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Sydnėjaus Liet. Klubo “Dainava” šventinimas

Praėjus beveik pusantrų metų nuo Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Dainava” atidarymo, 
šių metų balandžio 20 dieną įvyko iškilmingas Klubo šventinimas, kurį atliko kuni
gas Jonas Stankevičius. Po to sekė bendri pietūs. Nuotraukoje - susirinkusieji į Klubo 
šventinimą prie įėjimo į Klubą. Plačiau-skaitykite “M.P.”psl.3. Nuotr. Rick Monk.
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TMID parėmė Australijos lietuvius 19,200 Lt.
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės informuoja, kad 2008 metais Australijos Lietuvių Bendruomenei 
ir kitų lietuvių organizacijų projektams skirta 19,200 litų parama.

Plačiau apie tai skaitykite “M.P.” psl. 7

Lietuva įsitraukia į ES užsienio politiką

Nužudytų 
partizanų byla

Bylą dėl nužudy
tų Lietuvos partiza
nų neturtinės žalos 
atlyginimo jų arti
miesiems nagrinėjęs 
Aukščiausiasis 'teis
mas balandžio 29 d. 
nutarė kreiptis j 
Konstitucini Teis

mą. Jo prašoma išaiškinti, ar įstatymas dėl 
SSRS okupacijos žalos atlyginimo, kuria
me nustatyta,kad Lietuvosžmonėms sovie
tinės okupacijos laikotarpiais genocidu 
padarytą žalą atlygina SSRS teisių ir parei
gų tęsėja - Rusija, o fiziniai asmenys - ge
nocido vykdytojai - neatlygina, nepriešta
rauja Lietuvos konstitucijai.

Konstitucinio Teismo taip pat prašoma 
ištirti, ar 1990 m. gegužės 2 d. įstatymas 
“DėJ asmenų, represuotų už pasipriešini
mą okupaciniams režimams, teisių atsta
tymo” ta apimtimi, kuria Įstatyme nustatyta, 
kad yra atkuriamos tam tikrų kategorijų 
asmenims ir nukentėjusiems pažeistos 
teisės, o kitų kategorijų asmenims ir 
nukentėjusiems-neatkuriamos, nepriešta
rauja konstituciniam teisinės valstybės 
principui.

Pernai birželį Lietuvos apeliacinis teis
mas paskelbė, kad už Lietuvos partizanų 
Jono ir Antano Astrauskų nužudymą nu
teisti buvę sovietų parankiniai - saugumo 
papulkininkis Vytautas Vasiliauskas ir 
slaptoji agentė Martina Žukaitienė - nužu
dytų partizanų dukrai ir dukterėčiai turės 
atlyginti 150,000 litų neturtinę žalą.

2004 m. VVasiliauskas ir M.Žukaitienė 
buvo pripažinti kaltais dėl partizanų nužu
dymo 1953 m. M.Žukaitienei.skirta 5 metai 
laisvės atėmimo, V.Vasiliauskui - 6 metai. 
Abu dėl ligos nuo realios laisvės atėmimo 
bausmės buvo atleisti, gali juoktis iš tokių

įvykių apžvalga
“bausmių”.

Po šio nuosprendžio, kuriuo pripažįs
tama V Vasiliausko irM.Žukaitienės kaltė, 
J.Aštrausko dukra ir AAštrausko dukte
rėčia Martina Aštrauskaitė-Bikuličicnė 
kreipėsi į teismą su civiliniu ieškiniu, pra
šydama atlyginti šeimai padarytą morali
nę ir materialinę žalą. Kauno apygardos 
teismas šį ieškinį buvo atmetęs. Tada parti
zano dukra kreipėsi į Lietuvos apeliacinį 
teismą, kuris ir priteisė neturtinę žalą. Ta
čiau M.Žukaitienė ir VVasiliauskas Apelia
cinio teismo nutartį apskundė Aukščiausia
jam Teismui.

Vieni paskutiniųjų Lietuvos partizanų 
J.Aštrauskas ir A Astrauskas buvo apsupti 
Šakių rajone esančioje Žalgirio girioje 1953 
m. sausio 2-ąją. Slaptajai KGB agentei 
M.Žukaitienei perdavus informaciją apie 
partizanų buvimo vietą, juos turėjusi lik
viduoti grupė, lydima V.Vasiliausko, atvyko 
Į Žalgirio mišką, apsupo juos ir nužudė.

A.Aštrauskas buvo susprogdintas bun
keryje, o sugebėjusį ištrukti J.Aštrauską 
kulkos pakirto bėgantį apsnigtu mišku. 
Nužudytųjų palaikai iki šiol nerasti. Slap
tajai agentei M.Žukaitienei už informaciją 
apie partizanų slapstymosi vietą sovietai 
davė 2.000 rublių.

M.Aštrauskaitė-Bikuličienė Apelia
cinio teismo prašė už vaikystėje patirtus 
didelius dvasinius išgyvenimus, sukrėtimą, 
pažeminimą, reputacijos pablogėjimą, 
būtinybę slapstytis, keisti pavardę, nuolat 
keisti gyvenamąsias vietas, gyventi nepri
tekliuje teismo prašė prileisti 200,000 litų 
neturtinei žalai atlyginti už tėvo nužudymą 
ir 50,000 litų už dėdės nužudymą bei 
16,600 litų turtinės žalos atlyginimą. Ji 
teigė jaučianti didelę nuoskaudą ir dėl to, 
kad atsakovai iki šiol neparodė, kur yra 
nužudytųjų palaiki; palaidojimo vieta.

Lietuvos apeliacinio teismo kolegija
Nukelta į 2 psl.

Liuksemburge vykusiame ES užsienio 
reikalų ministrų susitikime Lietuva pa
reiškė pareiškė turinti keletą išankstinių 
sąlygų, kurias reiktų patenkinti prieš tę
siant dialogą su Maskva. Šis pareiškimas 
kitoms ES valstybėms buvo gana netikėtas.

Naujų ES derybų su Rusija pradžią 
Lietuva susiejo su atnaujinimu garantijos 
dėl energetinio saugumo, įskaitant naftos 
tiekimi; Lietuvai per „Družbos” naftotie
kį. Lietuva taip pat reikalauja, kad būtų 
sprendžiami Įšaldyti konfliktai Gruzijoje 
ir Moldovoje. Be to. reikalaujama teisinės 
pagalbos teikimo bei Rusijos bendradar
biavimo kriminalinėse bylose, įskaitant 
1991 metų sausio 13-osios įvykius Vilniu
je ir 1991 metų liepos 31 d. įvykį Medi
ninkuose.

Lietuva taip pat nori, kad prie derybų 
mandato būtų pridėta papildoma dek
laracija dėl žalos atlyginimo asmenims, 
deportuotiems iš okupuotų Baltijos šalių.

Kas populiariausi?
(ELTA). Palankiausiai Lietuvos gy

ventojai vertina Europos Komisijos narę 
Dalią Grybauskaitę. Viešosios nuomonės 
apklausoje balandį ji, pelniusi 75% pa
lankių vertinimų, lenkia Prezidentą Val
dą Adamkų. Jam simpatizavo 71% ap
klaustųjų. Daugiau nei pusė Lietuvos 
gyventojų pasitiki ir socialinės apsaugos 
ir darbo ministre Vilija Blinkcvičiūte, skir
dami jai 59% palankių atsiliepimų, bei Sei
mo Pirmininku Česlovu Juršėnu - 54%.

Dar penkis visuomenės lyderius gy
ventojai vertina labiau palankiai, nei ne

Šildymas vėliau brangs 40%
Viena iš pagrindinių bėdų, kuriomis 

skundžiasi Lietuvos gyventojai - tai bran
gus namų bei butų šildymas. Juk kai ku
riais metų laikais be šildymo neapsieisi, 
todėl su nerimu yra žiūrima, ar šil
dymo kainos vėl brangs. Dabar tokia pras
ta žinia sekančiai žiemai jau plinta. Dar 
nėra datos, nuo kurios bus pradėtos nu
statyti.šilumos kainos didiesiems Lietuvos 
šilumos tiekėjams, tačiau, anot Kainų 
komisijos pirmininko Virgilijaus Poderio, 
“didžioji banga artėja”. Jo teigimu, Lie
tuvoje šilumos kaina vidutiniškai kils 
apie 40%, o Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 
šiluma gali brangti apie 50%, Klaipėdoje 
-kiek mažiau.

Pagrindinė šildymo ir karšto vandens 
brangimo priežastis - augančios gamtinių 
dujų kainos. Jau balandžio pabaigoje už 
1,000 kubinių metrų dujų “ant sienos” 
Lietuva mokės per 400 JAV dolerių, o ko
kia bus dujų kaina po pusmečio ar dar 
vėliau. Kainų komisijos pirmininkas ne

ES sprendimas atidėtas iki panašaus 
užsienio reikalų ministrų posėdžio, įvyk
siančio gegužės pabaigoje.

Kai kurios didžiosios Europos valstybės 
kategoriškai priešinasi Moldovos ir Gru
zijos klausimo iškėlimui, taip pat skeptiškai 
yra žiūrima j Lietuvos bandymus paminėti 
kompensacijas už trėmimus. Daugiausia 
pasipriešinimo Lietuvos siūlymai sulaukia 
iš šiuo metu ES pirmininkaujančios Slovė
nijos bei glaudžius santykius su Rusija 
palaikančios Vokietijos. Berlynui itin nepri
imtinas spaudimas Rusijai dėl Moldovos 
ir Gruzijos.

Apžvalgininkų teigimu, didžiosios ES 
šalys derybų pradžią norėjo pateikti kaip 
savotišką “dovaną” išrinktajam Rusijos 
prezidentui Dmitrij Medvedevai. Lietuvos 
diplomatai j tai atsako, kad vienpusiška ES 
politika Rusijos atžvilgiu, užmerkiant akis 
į Maskvos nevykdomus įsipareigojimus, 
užsitęsė jau per ilgai. (Pagal ELTA) 

palankiai - buvusį Policijos generalinį ko
misarą Vytautą Grigaravičių. Seimo narį 
liberalsąjūdietį Petrą Auštrevičių, Prezi
dentą Algirdą Brazauską, Europos parla
mento narį Aloyzą Sakalą ir parlamentarą 
liberalsąjūdietį Kęstutį Glavecką.

“Baltijos tyrimų” balandžio 4-18 d.d. 
apklausos duomenimis, nepalankiausiai 
šį mėnesį Lietuvos gyventojai vertino su 
teisėsauga problemų turintį Darbo par
tijos lyderį Viktor Uspaskich’ą ir buvusį 
Seimo pirmininką Viktorą Muntianą. Abu 
pelnė po 67% nepalankių vertinimų. □ 

prognozavo. “Dujos - ta žaliava, kurios 
kainą labai sunku nuspėti. Visi progno
zuotojai prieš pusmetį žiauriai apsigavo”', 
- po susitikimo su Premjera Gedimirifi 
Kirkilu žiniasklaidai sakė V. Poderys. Jis 
priminė, kad yra Vyriausybės užduotis, 
kaip pasiruošti kainų šuoliui ir nustatyti 
kompensacinį mechanizmą labiausiai pa
žeidžiamoms gyventojų grupėms.

