos sūnau, kad 
ir toli nuo savo numylėtos Tėvynės Lie
tuvos. Tebūna Tau lengva ši Australijos 
žemelė. Dana Lee

Rapid Klube, kuris yra vienas iš popu
liariausių ir sėkmingiausių europietiško 
futbolo klubų Tasmanijojc.

Juozas dirbo įvairiose valdžios įstaigo
se (Public Service). Iš pradžių - socialinio 
aprūpinimo, vėliau - sveikatos departa
mente, kol perėjo j specialų vėžio gydymo 
skyrių.

Juozas Dilba mirė darbovietėje staiga 
sustojus širdžiai. Paliko liūdinčius: sūnų, 
brolį Joną, seserį Zclmą, švogerį J.Adicką 
ir gyvenimo draugę Athlene.

Ilsėkis ramybėje, Juozai. Tavo švelnus 
ir malonus aptarnavimas liks visų ligonių 
ir lankytojų atmintyje.

Endrius Jankus
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Konkursas ALB vėliavai sukurti
Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 1000- 

čio proga, ALB Krašto Valdyba skelbia konkursą Australijos 
Lietuvių Bendruomenės vėliavai sukurti.

Vėliavos projektų pristatymo terminas -2008m. birželio 
mėn. 15 <1. Pristatyti projektai bus pateikti viešam svarstymui 
lietuviškoje spaudoje ir ALB internatinėje svetainėje. Galutinį 
sprendimą priims ALB Krašto Valdybos paskirta vertinimo

komisija. Geriausio projekto autoriui bus skiriama $ 250 premija.
Žinių apie vėliavų sudarymo principus galima rasti Alfred’o Znamierowski’o kny

goje “The World Encyclopedia of'Hags. The definitive guide to international flags, banners, 
standards and ensigns “ (First published in 1999 by Lorenz Books, London).

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į Liliją Kozlovskiene, tek: (03) 8707 0347.
Projektus siųsti adresu: Lilija Kozlovskiene, 77 Grinnvade Cres.,

Frankston, VIC 3199, arba
el.paštu: lilija@austlb.org ALB Krašto Valdyba
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from as little as $5OO.oo
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‘ ftefter than the batik”
Lithuanian Co-operative Credit Society “Talka” Ltd

XXV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Sydnėjuje

xxv ALD Sydney 2008 Meno ir Tautodailės parodos 
•SSSSSBS" ALD Ruošos Komitetas iš anksto kviečia menininkus 

išstatyti savo darbus Meno ir Tautodailės parodoje. Ji įvyks šių metų gruodžio pabaigoje 
Australijos Lietuvių Dienų metu.

Geriausi darbai (“Lithuanian Theme” and “Drawing Prize”) bus apdovanoti.
Dėl tautodailės darbų kreiptis į Martiną Reisgieną

tel.: (02) 9543 1001 e-mail: martinareisgys@hotmail.com
Dėl tapybos ir skulptūros darbų kreiptis į Leeką Grozdeff 

tel.: (02) 9796 8573 e-mail: leekart@optusnet.com.au
arba Jolantą Janavičienę

tel.: (02)99392180 c-mail: jurgisandjolanta@tpgi.com

ALB Krašto Valdybos pranešimas
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės ruošia sąvadą 

“Lietuvos kultūros ir meno atstovai užsienyje”.
Šiame sąvade nurodoma: bendruomenės pavadinimas, kultūros ar meno atstovo var

das ir pavardė, atstovaujama meno šaka ir žanras bei atstovo kontaktinis adresas.
Australijos lietuviai menininkai, kurie sutinka būti įtraukti į šį sąvadą, prašomi kreip

tis į savo Apylinkių Valdybas arba į ALB Krašto Valdybos pirmininkę Birutę Prašmu- 
taitę adresu: 2/6 Niki Crt., East Bcnlleigh, VIC3165.

Tek: (03) 9579 3946 E-mail: birute@ausllb.org ALB Krašto Valdyba

DAINA VA
LITHUANIAN CLUB

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

mvw.lithuanianclub.org.au

Keičiasi Klubo “Dainava” 
darbo valandos

Nuo šeštadienio, kovo 1 dienos naujos darbo valandos:

TYečiadicniais - sekmadieniais Klubas dirbs nuo 12 vai. dienos.

Norintys užsisakyti Klubo patalpas pirmadieniui ar antradieniui, pra
šomi kreiptis į Klubo Administraciją.

Klubo restoranas dirba:
pietūs 12 vai. ryto - 3 vai. p.p. trečiadienį - sekmadienį 
vakarienė 530 vai. p.p. - 930 vai. p.p. trečiadienį - šeštadienį

Linksma valandėlė
5 vai. p.p. - 7 vai. p.p. - trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį.

Užeikite pasisvečiuoti Klubo jaukiame bare.

'lautinių šokių grupė “Sūkurys” repetuoja sekmadieniais (kai nevyksta 
kiti renginiai) nuo 430 vai. p.p.

Biliardo varžybos Klube vyksta ketvirtadieniais nuo 7 vai. p.p.
Kreipkitės i Petrą Buroką mob. tel.: 0424 725106.
Laukiame gausaus dalyvių būrio.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Padėka
Mirus mūši) brangiam ir mylimam vyrui, tėveliui, seneliui ir proseneliui 

Juozui Skuodui, nuoširdžiai dėkojame kun. Jonui Stankevičiui, kun. John 
Golding, aukojusiems šv. Mišias ir attikusiems laidotuvių apeigas, kun. Alfonsui 
Savickui paaukojusiam šv. Mišias Perth’e, Rožančiaus Būreliui už maldas, 
choristams už giesmes, Antanui Kramiliui už bažnyčioje sugiedotą “Libera” ir 
jautrius atsisveikinimo žodžius kapinėse.

Dėkojame mieliems tautiečiams ir organizacijoms, pareiškusioms mums 
užuojautą spaudoje, raštu, žodžiu, atsiųstas gėles ir užprašiusiems šv. Mišias. Esame 
labai dėkingi visiems.

Žmona Justina, dukra Danutė ir visa šeima.

Free retirement seminar in 
Lithuanian language

Sponsored by the Commonwealth Bank (CBA). To by held at the Lithuanian Club 
'Dainava” on Sunday, March 30th, between 2.00 p.m. and 4.00 p.m.

Registration:
1. 2.00 to 2.15 pm on 30/3/2008.
2. By phone, contacting CBA (1 800241 996) Monday to Friday between
8.30 am and 530 pm.
3. Via the Internet at

www.retircready2.webccntral.com.au/ssl/registration.asp?ScminarlD= 144:'
Leonas Markauskas - contact no. 0416035515.

Melbourno pensininkų pietūs
įvyks šių metų balandžio 8 dieną, antradienį, 11.30 vai. Crawn Casino patalpose, 

“Saule” restorane - bufete. Kaina - $5.
Renkamės prie eskalatoriaus - laiptų į restoraną. Pensininkų Valdyba

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.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: litconm<elb@bigpond.com

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: www.users.bigpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia Doniela

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinam i ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

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

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