Premjero atstovė spaudai sakė, kad 
Premjeras, išklausęs V. Poderio informa
ciją apie būsimas šilumos kainas, paprašė 
jį būtinai susitikti su Savivaldybių asocia
cijos atstovais, kad nebūtų tokių nesu
sipratimų, kokie buvo pernai, ir kad žmoi 
nės būtų informuoti apie kainų kilimą. 
Antra, Premjeras tvirtina, kad turi būti 
sukurtas kompensacijų mechanizmas. Kol 
kas nei būsimų kainų, nei tokio mecha
nizmo metmenų ant Vyriausybės stalo nė
ra, tačiau pirmiausiai laukiama Socia
linės apsaugos ir darbo ministerijos 
pasiūlymų. □
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♦ Balandžio 27 
d. Afganistane 
Onizgan provin
cijoje kautynėse 
su Taliban žuvo 
grandinis Jason 
Marks, 27 metų 
amžiaus Austra
lijos karys. Sužeis
ti dar 4 australai 
kariai. Oruzgan 

provincija vakaruose ribojasi su Goro 
_provincija, kurios atkūrimui ir apsaugai 
(vadovauja lietuviai kariai.
♦ Balandžio 28 d. rytinėje Kinijoje su- 

įsidūrė du keleiviniai traukiniai. Žuvo bent 
į 66 žmonės, apie 400 žmonių nuvežti j li- 
į gonines. Susidūrimas įvyko ruože tarp 
i Beidžingo ir Qingdao vietovės, kurioje vyks
olimpinių žaidynių buriavimo varžybos.
♦ Balandžio 28 d. Kinijos žiniasklaida
pranešė apie enteroviruso 71 epidemiją, 
siaučiančią Anhui provincijoje. Ši liga yra 
labai užkrečiama ir ypač pavojinga vaikams 
iki 6 metų amžiaus. Serga keli tūkstančiai 
vaikų, 19 jų mirė.
♦ Balandžio 29 d. Kinija pranešė, kad jos 
teismai nubaudė 30 asmenų kalėti dėl 
riaušių Tibete. Bausmių dydis svyruoja 
nuo trijų metų iki kalėjimo iki gyvos gal
vos. Humanitarinės organizacijos tvirtina, 
kad buvę pažeistos nuteistųjų žmogaus 
teisės.
Jie buvę nuteisti uždarose sesijose, nega
lėdami pasirinkti gynybos advokatų.
♦ Balandžio 29 d. lytiniame Afganistane 
jaunas vaikinas susisprogdino per mitin
gą, sušauktą pasmerkti aguonų auginimą 
opiumo gamybai. Žuvo apie 15 žmonių, 
antra tiek sužeistų. Tarp sužeistųjų buvo 
du australaižurnalistai fotografai.
♦ Balandžio 29 d. Rytų Timore su gink
lais pasidavė trylikos sukilėlių grupė, ku

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
konstatavo, kad ieškovei pagrindas ieškiniui 
dėl nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo 
atsirado būtent nuo Kauno apygardos teis
mo 2004 m apkaltinamojo nuosprendžio 
įsiteisėjimo. Teisėjų kolegijos manymu, 
sprendžiant dėl neturtinės žalos atlyginimo 
šiuo atveju būtina įvertinti istorines ap
linkybes - Lietuvos okupaciją ir aneksiją, į 
tai, kad ieškovė po nusikaltimo padarymo 
Lietuvos okupacijos sąlygomis realiai 
neturėjo teisės įžalos atlyginimą, kaip savo 
sprendime atmesti ieškinį teigė pirmosios 
instancijos teismas.

Lietuvos apeliacinis teismas, atsižvelg
damas į dvasinius išgyvenimus ir kitus sun
kumus, kuriuos sukėlė minėti nusikaltimai, 
bei į nusikaltimų masiškumą (tai, kad jie 
buvo nukreipti prieš visus asmenis, kovo

jusius už I .ietuvos nepriklausomybę), nu- 
[ sprendė, kad 150,000 litų neturtinės žalos 
atlyginimas atitinka konstitucinį teisingo 

' žalos atlyginimo principą. Bylos svarsty
mas Aukščiausiajame Teisme sustabdytas 
iki Konstitucinis Teismas išnagr inės prašy

tiną dėl kai kurių įstatymų atitikties pagrin- 
[ diniamšalies įstatymui - Konstitucijai.

V.Uspaskich nebus laikomas 
namų arešte

Vilniaus apygardos teismas balandžio 
š29 d. nepratęsė finansinėmis machinacijo
mis įtariamam Darbo partijos pirmininkui 
Viktor Uspaskich’ui namų arešto termino 

■ ir paskyrė piniginį pusantro milijono litų 
užstatą. Be to, skirta dar viena kardomoji 
priemonė - rašytinis pasižadėjimas neiš
vykti. Užstatą politikas turi sumokėti iki 
gegužės 6 d.
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ri slapstėsi kalnuose. Pasidavė grupei 
vadovavęs buvęs leitenantas Gastao 
Salsinha, bei vasario mėnesį prezidentą 
peršovęs Marcelo Gaetano.
♦ Balandžio 30 d. Šveicarijoje nuo šir
dies priepuolio mirė 102 metų amžiaus 
chemikas Albert Hofman. Jis ypač iš
garsėjo, kai 1943 metais atrado sintetinį 
narkotiką LSD, tyrinėdamas skalsių che
minę sudėtį.
♦ Gegužės 2 d. Čili valstybės pietuose 
staiga pradėjo veikti ugnikalnis Chaiten, 
užgesęs prieš daugeli tūkstančių metų. 
Evakuota 1500 žmonių iš kaimyninio 
Chaiten miesto, pelenais padengtos pla
čios apylinkės.
♦ Gegužės 2 d. Fidži karinė vyriausybė 
deportavo australą Evan Hannah, 
laikraščio “The Fiji Times” leidėją, kaip 
pavojingą krašto saugumui, nekreipda
ma dėmesio į Fidži teismo draudimą jį 
deportuoti.
♦ Gegužės 2 d. Zimbabvės Rinkiminė 
Komisija galiausiai paskelbė kovo 29 d. 
prezidento rinkimų rezultatus. Oficialiais 
duomenimis, opozicijos kandidatas Mor
gan Tsvangirai gavęs 47.9% balsų, gi 
dabartinis prezidentas Robert Mugabe 
43.2% balsų, tad reikalingas antras rinki
mų ratas. Opozicija tvirtina, kad rinkimų 
rezultatų paskelbimas buvo tyčia vil
kinamas. kad suklastotų rinkimų rezul
tatus, ir kad jų kandidatas buvo surinkęs 
virš 50% balsų.
Dabar gi prezidentas imasi visų priemo
nių, kad įbaugintų opoziciją ir antrasis 
ratas dirbtinai užtikrins Robert Mugabe 
pergalę.
♦ Žiniasklaida praneša, kad Kinija yra
slapta (ruošusi didžiulę povandeninit; 
laivų bazę Hainan salos pietuose. Sateli
tų nuotraukos rodo 11 didžiulių tunelių 
angų Sanya laivyno bazėje. □

V.Uspaskichas teismui siūlė skirti 1 
milijono litų užstatą, tačiau teismas sumą 
padidino. Kardomąją priemonę teismas 
sušvelnino atsižvelgęs į tai, kad byla jau 
baigta tirti iryra teisme. Be to, turi nuolatinę 
gyvenamąją vietą, verslą ir mažamečius 
vaikus. Jeigu kaltinamasis išvyktų iš 
Lietuvos be teismo leidimo, ar pažeistų 
kitas sąlygas, sumokėtas piniginis užsta
tas atitektų Lietuvos valstybei.

Kompromisas dėl Rusijos - ES 
santykių nepasiektas

Po daugiau nci4valandas trukusių de
batų Europos Sąjungos užsienio reikalų 
ministrams nepavyko įtikinti Lietuvos at
stovo nesipriešinti ES ir Rusijos deryboms 
dėl naujos partnerystės ir bendradarbiavi
mo sutarties. Tad mandatas pradėti derybas 
ministrų tarybos posėdyje Liuksemburge 
liko nepatvirtintas,praneša Lietuvos radijas.

Lietuva ir toliau reikalauja aiškių ga
rantijų dėl “Družbos” naftotiekio, įvardyti 
Rusijos vaidmenį sprendžiant įšaldytus 
konfliktus Gruzijoje ir Moldovoje, pareika
lauti bendradarbiavimo kriminalinių bylų 
tyrime bei padėti Lietuvos tremtiniams 
grįžti į tėvynę.

Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Petras Vaitiekūnas Lietuvos radijui sakė, 
jog tai yra vertybių klausimas ir kad Euro
pa turėtų prisidėti sprendžiant su Rusija 
tokias svarbias bylas kaip Medininkų 
žudynės ir Sausio 13-oji.

Kada mandato klausimas vėl bus 
svarstomas, kol kas neaišku. Paskutinis 
terminas - birželis, kai įvyks ES ir Rusijos 
viršūnių susitikimas.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS, LGmCir“Beniardinai”.

Šios kadencijos Vyriausybė nepriims 
jokio sprendimo nei dėl vadinamojo pre
zidentinio lėktuvo nuomos, nei dėl pirki
mo. Taip nuspręsta Ministrų kabineto 
posėdyje. Prezidentui, Premjerui, Seimo 
Pirmininkui ir toliau teks skraidyti kelei
viniais arba užsakomaisiais lėktuvais.

Dabar Lietuvos vadovai i užsienį vyksta 
reguliariais arba specialiai užsakomais 
skrydžiais. Prezidento ir kitų aukštų pa
reigūnų skrydžiams buvo bandoma pri
taikyti Lietuvos karinių oro pajėgų trans
portinį lėktuvą “Spartan”, tačiau pasiro
dė, kad juo skristi yra itin nepatogu.

Pasak susisiekimo ministro Algirdo 
Butkevičiaus, Vyriausybė apsisprendė, jog 
parūpinti Prezidentui lėktuvą per brangiai 
kainuotų. “Manėme, kad tai turėtų būti 
verslo klasės lėktuvas. Jeigu lėktuvas bū
tų perkamas, reikėtų atseikėti nuo 45 mln. 
iki 60 mln. dolerių (150 mln. Lt)”, -žurna

Jei reiktų, kur lietuviai bėgtų ?
Jei dabartinės Lietuvos gyventojams 

iškiltų priverstinės emigracijos būtinybė, 
78% piliečių pasuktų Vakarų kryptimi, 
14% rinktųsi Rusiją. Kaip parodė DELFI 
užsakymu „Spinter tyrimų” atlikta gy
ventojų apklausa, Rusijos kryptimi daž
niau patrauktų vyresnio amžiaus, žemes
nio išsimokslinimo, mažesnių pajamų 
atstovai, rajonų centrų gyventojai.

Itin skirtingai krypsta jaunimo ir vy
resnio amžiaus žmonių žvilgsniai - jei į 
Rusiją bėgtų net 22% 56 metų ir vyresnių 
Lietuvos gyventojų, tai 18 -25 metų amžiaus 
grupėje ši „kryptis“ sudomintų mažiau nei 
7% respondentų.

Reikšmingas ir išsimokslinimo krite
rijus - respondentai su aukštuoju išsimoks
linimu į Rusiją trauktųsi 4 kartus rečiau nei 
žemesnio išsimokslinimo tyrimo dalyviai.

Vakarų šalys dažniausiai pasirenkamos 
dėl didesnio saugumo (27%) bei didesnių 
galimybių (21 %). Dar 16% apklaustųjų tu

Lietuvos vaikų chorų sėkmė Italijoje
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės 

muzikos mokyklos choras “Viva Voce” ir 
Klaipėdos Vydūno mokyklos moksleivių 
choras tapo tarptautinio chorų konkurso 
Italijoje laureatais.

Iš tarptautinio chorų konkurso “II 
Garda in Coro”, vykusio Italijos Veneto 
regione, vilniečiai parsivežė antros vietos 
diplomą sakralinės muzikos kategorijoje 
bei buvo apdovanoti specialiu rengėjų 
prizu už originaliausią ir įdomiausią 
programą tiek klasikinės, tiek sakralinės 
muzikos kategorijose.

“Vežėme į Italiją sudėtingą programą, 
kai kurie kūriniai buvo skirti suaugusių
jų chorams, bet su visomis užduotimis su
sidorojome. Džiaugiamės rezultatais, nes 
buvo įdėta daugdarbo ir meilės. Svarbiau
sia, kad mus įvertino ne tik komisija, bet 
patikome italų publikai, į mus atkreipė 
dėmesį ir kitų šalių chorai. Buvome “šir

Kviečiami kurti operą vaikams
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 

teatras. Kultūros ministerija ir Kompozi
torių sąjunga skelbia konkursą lietuviškai 
vaikiškai operai sukurti. Konkurso tikslas 
- skatinti vaikiško operinio repertuaro 
kūrybą ir jo sklaidą Lietuvos muzikiniuo
se teatruose. Konkurse gali dalyvauti 
Lietuvos kompozitoriai bei Lietuvos ir 
užsienio libretistai.

Operos kūrėjai konkursui iki šių meti} 
rugsėjo 15 d. turėtų pateikti kūrinio mu
zikinę koncepciją ir libretą. Opera turėtų 
būti skirta vaikams iki 12 metų, pagei
dautina dviejų dalių, o vidutinis pastatymo 
biudžetas neturėtų viršyti 300,000 Lt.

Konkursui pateiktus darbus vertins 

listams paaiškino ministras. “Buvo argu
mentų, kad perkant bilietus ir skraidant 
taip, kaip iki šiol buvo skraidoma, kainuos 
pigiau”, - kalbėjo jis.

ELTA primena, kad Ministras Pirmi
ninkas Gediminas Kirkilas vasario viduryje 
buvo pavedęs Susisiekimo ministerijai 
organizuoti orlaivio valstybės vadovų ofi
cialioms delegacijoms įsigijimo (pirkimo, 
nuomos irki.) procedūras. Pernai speciali 
darbo grupė svarstė įvairius galimus lėk
tuvo įsigijimo būdus. Darbo grupė nuspren
dė, kad Lietuvai būtų naudingiausia pirk
ti naują, maždaug 40 vietų reaktyvinį lėk
tuvą. Jame būtų įrengta ne mažiau kaip 
10 itin patogių vietų, o kitos - ekonominės 
klasės sąlygomis.

Darbo grupė siūlė tokį lėktuvą užsi
sakyti, nes esą ir specialiai pagaminto kai
na beveik nesiskiria nuo dešimtmetį jau 
skraidžiusio. LGITKC 

ri Vakaruose gyvenančių giminaičių. Tik 
8% Vakarų šalis pasirinktų visų pirma 
dėl priimtinesnių vertybių, demokratijos, 
savęs suvokimo Europos sąjungos pilie
čiais ar nepatinkančios Rusijos politikos.

Apsisprendimą pasukti didžiosios Ry
tų kaimynės link taip pat retai nulemtų 
vertybiniai / ideologiniai dalykai - tik 6% 
pažymėjo, kad jiems priimtinesnis rusiš
kas gyvenimo būdas /vertybės. 29% spren
dimas būtų pragmatiškas - Rusijoje gyve
na giminės, tačiau didžiausia dalis - net 
39% - Rusiją pasirinktų dėl kalbos žino
jimo -jie moka rusų kalbą / nemoka anglų 
ar kitos Vakarų Europos šalies kalbos.

Apie vertybinius dalykus dažniau lin
kę kalbėti jauniausio amžiaus, aukštesnio 
išsimokslinimo, didmiesčių gyventojai, tuo 
tarpu vyresni nei 35 metų respondentai ap
sisprendimą grįstų pirmiausia praktiškais 
argumentais.

(Pagal Delfi)

džių choras”, - po kelionės džiaugėsi Ba
lio Dvariono dešimtmetės muzikos mo
kyklos choro “Viva Voce” vadovas Rai
mondas Katinas.

Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyk
los moksleivių choras, vadovaujamas 
Arvydo Girdzijausko, laimėjo trečiąją vietą 
klasikinės muzikos kategorijoje.

Konkurse Italijoje dalyvavo ir Varėnos 
miesto muzikos mokyklos choras, vado
vaujamas Ilonos Zalanskienės, šįkart li
kęs be apdovanojimų.

Tarptautiniamb chorų konkurse ba
landžio 15-19 dienomis Italijoje dalyva
vo beveik 20 chorų iš įvairių Europos ša
lių. Su lietuviais varžėsi chorai iš Es’tijos. 
Lenkijos. Čekijos, Slovėnijos, Kroatijos, 
Italijos, Hongkongo.

Pirmąsias vietas sakralinės ir ffištki- 
nės muzikos kategorijose laimėjo Slo
vėnijos ir Estijos vaikų chorai. LdlTIC 

kompetentinga komisija, sudaryta iš Kul
tūros ministerijos. Operos ir baleto teatro 
ir Kompozitorių sąjungos atstovų. Pa
grindinis konkurso prizas - autorinė sutar
tis kūrinio pastatymui Lietuvos naciona
linis operos ir baleto teatre 2010 metais.

Muzikai skundžiasi, kad Lietuvos na
cionalinio operos ir baleto teatro vaikiškų 
operų repertuare rodoma ta pati opera - 
Jurgio Gaižausko “Buratinas”, pastatyta 
dar 1985 m. pagal poeto Anzelmo Matučio 
libretą. 2007 m. teatro repertuarą papildė 
britų kompozitorės Rachel Portman opera 
“Mažasis princas”, pagal Antoine de Saint 
Exupery. Taigi, naujos operos ar panašaus 
naujo kūrinio vaikams jau labai reikia.
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Bendruomenės baruose
Klubo “Dainava” šventinimas

Aida Zastarskytė - Abromas
Saulėtą balandžio 20 dienos sekma

dienį dauguma lietuvių traukė j Lietuvių 
Klubą “Dainava”. Ši diena įsimintina tuo, 
kad įvyko Klubo šventinimas. Renginio 
iniciatoriai ir sumanytojai - Klubo Di
rektorių Valdyba.

Pradžia buvo bažnyčioje. Po šv. Mišių 
renginys persikėlė į Lietuvių Klubą. Ku
nigas Jonas Stankevičius pašventino Klu
bo patalpas, palinkėdamas Klubui sėk
mingai gyvuoti ir klestėti.

Išgėrę šampano taurę į Klubo gyvavi- 
Įną visi buvome pakviesti bendrai foto- 
.grąfįjąi. Po to iškilmingi pietūs vyko Klu

Pašventinta buvo ir Sydnėjaus Lietuvių Klubo biblioteka. Iš kairės: kun. Jonas Stankevi
čius, dr. Ramutis Zakarevičius, Danutė Skarulienė ir Irena Dudaitienė. Nuotrauka MP

Sydnėjaus Lietuvių Klube
Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Dainava” 

Valdybą sudaro įvairių profesijų ir po
mėgių žmonės. Norėtume supažindinti 
“Mūsų Pastogės” skaitytojus su šiais žmo
nėmis. Pateiksime vienodus klausimus 
kiekvienam iš jų.

Klubo “Dainava” Valdybos direktorė 
Jadvyga Burokienė 
Kur jūsų gimtinė?
Gimiau Lietuvoje, prie Kauno.
Šeimyninė padėtis?
Atvykau į Australiją 1949 metais. Bai

giau mokslus - Mokytojų Kolegiją baka
lauro laipsniu. 1961 metais sutikau būsi
mą vyrą Vytautą Buroką. Užauginom du 
sūnus - Mykolą ir Pe trą.

Ar aktyviai dalyvaujate Sydnėjaus lie
tuvių bendruomenėje?
t Aktyviai dalyvauju Lietuvių Bcndnio- 

njępęje. Esu Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
fjiblįptękos vedėja ir Bibliotekos Bičiulių 
Būrelio narė. Virš 50 metų dainuoju Syd- 
rįėjaęi^ lietuvių chore “Daina”. Daugiau nei 
6,'metus buvau choro Valdyboje, dvejus 
metui - choro prezidente. 27-rius metus 
dainavau moterų ansamblyje “Sutartinė”. 
Mokytojavau Sydnėjaus liet. Savaitgalio 
mokykloje. Vadovavau “Ateitininkams”.

Ar buvote Lietuvoje?
Keturis kartus keliavau į Lietuvą drau

ge su Australijos lietuvių mišriu choru ir 
tautinių šokių grupe “Gintaras”. 1 .ietuvo- 
jc dalyvavome Dainų šventėse Vingio 
parke Vilniuje ir Dainų slėnyje Kaune.

Koks yra jūsų mėgstamiausias lietu
viškas patiekalas?

Mano mėgstamiausi lietuviški patieka
lai - kųrgelis ir šaltibarščiai, kuriuos paga
mindavo močiutė, o Lietuvoje - voveruškos 
su karštomis bulvėmis.

Kokia jūsų mėgiamiausia lietuviška 
šventė?

Myliu lietuviškas tradicijas. Ypač Kū- 

bo salėje, prie gražiai papuošti} stalų.
Sveikinimo žodį tarė Klubo preziden

tas Paulius Šliogeris, palinkėdamas visiems 
geros ir smagios popietės ir perdavė Klubo 
menedžerio Jeronimo Belkaus atsiprašy
mą dėl negalėjimo dalyvauti šiame ren
ginyje. Tuo pačiu metu vyko skautų sto
vykla ir Jeronimas BelkuS, kaip vyriausias 
skautų vadas, buvo išvykęs į šią stovyklą.

Direktorė Jadvyga Burokicnė išsamiai 
supažindino su Klubo pasikeitimais, pri
statė aktyvią Direktorių Valdybą, pasi
džiaugė sugrįžusiais virtuvės šefais ir 
patikino, kad nuo šiol Klubas darys viską, 
kad stiprėtų, gražėti} ir tvirtėtų.

Direktorių Valdyboje dirba aktyvūs ir 

Klubo V-bos direktorė Jadvyga Burokicnė.

čias ir Velykas. Patinka dažyti ir ridenti 
margučius. Labai įdomios Joninės Lie
tuvoje. Žaviuosi lietuviškomis vestuvėmis 
- patinka jų dainos ir tradicijos, kaip pvz. 
piršlio korimas.

Kada tapote Klubo direktorium?
2007 metų gegužės mėnesį.
Koks jūsų charakterio bruožas/su- 

gebėjimas/lalentas ar aistra padeda jums 
Klubo Valdybos darbe?

Man patinka ruošti renginius, paten
kinti Klubo narių pageidavimus, sukurti 
linksmą atmosferą, užtikrinti Klubo gyva
vimą ateity.

Kaip jūs matote Klubo ateitį?
Reikia Klube surengti daugiau rengi

nių. Norėčiau kad Klubas būtų vieta, kur 
susirenkam, bendraujam. Labai vertinu ir 
gerbiu kiekvieną Klubo narį. Noriu kad 
Klubas propaguotų lietuvių kultūrą mūsų 
valstijoje ir visoje Australijoje.

“Dainavos” Valdyba

Susirinkusiems padainavo Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”. Nuotrauka Rick Monk.

Lietuvių Klubo restorano setas Algis Venckus.

darbštūs žmonės. Tai-Aistis 
Bieri, kuris eina sekreto
riaus pareigas ir labai kruopš
čiai tvarko Klubo korespon
denciją; Lana Venckuvienė, 
atsakinga už įvairių progų 
(vestuvių, jubiliejų, gimta
dienių ir 1.1.) organizavimą 
Klubo lankytojams. Šių pa
rengimų tikslas pritraukti į 
Klubą kuo daugiau žmonių. 
Venta Protaitė domisi lie
tuviškais papročiais ir tradi
cijomis. Jos iniciatyva Klube
vyko priešvelykinis kiaušinių margini
mas. Prie direktorių Valdybos prisijungė 
du nauji nariai: Elė Kains - visada besi
šypsanti, optimistiškai nusiteikusi, ir Da
rius Gakas. Direktoriams padeda aktyvūs 
lietuviai: Kristina Rupšienė - tautinių šo
kių vadovė, Jaison Jablonskis - sporto 
klubo valdybos narys. Visi jie energingi, 
geranoriški, pilni idėjų.

Džiaugiamės visais aktyviais lietu
viais, įvairių parengimų organizatoriais. 
Savo renginiais jie stengiasi į Klubą pri
traukti daugiau žmonių ir tokiu būdu pri
sidėti prie Klubo gerovės.

Pagaliau į Klubo virtuvę sugrįžo pro
fesionalai šefai Algis ir Gary. O sekma
dieniais galėsime gardžiuotis lietuviškais 
cepelinais ir bulviniais blynais, pagamintais 
Alvydos Auglys.

Choro “Daina” choristas, buvęs Klubo 
direktorius Kęstutis Protas padėkojo 
Jadvygai Burokienei už jos iniciatyvas ir 
veiklumą.

Žodį tarė LR Garbės generalinis kon
sulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris. Jis pasi
džiaugė jaunais veikliais direktoriais, ku
rių jau seniai laukė lietuvių Klubas.

Martina Reisgienė Sydnėjaus Lietuvių 
Moterų Socialinės Globos Draugijos var
du palinkėjo Direktorių Valdybai sėkmės 
ir tvirtybės.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Dainava” direktoriai renginio metu netinginiavo ir padėjo 
išnešioti ant stalų įvairius patiekalus. Iš kairės: Venta Protaitė, Paulius Šliogeris, Jadvyga 
Burokicnė, Elė Kains ir Aistis Bieri. Nuotraukoje kairėje apačioje - Pauliaus Šliogerio 
dukrytė Mišką. Nuotrauka Rick Monk.

Sfcctiti/fc “Mūsų Pastogę” — viską žinosi!
Mūsų Pastogė Nr. 18, 2008.05.07, psl. 3

“Dainos” choro vadovė Birutė Alek
naitė padėkojo Klubui ir Direktorių Val
dybai už galimybę chorui penktadienio 
vakarais repetuoti ir nemokėti už salės 
naudojimą.

Po šių kalbų ir linkėjimų išgirdome 
choro “Daina” solistų Joc Blansjaar ir Ga
ry Penhall labai tinkamą šiai progai pa
ruoštą dainą.

Sočiai pavalgę ir atsigėrę vyno, su ma
lonumu klausėmės choro “Daina” dainų. 
Skambėjo naujos lietuviškos dainos, ku
rios suteikė šiai popietei įvairumo.

O kai atėjo laikas kavai ir pyragams, visų 
akis patraukė ant stalo besipuikuojantys 
du lietuviški šakočiai. Juos iškepė jauna 
kepėja Kristina Janulevičiūtė, kuri neseniai 
atvyko iš Lietuvos pas savo tėtį Gintarą.

Po pyragų ir kavos dar pasišnekučiavę 
patraukėme kas namo, kas pas draugus 
pratęsti ir aptarti įvykusi Klubo šventinimą. 
Juk tai jau istorija!

Besiskirstantys buvo linksmai ir gerai 
nusiteikę. Šventė buvo puiki!

Lietuviai nuo seno mėgo bendrus su
ėjimus, pasisėdėjimus, padainavimus. 
Tikėkimės, kad iniciatyvūs Klubo direkto
riai ir menedžeris pasiūlys dar įvairesnių 
susibūrimo formų.

Sėkmės Jums ir lauksime kitų susi
tikimų! □
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Į Lietuviai pasaulyje
Ambasadorius Vygandas Ušackas apie 
-« lietuvius Anglijoje
.oįer pastaruosius keliolika metų, ieškodami geresnio gyvenimo į Didžiąją Britaniją suva

iko didelis skaičius lietuvių. Kaip Lietuvos Respublikos atstovas, jais rūpinasi ambasadorius 
VggaudaS Usackas, pagarsėjęs savo energija ir diplomatiniais gabumais. Su 

jil6'kalbėjosi užsienio tautiečiams skirto tinklalapio tvm/v.Hetui/iams.comdarbuo- 
toja Ugnė Jakongtė. Spausdiname redaguotą pokalbio versiją Red.

___________________________________________________________________
^Didžiojoje Britanijoje, arba Jungtinėje 

Karalystėje, plečiasi lietuvių bendruome
nės gretos? Kokia veikla vienija lietuvius 
JK?
“JK lietuvių ben

druomenė, plačiąja 
prasme, yra labai 
didžiulė. Manoma, 
kad JK yra apie 
150.000-200,000 
lietuvių. Tuo tarpu 
oficiali JK Lietuvių 
Sąjunga vienija tik 
apie 900 narių. Savo 
ruožtu, Britanijoje

Vygandas Ušackas.

buriasi regioninės, profesinės, pagal in
teresus lietuvius vienijančios organizaci
jos. Vien per pastaruosius metus įsikūrė 
Lietuvių London City klubas (London City 
= įprastas vardas Anglijos bankų centrui 
Londone, Red.), Lietuvių Komercijos rūmai, 
atsikūrė JK Lietuvių Jaunimo Sąjunga, ku
riasi regioninės bendruomenės Šiaurės Ai
rijoje, Wales’e, Norfolk’e, Birmingham’e, 
artimiausiu metu planuoja formaliai įsi
kurti ir Lietuvių Gydytojų Sąjunga JK

Sportinį gyvenimą praturtina Britani
jos lietuvių krepšinio lyga, įvairūs futbolo, 
teniso, golfo turnyrai. Itin aktyvus lietuvių 
kultūrinis repertuaras 1 .ondone, kuriame 
mokosi daug gabių jaunų atlikėjų. Tai yra 
naujos tautiniu pagrindu bei pilietine ini
ciatyva pagrįstos iniciatyvos, kuriomis aš 
asmeniškai žaviuosi ir visapusiškai sten
giuosi paremti. Kai kurios iš jų tikisi LR 
Vyriausybės per Tautinių mažumų ir išei
vijos departamento teikiamos paramos. 
Beje, daugelis iš jų veikia geriausiomis 
lietuvių bendruomeninėmis tradicijomis - 
net asmeniniais įnašais išlaiko savo or- 
ganzacijas, bet ir skiria lėšas labdarai.

Viename savo interviu esate minėjęs, 
kad prieš pradėdamas šį darbą sau ke
liate dvi užduotis. Viena iš jų - prisidėti 
kuriant saugią ir palankią aplinką Bri
tanijos lietuviams.

Skristi į JAV tik pateikus žinias apie save?
Kaip praneša DELFI, Lietuva rengiasi 

sutikti, kad į JAV skrendančių keleivių 
duomenys būti; iš anksto perduodami JAV 
pareigūnams. Seimo nariai pritarė siū
lymui patvirtinti atitinkamą susitarimą. 
Pagal šį dokumentą oro vežėjų atliekamas 
keleivio duomenų įrašo (angliškai jo pa
vadinimas trumpinamas PNR) duomenys 
perduodami JAV vidaus saugumo depar- 

' tamentui. Washingtono tvirtinimu, įvairios 
informacijos apie keleivius teikimas bū
tinas, siekiant efektyviai kovoti su tero
rizmu ir užtikrinant skrydžių saugumą.

Europoje susitarimas sukėlė nemažai 
ginčų, nes juo įsipareigojama amerikie- 

“čiams pateikti nemažai asmens duomenų. 
'''Tačiau Lietuvai, siekiančiai bevizio reži- 
'rifio su JAV, teks anksčiau ar vėliau su Wa- 
■'-shinglono reikalavimu sutikti. Susitarimas 
°(jaii taikomas kaip laikinasis teisės do- 
-'kumentas, bet oficialiai įsigalios, kai jį ra- 
- tifikuos visos ES šalys.

Pagal šį susitarimą JAV pareigūnams 
turi būti pateikiami asmens duomenys, tarp 
kurių - keleivio adresas, informacija apie 
darbo užmokestį, telefono numeris. JAV

Musų Pastogė Nr. 18, 2008.05.07, psl

Tą pačią pirmą dieną, kai savo įga
liojamuosius raštus įteikiau Karalienei 
Elžbietai II-jai, iš karto išvykau į Šiaurės 
Airiją, kur vien per 2006 m. buvo įvykdyti 
64 rasistiniai išpuoliai prieš LR piliečius. 
Glaudžiai bendradarbiaudami ir organi
zuodami bendrus kultūrinius, ekonomi
nius, sportinius renginius su vietos reli
ginėmis bendruomenėmis ir valdžios at
stovais, manau prisidėjome kuriant pa
lankesnę, saugesnę aplinką LR piliečiams 
S.Airijoje. Dėka mūsų bendrų pastangų su 
airiais, britų valdžia ir apskritai politinės 
situacijos pagerėjimu S.Airijoje, išpuolių 
prieš lietuvius S.Airijoje skaičius žymiai 
sumažėjo.

Antra vertus, nemažai lietuvių D. Brita
nijoje patys padaro nemažai nusikaltimų ar 
tampa jų aukomis, kurie, kaip neseniai Įvyk
dyta kraupižmogžudystė Škotijoje, sukrėtė 
tiek JK, tiek ir LR piliečius. Vien šiuo metu 
JKkalėjimuose bausmę atlieka 203 LR pi
liečiai, ne mažiau jų kasmet sulaikoma 
britų policijos. Skaudu pripažinti, kad tiek 
daug LR piliečių pakliūna į nelaimingus 
atsitikimus, žūsta ar tampa nusikaltimų 
aukomis - vien 2007 m. ambasada organi
zavo net 84 palaikų pergabenimą iš JK į 
Lietuvą. Šie skaičiai kasmet tik didėja.

Šiemet balandžio 25-27 dienomis an
trus metus iš eilės rengiame Lietuvių die
nas Šiaurės Airijos Lisburn, Dungannon, 
Armagh miestuose. Armagh Katedroje lie
tuvių bendruomenei Šv. Mišias aukos kun. 
E.Arnašius, Dungannon’c susirungs vietos 
airių ir lietuvių krepšinio komandos, Lis- 
burn’e vietos lietuviai surengs meno paro
dą ir saviveiklinių kolektyvų pasirodymą, 
Dungannon’e taip pat vyks vieša diskusija 
„Rasistiniai išpuoliai ir atitinkamų institu
cijų reagavimas“. Manau šie renginiai prisi
deda prie savitarpio supratimo ir saugesnės 
aplinkos kūrimo LR piliečiams Š.Airijojc.

Kitas uždavinys, kurį kartu su britų 
valdžia ir nevyriausybinėms organizacijo
mis mes stengiamės spręsti - tai pasitai- 

turi teisę naudotis ir tokiu būdu gautais 
duomenimis apie asmens rasinę arba et
ninę kilmę, politines, religines arba fi
losofines pažiūras, priklausymą profe
sinėms sąjungoms, sveikatą, intymų 
gyvenimą.

Kiekvieno keleivio duomenis JAV 
vidaus saugumo departamentas kaupia į 
atskiras elektronines bylas, kurios nau
dojamos asmeniui vos atvykus į šalį, kai 
jis priverstas pereiti per migracijos 
pareigūnų postą. JAV įsipareigojo sep
tynerius metus saugoti visus gautus 
duomenis, naudoti juos tik pagal paskirtį 
ir neplatinti viešai. Vėliau aštuonerius 
metus duomenys turėtų būti saugomi be
veik neprieinamoje duomenų bazėje ir tik 
po to galutinai sunaikinami.

Pasak LR Vidaus reikalų ministerijos, 
susitarimu būtų sudarytos prielaidos 
veiksmingesniam ES ir JAV bendradar
biavimui kovojant su terorizmu bei tarp
tautiniu nusikalstamumu. Tačiau yra 
pripažįstama, jog Lietuvai būtina ra
tifikuoti šį susitarimą dėl įvairių priežas
čių, tarp jų - ir siekiant bevizio režimo 
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kantys LR piliečių išnaudojimo faktai JK. 
Bendradarbiaudami su GLA (Įdarbinimo 
įmonių licenzijavimo tarnyba) rengiame 
susitikimus su LR piliečiais darbininkais 
bei vykdome informacinę kompaniją ra
gindami, kad jei jie jaučiasi darbdavių 
apgaudinėjami ir išnaudojami (dažniausiai 
išmokant žymiai mažesnius atlygintus nei 
numatyta minimali alga) protestuotų ir 
neleistų savęs žeminti. Šių pastangų pasek
mėje pavyko užmegzti ryšius tarp LR pi
liečių ir profsąjungų, kitų darbininkus gi
nančių organizacijų bei padrąsinti lietu
vius ginti savo teises ir žmogiškąjį orumą.

Kaip sakėte, antra Jūsų sail kelta už
duotis - prekybinių ryšių bei turizmo tarp 
Lietuvos ir Britanijos skatinimas.

Kalbant apie prekybinių ryšių skatini
mą, manau, kad aktyvus ambasados dar
buotojų ir komercijos attache darbas su 
britų verslo atstovais duoda savo vaisius. 
Prekybos balansas su JK yra teigiamas ir 
santykiai vystosi palankia Lietuvai krypti
mi. Eksportuojame žymiai daugiau nei im
portuojame. Pagal svarbiausius prekybinius 
partnerius JK 2005 m. buvo 9-oji, o štai 2007 
m. jau 6-oje vietoje, o atskirai pagal eks
porto partnerius - JK jau 4 vietoje po Rusi
jos, Latvijos ir Vokietijos. Eksportuojamų 
produktų sąraše be mineralinių produktų 
stipriai auga plastikų eksportas. Per metus 
plastikų eksportas išaugo net 3 kartus.

Džiaugiuosi aktyvia Lietuvos turizmo 
informacijos centro JK veikla. Nors turistų 
iš JK skaičius dar nėra toks didelis, britų 
Trade Information Centre (rHC) deda visas 
pastangas konkuruoti reiklioje ir ganėtinai 
išlepusioje JK rinkoje. Dėka TIC pastangų 
virš 30 britų žurnalistų vien praėjusias 
metais apsilankė ir aprašė Lietuvą kaip 
patrauklią šalį turizmui didžiausiuose JK 
žurnaluose ir laikraščiuose.

Bendradarbiaudami su nacionaliniu 
aviavežėju-aviakompanija FlyLAL bei 
remiant LR Vyriausybei artimiausiu metu 
planuojame pradėti pirmąjį PPP(Public 
Private Partnership Projektą) - reklamuoti 
Lictuvo pajūrį ir Palangos oro uostą, per 
kurį britai jau gali aplankyt) Lietuvos 
gintarinį pajūrį.

Noriu palinkėti, kad Lietuva pagaliau 
turėtų agresyvią ir konkrečią įvažiuoja
mojo turizmo į Lietuvą programą, kuri, visų 
pirma, išnaudotų jau esančius TIC ryšius 
bei skirtų kelis kartus daugiau lėšų mar
ketingo priemonėms, o ne tik patalpų

Airijoje jau trūksta darbo?
Lietuviškasis laikraštis Airijoje, “Salo

je”, rašo, kad pasibaigus Airijos statybų 
aukso amžiui, dalis tautiečių jau ketina 
krautis lagaminus. Taigi, kur trauks lietu
viai statybininkai?

Apie tai, jog Airijos statybų sektoriui 
gresia krizė, kalbos sklido dar pernai. 
Gandai virto faktais tuomet, kai Airijos 
statistikos departamentas paskelbė duo
menis, kurie rodo, kad statybų pramonės 
augimas sustojo, o prognozės jau gąsdina - 
2008 metais statybos apimtys Airijoje 
sumažės perpus. Pamažu atleidimo lape
lius gaunantys lietuviai ėmė sukti galvas 
kokio darbo griebtis.

Specialistų prognozės, jogstatybų pra
monė, įdarbinusi 288,000 darbuotojų ar
ba vieną aštuntadalį visos darbo jėgos, 
šiemet bus priversta atleisti iš darbo 20,000 
- 80,000 darbuotojų, paskatino imigrantus 
ieškoti naujų verslo gyslų. Didžiausias Ai
rijos prekybininkų ir statybininkų tink- 
lalapis skelbia, jog šimtai atleistų statybos 
darbininkų ėmėsi remonto, apdailos ir 
restauravimo darbų.

Grėsmė netekti darbo ypač kyla imig
rantams, kurie pakankamai gerai nemoka 
anglų kalbos. Neoficialiais duomenimis, 
Airijoje gyvena apie 120,000 lietuvių, iš

nuomai, ryšių paslaugoms, elektrai ir 
šildymui apmokėti, bet ne veiklai.________

Kokia Jūsų nuomonė apie dabar 
plačiai diskutuojamą dvigubos pilietybės 
klausimą?

Pati didžiausia klaida būtų nukirsti 
pasaulio lietuvius siejančius saitus ir įs
tatymiškai užkirsti kelią turėti dvigubą 
pilietybę asmenims, kurie dėl įvairių 
priežasčių įgijo užsienio valstybės piliety
bę, tačiau nori išlaikyti ir I Jetuvos Respub
likos pilietybę, jų vaikams ir vaikaičiams, 
gyvenantiems ar gimusioms svetimame 
krašte.

Drįstu išreikšti savo asmeninę'nuomo
nę, kad diskriminacinis siūlymas LR pi
lietybę suteikti „lietuviams-europicčiams“, 
o ne „lietuviams-amcrikiečiams“ yra 
visiškas antagonizmas, kurio, tikiuosi, 
Lietuvos įstatymų leidėjai neleis sau pa
daryti. Daugelis lietuvių užsienyje yra nu
sivylę Lietuvos politika. Politikų irįiliplo- 
matų pareiga padaryti viską, kad pasiiikc- 
jimas Lietuvos valdžia, o tai reiškia ir Lie
tuvos valstybe, būtų atstatytas. Dvigubos 
pilietybės įteisinimas, nepriklausomai nuo 
LR piliečio dabartinės rezidencijos vietos, 
būtų ypatingos svarbos žingsnis LR pilie
čių užsienyje pasitikėjimo Lietuvos vals
tybe atstatymui bei lietuvių tautos vieny
bės stiprinimui. Tikiuosi, jog tai bus vienas 
iš svarbiausių I .R Seimo darbų iki rinkimų 
šį rudenį.

Lietuvoje daug kalbama apie lai, jog 
valdžios institucijos turi sugalvoti būdą, 
kaip susigrąžinti išvažiavusiuosius namo. 
Jūsų akimis, kokia dalis lietuvių tikrai 
norėtų grįžti ir kokių aplinkybių tam 
reikia?

Manau, svarbiausi būdai susigrąžinti 
mūsų brolius ir seseris iš užsienio kraštų 
yra pagarba ir supratimas, o nė smerkimu 
ir nusivylimu grįsto požiūrio ir santykių 
su užsienyje gyvenančiais, dirbančiais 
lietuviais puoselėjimas. Antra, LR dvigubos 
pilietybės įtvirtinimas, nediskriminuojant 
LR piliečių pagal laikiną ar ilgalaikę 
gyvenamąją vietą. Trečia, įgytos patirties 
tinkamas vertinimas bei paskatinimas ir 
parama kopiant profesinės karjeros laiptais. 
Ketvirta, kas ypač aktualau artėjant LR 
Seimo ir Prezidento rinkimams, skatinti 
LR piliečius užsienyje balsuoti rinkimuo
se, sudarant jiems palankausias sąlygas 
išreikšti savo pilietinę teisę, pareigą ir 
nuomonę. □ 

jų apie 25% uždarbį pelnėsi statybų 
bendrovėse.

4 metus Airijos statybose išdirbęs Arū
nas jau susikrovė lagaminus į Lietuvą: 
„Airijoje dar niekad nebuvo taip sunku 
rasti darbą. Darbų statybose tikrai'labai 
mažėja. Kai netekau darbo, bantižtau 
susirasti kitą darbą, bet nieko gerbiš to 
neisejo,-sako jaunas vyras. i. | t .į

Dubline 4 metus besidarbuojantis 
Tomas sako, kad susidariusi situacija la
bai neramina jo šeimą, bet grįžti į tėvynę 
neketina. „Mūsų firmos vadovas leido 
aiškiai suprasti, kad bet kada galime ne
tekti darbo, nes firma baigia statyti pra
dėtus objektus ir daugiau tuo neužsiims. 
Jei neteksiu darbo, bandysiu kurį laiką 
gyventi iš bedarbio pašalpos“, - atvirai sa
ko statybininkas.

Jeigu netektų darbo, Dubline gyvenan
tis Šarūnas į Lietuvą nevyktų, darbo ieš
koti) svetur:

„Mano draugas jau trečią mėnesį gyvena 
iš bedarbio pašalpos, nes buvo atleistas. 
Mano daug kolegų atleido, o jei neteksiu 
darbo, ieškosiu jo kur nors kitoje šalyje, nes 
Lietuvoje šiuo metu, mano žiniomis, sta
tybininkų tikrai nebetrūksta ir uždarbiai 
nėra viliojantys“, - sako jis. □
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Į Bendruomenės baruose
Poetę pastebėjo Nobelio premijos laureatas

(Su poete Lidija Šimkute kalbasi dr. Saulius Varnas)

Kas jus paskatino rašyti poeziją?
Manau, kad tai buvo vidinis būtinumas. 

Be abejo, mūsų smalsaujanti sąmonė nori 
suvokti, ar bet kokia meno išraiška yra 
atsitiktinumas ar būtinybė. Manau daug 
kam įdomu žinoti kokia mūsų gyvenimo 
paskirtis. Ar mes turime nubrėžti savo 
likimo kelią ar/ir grįžti į pačią pradžią, 
Okeaną, iš kurio pakilo banga?

MANO PASLAPTINGOSE ŽEMĖSE 
Ošia jūros banga

i. Toje jūros bangoj 
i Plaukia pradžia

•un k i v ..
,(jĘsir dėkinga savo tėvams, kad jie 

įskie'įjijo meilę lietuvių kalbai. Tėvelis bu
vo nuostabus pasakorius. Jis kurstė meilę 
krikai - poezijai. Taipogi brendimo pro
cese man gyvenimas buvo dosnus, nes 
turėjau progos pakeliauti, praplėsti akiratį 
ir sutikti žmonių - poetų, rašytojų, kurie 
įvertino mano kūrybą, skatino toliau rašyti 
ir net inspiruoti.

Lietuvos paslaptingumas ir tėvų išlai
kyta gimtinės kultūra man tapo stipriu 
mitiniu referencijos tašku. Jutau būtinu
mą rašyti lietuvių kalba, nes suvokiau, kad 
mūsų gelmėse - slypi protėvių išmintis: 
kūrybos lobis. Šis nusistatymas skatino 
tobulinti savo lietuvių kalbą, susipažinti su 
jos tautosaka, literatūra, istorija. Taigi, 
įstojau į Neakivaizdinį Lietuvių Kalbos 
Institutą Čikagoje, ir vėliau -1977 ir 1987 
m. - lankiau vasaros kalbos kursus Vilniaus 
Universitete, dar sovietų okupacijos metu.

Kas jūsų poeziją stipriausiai įtakoja, 
iš ko dažniausiai semiatės įkvėpimo?

Mano kūryba siejasi su bendražmogiš- 
kumo dėsniais. Mano eilėraščiuose mažai 
randama socialinių, istorinių bei politinių

Iš Redakcijos pašto
Miela Redaktore,

Sydnėjaus Lietuvių Informacijos Centro 
svetainė www.slic.org.au per trejus metus 
sulaukė virš 50,000 lankytojų. Čia pridedu 
vieną iš savaitinių laiškelių SLIC’ui, gautą 
iš mūsų naudotojų.

Širdingiausiai,
Ramona Ratas - Zakarevičienė

“I was delighted to have stumbled across 
your Lithuanian language lessons, since I 
will be visiting friends there in July 2008. 
Through your good work. I’ll be able to 
surprise them with some small ability to 
decipher and pronounce their language, and 
.ę.vęp.have a few phrases recognizable to 
them. You have developed a very intuitive 
and brilliantly designed scries of lessons 
that I plan to review as many times as 
possible prior to boarding the plane. Thank 
you so much!

L.B, 
soon-to-be retired Music Educator”

Gerbiama Redaktore,
[...] Esu Amerikos pilietė, profesiona

li kalbų dėstytoja. Šiuo metu daugiau nei 
10 metų su vyru gyvenam Lietuvoje, daug 
keliaujam po Europą. Lankausi įvairiuose 
mokslo institucijose, bendrauju su 
kitataučiais.

Prof. Taškūno žurnalas ypatingai 
pasitarnauja anglų kalbos dėstytojų darbe. 
Šį žurnalą išdalinu Vytauto Didžiojo 
universiteto dėstytojams, jį veltui gauna 
daug Kauno gimnazijų anglų kalbos 
mokytojų. Šiame žurnale įdomius ir tu
riningus straipsnius rašo visame pasaulyje 

įvykių. Mano poezija nėra apie praeinan
čius įvykius, bet apie esmines jėgas, kurios 
siejasi su žmogaus kraujo apytaka. Daugelis 
menininkų telkiasi savyje, arba juos žavi 
tam tikra gyvenimo pasaulėžiūra, kurią jie 
bando nagrinėti Mane domina mūsų pir
mykštė pradžia, kuri mumyse formuojasi 
archetipiniais simboliais.

Mano daugiaprasmei poezijai būdinga 
pirmapradžiai įvaizdžiai, emocinė įtampa, 
gyvenimo trapumas, dvasinis ilgesys, pa
slapties nuojauta ir tylos kontempliacija.

Nelaikau save egzilio poete (juk tėvai 
išbėgo man būnant dvejų metukų), nors pra
džioje rašydama poeziją pasirinkau lietu
vių kalbą. Įsisąmoninau ir nešuosi su savi
mi šią tradiciją, kuri praturtino mano gy
venimą, kuri yra mano natūros integrali 
dalis. Antra vertus, nesu linkusi į griežtus 
įsipareigojimus, nes gyvenimas nuolat at
siskleidžia ir plaukia pirmyn. Man atrodo, 
poezija turi būti atvira naujų įvykių ga
limybėms, nujausti simbolių reikšmę, kuri 
mus giliai paliečia, suteikia gyvenimo 
pilnatvės ir gilesnį meno supratimą.

Šiuo metu rašau lietuvių ir anglų kal
bomis. Kartais įvaizdžiai gimsta lietuvių, o 
kartais anglų kalba. Po to, bandau versti ar 
atkurti tą orginalų eilėraštį j lietuvių arba 
anglų kalbą. Mano manymu šis procesas 
suteikia progos praplėsti ir praturtinti kal
bos niuansus, suvokti skirtingų kultūrų po
jūčius ir plėsti meno bei gyvenimo patirtį.

Esu parašiusi straipsnį anglų kalba 
„Netikėti gyvenimo ryšiai” (publ.J992m.), 
kuriame pasakiau: “Tačiau kaip poetei, man 
tenka visą gyvenimą ieškoti vietos fizine ir 
metafizine prasme".

Koks jums yra poezijos santykis su 
kitais menais, pvz. muzika ar daile?

Muzika ir dailė mano poezijoje kartais 

gyvenantys autoriai. Straipsnius skaitom 
užsiėmimų metų, diskutuojam Žurnalą 
gauna ir atvykstantys į Lietuvą lektoriai, 
seminarų prelegentai, kuriems jis tampa 
informacijos šaltiniu - suteikia svarbių ir 
naudingų žinių apie Lietuvą.

Mano draugai, gyvenantys Vokietijoje, 
Nyderlandose, Lenkijoje ir Italijoje gau
na žurnalą iš manęs (išdalinu, kai lankau 
juos). O savo draugų, gyvenančių JAV, 
adresus esu nusiuntusi p. Taškūnui. [...]

Prof. Taškūnas daugiau nei dvidešimt 
meti) darbavosi šį žurnalą kurdamas ir 
puoselėdamas. Redaktoriaus darbas ne
dėkingas ir jau tikrai nepelningas, o nuo
stolingas. Aš neakcentuoju materialinę 
pusę - čia visiškas nuostolis. Aš kalbu 
apie moralinę pusę. Prof. Taškūnas šiam 
žurnalui aukojo visą savo laisvalaikį - 
ieškodamas naujų autorių, rašydamas jiems 
laiškus, skambindamas, rinkdamas infor
maciją, rūpindamasis lėšomis. Už savo 
pasiaukojantįir nesavanaudišką darbą jis 
turėtų sulaukti pagyrimų ir įvertinimų. 
Deja, mes lietuvių tauta galime tik kriti
kuoti ir brutaliai sugriauti tai, kas kito 
buvo tik metų kurta ir puoselėta.

Su pagarba
Irena Žemaitaitis

Gerbiama Redaktore,
Labai nustebau perskaitęs Lidijos 

Šimkutės - Pocienės pamoką dr. Algiman- 
tuiTaškūnui (“M.P.” nr.12) [...]

Sveikinu ir dėkoju Jums Algimantai ir 
Jūsų bendradarbiams [...] “Lithuanian 
Papers” gyvasčiui siunčiu auką $200.

Antanas Krantilius

tiesiogiai figūruoja, lx-t manau, kad šios me
no išraiškos veikia mane ne tik sąmonin
gai, bet ir pasąmonėje. Domiuosi muzika ir 
daile - mūsų namaiyra tarsi meno galeri
ja ir juose nuolat klausausi muzikos-daugiau- 
siai klasiką, nors mane domina ir Pasaulio 
(World music) bei archaiška muzika.

Man buvo maloni staigmena, kai suži
nojau, kad jaunas kompozitorius Vytautas 
Germanavičius sukūrė solo kompozicijas 
balsui pagal penkis eilėraščius iš “Tylos 
erdvių” rinkinio. Teko būti Universiteto Jo
no bažnyčioje ir išgirsti Sigutės Trimakaitės 
puikų solo išpildymą. O Australijos jauna 
kompozitorė Margery Smith sukūrė kom
poziciją pianinui, fleitai ir balsui iš “Vėjo 
žvilgesys” rinkinio (Vandenyno atodūsis 
ciklo). Premjera bus Sydnėjaus konser
vatorijoje šių metų gegužės 25 d. Išpildys 
Grcnvillca ansamblis. Gaila, kad tuo metu 
būsiu Lietuvoje.

Viename iš ankstesnių rinkinių (“'tylos 
erdvės”) pagrindine tema pasirinkote tylų. 
Kaip Jums pavyksta surasti tylos patirčių 
šiandieniniame be galo triukšmingame 
gyvenime?

Tyla arba nutylėjimas bei erdvė ir pa
slaptis figūruoja visoje mano kūryboje. 
Neseniai teko atsakyti į JAV leidžiamo 
“Draugo” kultūrinio priedo anketą, kurią

Miela p. Redaktore,
Kadangi aš prenumeruoju “M.P.” nuo 

pat jos “gimimo", jaučiu, kad turiu teisę 
parašyti sekantį:

1. Jei redakcija spausdina skaitytojų 
nuomones ir nebūtinai su jomis sutinka, 
tada ji turi po tuo straipsniu parašyti savo 
nesutinkančią nuomonę. [...]

2. Esu labai nusivylusi “M.P.”, kad ji 
galėjo atspausdinti tokį nesąmonių laišką, 
užgaunantį mūsų taurų patriotą, kuris vi
są savo gyvenimų paskyrė garsinti Lietu
vos vardą.

[...]
6. Jei turėjot vietos atspausdinti p. Š[im- 

kutės] užgauliojantį laišką, tai gal dabar 
turėsit drąsos irpareigą atspausdinti kitaip 
manančių skaitytojų nuomonę. [...]

Su pagarba
N. Kantvilienė

Gerb. Redaktore,
Turbūt tai mano yda, bet skaitydamas 

“Mūsų Pastogę” su įdomumu perskaitau 
nesutarimus ar kritiką. Juk iš tikrųjų kiek 
skirtingų nuomonių toje mūsų nedidelėje 
Bendruomenėje! Kartais pritariu, kartais 
ne, kartais pusiau.

Bet šį kartą [...] iš laiškų atrodytų, kad________________________________________
Mūsų Pastogė Nr. 18, 2008.05.07, psl. 5

atsiuntė to skyriaus dabartinė 
redaktorė Aldona Žemaitytė. 
Užsimindama apie savo liki
mą ir pabėgėlių stovyklas 
paminėjau TYLOS svarbos 
suvokimą vaikystėje Neapo
lyje, Italijoje, prieš mums iš
plaukiant „Neli“ laivu į Austra
liją. Ten priėmiau pirmą Ico- 
muniją. Tėvai neturėjo piriigtpš 
nupirkti baltą suknelę. Iš prh< 
džių labai pergyvenau, npss-ą 
niekam to nesakiau, nes dvię-( 
jų kitų mergaičių tėvai kaž
kaip įstengė jas papuošti bal
tai. Prisimenu, ten gyvenančio! 
lietuvių kunigo žodžius: „Atsi-i 
mink, vaikeli, kad tikrasis grožiu, 
yra tavo sieloje, o ne paviršiuje“. 
Nustebau, kad jis pajuto maneb 
skausmą ir vaikiškai suvokiau^ 
kad TYLA kartais daugiau 
pasako negu žodžiai. Tai per
siduoda mano kūryboje kartu 
su žmogiškais nuklydimais, 
nupuolimais ir priešingybėmis 

(yinyang, juoda/ balta, blogis/
gėris, švic-sa/tamsa ir t.t.) kaip integrali 
žmogaus dalis.

Literatūros kritikai-Valentinas Sven- 
tickas, Imelda Vedrickaitė, Austrijos poetas 
ir kritikas Christian Loidl (verstos knygos 
„Weisse Schatten” įvade), įžymus Austra
lijos rašy tojas/poetas David Malouf („'tylos 
erdvių“ knygos įvade) bei Vaivos Bylaitytės 
„Variai j 'tylą“ straipsnis TYLOS pastabas 
iškėlė savo rašiniuose.

Mane domina mūsų pirmapradis šal
tinis bei rytų filosofija. Tose srityse tenka 
ne tik daug skaityti, bet disciplinuotai 
paskirti laiką įvairioms pratyboms, kaip 
pvz. meditacijai, Yoga, Tai Chi. Taigi, 
įmanoma atsijungti nuo triukšmingos ap
linkos net ir būnant jos apsuptai.

Dailininkas Chagall ir kiti yra pasakę, 
kad mūsų vidaus pasaulis yra tikroji realybė 
ir reikšmingesnė už priimtą mus supan
čią tikrovę.

Kaip pristatytume! savo naujausių 
poezijos rinkinį “Mintis ir uola”?

Manau LRS leidyklos išleistos knygos 
aplanke gerai parašyta: “Nauja Australijoje 
gyvenančios poetės knyga. Ji rašo lietuviš
kai ir angliškai. Lakoniška išraiška, prasi
veriančios paslapties ir tylos bei erdvės po
jūtis, lietuviškos etninės atminties sąlytis su

Nukelta į 6 psl.

kai ko negalima spausdinti. Gal ir mano 
šitokį pasisakymą “Mūsų Pastogė” turėtų 
nespausdinti?

Su pagarba,
nebesuprantantis J. Rinkus

PRIERAŠAS
Pastaruoju metu buvo gauta rašinių 

bei laiškų, kurie yra vienaip ar kitaip su
sieti su p. Lidija Šimkute - Pociene ir dr. 
Algimantu Taškūnu.

Dalis medžiagos, ypač ankstyvoji, jau 
atspausdinta. Pastebime, kad mintys kar
tojasi.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba ir 
“Mūsų Pastogės” Redakcija, laikydamasi 
vakarietiškos žurnalistinės etikos ir pri
pažindama pažiūrų įvairumą Bendruo
menėje, šia proga pakartoja kiekvieno 
“M.P.” numerio metrikoje paskutiniame 
puslapyje nurodomą principą, kad “spaus
dinamuose rašiniuose reiškiama nuo
monė nebūtinai sutampa su redakcijos ir 
leidėjų nuomone”.
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Poetę pastebėjo...
Atkelta iš5 psl.
Vakarų ir Rytų kultūrų patirtimis - ryškūs 
Lidijos Šimkutės lyrikos bruožai”.

Pateikiamas Nobelio premijos laureato 
IwM. Coetzee’s vertinimas. Jis rašo: 

‘Thought and Rock contains poems of 
emarkuble purity, written in a spirit of 
eceptiveness to the world in which the poetic 
nsighl suddenly emerges like a bird taking 
ring”. (Vertime: “Rinkinio Mintis ir Uola 

eilėraščiai yra nepaprasto skaidrumo, jie 
{parašyti atsivėrimo pasauliui būsenoje, kai 
poetinė įžvalga iškyla staiga kaip suplas- 
'nojantis paukštis ”.)

t
JM Coetzee -nuostabus rašytojas ir kri- 
kas. Man tai didžiausia gyvenio dovana - 
niaukti įvertinimo iš tokio pasaulinio 
arso literatūros autoriteto.
Daugelis žmonių gyvena niekad netyri- 

. bedami savęs. Manau, tai poeto užduotis - 
įnertis j paslaptį ir pasakyti, kad žmogus yra 
■Šios paslapties šventykla.

Pastaraisiais metais apie pusę laiku 
praleidžiate Lietuvoje, o kitą pusę čia Aus
tralijoje. Kaip vertinate savo patirtį gy
venant dviejose kultūrose? Ko ieškote ir 
ką labiausiai vertinate kiekvienoje iš jų?

Puiku, kad turiu galimybę pagyventi 
ten ir čia. Dažnai įsivaizduoju save medžiu. 
Lietuvoje mano šaknys, o to medžio šakos 
prasiskleidę ne tik iki Australijos kontinen
to, bet ir kitose valstybėse.

Įvairios kelionės ir atskiros kultūros 
praturtino mano gyvenimą, praplėtė aki
ratį ir suteikė įžvalgos. Esu dėkinga savo 
vyrui Romui, kuris suvokia mano poetines 
klajones ir visą gyvenmą buvo tarsi uola - 
ramstis. Suprantu, kad jam nelenga turėti

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Paneriai
Per pirmąją 

mano viešnagę pa
skutinė šeimos 

ekskursija buvo su tėte, Binite ir Vytuku 
prieš pat man išvažiuojant. Tėtė nutarė, 
kad aš dar per mažai mačiau. Išėjom į 
gatvę ieškoti transporto. Viena iš Lietuvos 
keistenybių buvo tai, kad žmonės, neieš
kodami taksio, sustabdydavo bet kokį 
pravažiuojantį automobilį ir pasakydavo 
kur nori važiuoti. Paskuiužmokėdavo ke
lis rublius. Retas vairuotojas atsisakydavo 
paimti keleivius. Šį kartą automobilis su
stojo, bet jo šeiminkai lenkai ėmė atsi
prašinėti, kad negali mūsų vežti į Bel
montą, kur tėtė norėjo, nes jie yra iš pro
vincijos, visą dieną buvo mieste ir skuba 
namo. Tėtė jokių atsikalbinėjimų nepri- 

Iėmė, pasakė, kad jo duktė iš Australijos 
dar nematė Belmonto ir būtinai turi jį pa
matyti. Ką darys žmoneliai - nuvežė mus į 
Belmontą, apvažiavom jo kalnelius ir slė
nius, bet kai vairuotojas norėjo mus vežti 

Jnajno. tėtė turėjo jam staigmeną: mes 
būtinai turėjom nuvažiuoti j Panerius, kur 
vokiečių okupacijos laikais buvo žydų 
egzekucijos vieta. (Iš tikrųjų, ten buvo 

' gydomi ir lenkai, lietuviai, ir kiti, bet žy
dų daugiausia)

ne verkdami žmonės pasuko į 
'JljĮncrius. Privažiavę miškelį toliau turė
jome eiti pėsti. Visas miškas buvo pilnas 

jdįdęlių duobių - egzekucijos vietų. Jos 
buvo gražiai sutvarkytos, apsodintos 
gėlėmis ir visur parašyta kiek šimtų ar 
tūkstančių žmonių tenai sušaudyta ir 
užkasta. Miško centre buvo nedidelis 
----------------------------------------------------------- „Povilo Karazijos kolekcija. Muziejaus
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netradicinę žmoną. Įvertinu jo paramą ir 
džiaugiuosi, kad jis vėl turi galimybę pa
būti kartu Lietuvoje.

Neužilgo vėl pakelsite sparnus skristi 
į Lietuvą. Kokie didžiausi jūsų siejami lū
kesčiai su šia kelione?

Malonu, kad pakely galiu praleisti lai
ko su mūsų dukrelės Danielės šeima Sin
gapūre, pasidžiaugti anūke prieš vėl nulei
džiant sparnus Lietuvos žemėje, kur mane 
pasitinka pavasario žydinčios alyvos, kaš
tonai ir gėlių laukai.

Dalyvausiu Poezijos pavasario šven
tėse. Yra numatyti knygos pristatymai 
įvairiose vietose, net už Lietuvos ribų. 
Man malonu susieiti su plačia gimine, 
kolegomis, draugais, kurie yra išsibarstę 
po Lietuvą. Net numatau poezijos 
skaitymus gimtinės - tėviškės rajonuose: 
Skuodo (ten gyvena puikus poetas ir drau
gas Stasys Jonauskas) ir Mosėdžio bib
liotekose.

Apsidžiaugiau sužinojus, kad ražytojas 
Edmundas Untulis išvertė mano poeziją į 
žemaičių kalbą. Tikiuosi jam pavyks že
maitiškai paskaityti per mano naujos kny
gos pristatymus.

Lūkesčių esu įpratusi per daug neturėti, 
bet būti atvira gyvenimui. Kiekviena ke
lionė būna kitas žingsnis į nežinią. Kiek
vienoje viešnagėje atsiskleidžia naujos 
pažintys, įvykiai, nežiūrint neišvengiamų 
Įvairių sunkumų.

Malonu, kad esu kviečiama skaityti 
poeziją įvairiuose vietose ir universitetuo
se, nes bendravimas su įvairaus žanro 
klausytojais ir jaunais žmonėmis visada 
suteikia abipusiško gyvastingumo.

(Iš interviu 5EBI su papildais) 

paviljonas, lyg muziejus, su platesne in
formacija, nors ne visai tikslia, labai pa
brėžiant lietuvių ir vokiečių bendradar
biavimą. Kai mus parvežė namo, tie len
kai labai dėkojo tėtei, kad jiems parodė 
tokią svarbią vietą, kurios jie patys nie
kada nebūtų pamatę.

Pas mamą po 33 metų
Į savo antrąją kelionę važiavau kartu 

su Gediminu. Į mamos butą Višinskio 
gatvėje Gediminas sugrįžo po 33 metų. 
Atsibučiavus, mamos pirmi žodžiai bu
vo: “Apsiauk šliures”. Aš jau žinojau, kad 
namuose visi tuoj persiauna šliurėmis, bet 
Gediminui tai buvo naujiena. Apžiūrėjus 
Gediminą, mama įsakė: “Tučtuojau eik ir 
nusiskusk bakenbardus”. Gediminas ban
dė ginčytis, mama laikėsi savo, bet Gedi
minas ją įtikino sakydamas: “Mama, ne
galiu, nes paso nuotraukoje aš su baken
bardais - gali manęs nepripažinti”.

Kaune lankėmės dažnai ir turėjom 
laiko daugiau pasikalbėti sti mama. Pa
aiškėjo, kodėl Laimė, kviesdama Gedimi
ną grįžti gyventi į Lietuvą, rašydavo: “Dėl 
pragyvenimo nesirūpink - tu gausi tėtkos 
rašomąjį stalą”. Dabar pamatėme, kad ta
me stale buvo sukrauti jo tėvo surinkti 
istoriniai lobiai: sidabrinės masonų re
galijos, seni pašto ženklai, monetos, kny
gos. Bet taip pat sužinojome, kad mama 
juos po truputį pardavinėjo. Kol pardavi
nėjo Lietuvos muziejams, dar buvo ne taip 
blogai, bet pas ją ėmė lankytis ir lenkų 
istorikai, o niekas nenorėjo tokio turto 
išleisti iš Lietuvos. O dar sužinojom apie 
įvykį, kaip jai esant vienai namuose, atėjo 
žmogus pasisakęs, kad tikrina skaitliu
kus. Įėjęs pradėjo ją smaugti, bet mama 
priešinosi ir šaukė. Laimei, kažkas įėjo į 
laiptinę, ir plėšikas išsigandęs pabėgo. 
Gediminas rimtai susirūpino pavojum 
mamai. Jis prikalbėjo mamą viską pa
dovanoti Istorijos Muziejui su sąlyga, kad 
viskas būtų laikoma ir eksponuojama kaip

Sportas_________________________
Lietuvių krepšinio turnyras - Washington’e
Kaip praneša DELFI, balandžio 26 d. 

vienuose Washington’o sporto rūmuose 
dieną vyko kasmetinis, jau šeštasis Lietu
vos ambasados JAV organizuojamas krep
šinio turnyras. Jame dalyvavo net 11 ko
mandų. Lietuvos krepšinio federacijos 
įsteigtą taure po atkaklios kovos finalinė
se pirmosios lygos varžybose iškovojo 
Londono „Lithuanians BC“ (žiūr. nuotr. 
dešinėje), rezultatu 41:36 nugalėję New 
York’o „LAK“ komandą.

Naudingiausiu finalo ir viso turnyro 
žaidėju pripažintas Londono „Lithuanians 
BC“ žaidėjas Egidijus Janulevičius. Jam 
įteiktas specialus prizas - krepšinio ka
muolys su Sauliaus Štombergo parašu. 
Trečiąją vietą iškovojo Orlando „AJS“, re
zultatu 35:33 įveikusi Connecticut valsti
jos „Ąžuolus“. Antrosios lygos, vienijančios 
krepšinio mėgėjus, varžybose pirmąją vie
tą laimėjo „Balt-DC Šmėklos“ komanda, 
antrąją - Long Island „Plūgas“, trečiąją - 
Lietuvos ambasados Washington’e ko
manda „Ambasada”.

Po varžybų vykusioje vakaronėje da
lyvius ir žiūrovus pasveikino Lietuvos am
basadorius JAV Audrius Brūzga. “Džiau
giamės. kad šiemet turnyras tapo „transat
lantinis“ -sėkmingai dalyvavo lietuvių ko
manda iš Jungtinės Karalystės „Lithuanians 
BC“,-sakė ambasadorius.

Vakaro metu koncertavo Romualdo 
Zablecko ir Narimanto Gruzdžio duetas 
„Kolorado vabalai“. Muzikantai atliko savo 
kūrybos dainas ir žinomus kitų autorių kū

direktorius Žilėnas tą pažadėjo, o be to 
pažadėjo mamai ir Laimės šeimai išrūpin
ti geresnį butą ir leidimą pirkti naują 
automobilį. Dalis turto, įskaitant pašto 
ženklus ir Vilčinsko graviūrų albumą, vis 
dėlto liko pas Joną ir Laimę, o Žilėnas 
Povilo Karazijos kolekciją išskirstė po 
kelias vietas.

Kauniečiai labai didžiavosi, kad Kau
nas lietuviškesnis už Vilnių. Taksistas, 
kuris mus vežė iš stoties pas mamą, atvirai 
kalbėjo apie neapykantą rusams, o su
žinojęs, kad mes iš Australijos, atsisakė im
ti pinigus, nes mes iš “taip toli atvažiavom 
ir taip gražiai lietuviškai kalbam”. Mama 
pro langą matė mus atvažiuojančius. Ji 
buvo davusi Gediminui gana daug pinigų, 
tai dabar papriekaištavo: “Aš ne tam jums 
daviau pinigus, kad jūs taksiais važi
nėtume!”.

Beklasė visuomenė?
Gedimino mama labai džiaugėsi po 33 

metų pamačiusi sūnų, bet kai prasidėjo 
kalbos ir pasakojimai apie mūsų gyveni
mą, ji vėl nuliūdo: “Leidom sūnų į moks
lus; ir aukštąjį pabaigė, o dabar - stalius! ” 
Gediminas aiškino, kad ne stalius, o bal
dų dirbėjas, kad pats juos projektuoja - 
mamai visvien atrodė, kad jis socialinėj 
skalėj yra kritęs. (Ir tai sovietinėje “dar
bininkų valstybėje”!).

Socialinės padėties pervertinimas bu
vo visur. Ne tik mama apgailestavo, kad 
Gediminas tik baldų dirbėjas. Kai Vilniu
je buvome pobūvyje pas gimanzijos drau
gę Onytę, vienas išjos svečių paklausė kuo 
Gediminas užsiima. Kai pasakė, kad dir
ba baldus, niekas juo daugiau nesidomėjo. 
Po kiek laiko kitas priėjęs paklausė to 
paties, bet Gediminas pasakė: “Aš kuriu 
individualius baldus, pats suplanuoju ir 
padarau”. “O, klausykit, mes čia savo tar
pe turim menininką dizainerį”, tuo j paskel
bė svečias, ir visi susidomėję apsupo Ge
diminą.

Kai jau vėliau, būnant pas Laimę, pas 
mane ketino užeiti buvusi Sleževičių tar
naitė, Laimė mane perspėjo: “Tu su ja pasi

rinius. Koncerto pabaigoje muzikantai 
kartu su žiūrovais sudainavo nefdrtnalų 
Lietuvos krepšinio himną Marijdfiį’Miku- 
tavičiaus dainą - „Trys milijonai*“!,m y/**':

Krepšinio turnyre dalyvavo!i jtŠiriii'rt- 
dų: iš Baltimore, Philadelphia, New jiSFsįįy, 
Connecticut. New York, Long Island,Or
lando, Washington, ir iš Anglijos atvykusi 
Londono lietuvių komanda.

Krepšinio turnyrą rėmė ir prizus įstei
gė „Arvydo Sabonio Žalgirio krepšinio 
centras“. JAV nacionalinėje krepšinio 
lygoje (NBA) rungtyniaujanti Washing
ton’o „Wizards“ ekipa, krepšininkai Darius 
Songaila, Artūras Karnišovas, Saulius 
Štombergas. Šiaurės Amerikos lietuvių 
fizinio lavinimo ir sporto sąjunga 
(ŠALFASS). Taurę ir specialius turnyro 
laimėtojų medalius pagamino Lietuvos 
krepšinio federacija. □ 

kalbėk virtuvėje. Nėra ko jos vesti į salio- 
ną”. Savo pačios socialinę padėtį Laimė 
labai gerai suprato: tresto viršininko žmo
na, gydytoja, docentė.

Klasių skirtumas nepasibaigia su žmo
gaus mirtimi. Buvo miręs mūsų vaikystės 
draugas dr. Jurgis Karaliūnas. Kauniškiai 
giminės ruošėsi važiuoti į šermenis. Mano 
svainis mtm parodė laikraštyje mažą žinu
tę apie Jurgio mirtį, bet nebuvo parašyta 
kada ir kur laidos. Jis man paaiškino, kad 
tokie pranešimai dedami “pagal rangą”. 
Jurgiui, eiliniam gydytojui, pranešimas vi
sai “nepriklausė”, bet draugai išprašė. 
Pranešant apie aukštesnio rango žmogaus 
mirtį, galima buvo pranešti apie laidotu
ves; dar aukštesnio - parašyti kelis žodžius 
apie jį patį.

Mes ne lietuviai!
Kai su Gediminu j Druskininkus važia

vome beveik dviem savaitėm, taigi su 
leidimu, Vailionių duktė turėjo Druskinin
kuose vieno kambario butą. Ne tik gavo
me leidimą jį išsinuomoti, bet milicija.pa- 
tikrino, kad butas būtų išvalytas ir tfiftu 
palaisvintas. Norėjusią bent vieną naktį 
virtuvėje pernakvoti moteriškę jfejjįsjpg 
išvarė. Mes tame bute nakvojome,.bet visą 
laiką leidom arba Mizaruose arba ekskur- 
suodami. Mizaruose buvo apsistojusi Vy
tauto šeima ir kurį laiką tėtė su Eitute.

Pirmą giedrią dieną Vytulis nuvežė 
mus, Gražiną ir Jūratę j Švendubrę. Tai 
bent 100 metų senumo ncišdraskytas ir 
nesugadintas archaiškas vienos gatvės 
kaimas. Bevaikščiodami sutikom tris ma
žus berniukus, kurie pasisiūlė mums apro
dyti kaimą. Pirmiausia nuvedė prie dide
lio akmens, jų tvirtinimu didesnio už Pun
tuką, tik kad jis beveik visas po žeme. Nu
ėjom prie Nemuno. Įsikalbėjus pasakėm, 
kad mes iš Australijos. “Tai kodėl jūs lie
tuviškai kalbate?” paklausė. “Matote, mes 
tik gyvename Australijoje, bet mes esame 
lietuviai, kaip ir jūs”, pasakiau. Vaikai už
protestavo: “Mesme lietuviai”. “Tai kas gi 
jūs?” “Mes - dzūkai!” atsakė su pasidi
džiavimu. Tęsinys kitame MP nr.

6



Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas
Australijos Lietuvių Bendruomenei 2008-04-24

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
(toliau - Departamentas) informuoja, kad [...] 2008 metais Australijos Lietuvių 
Bendruomenei ir kitų lietuvių organizacijų projektams skirta 19,200 litų parama 
(sąrašas žemiau).

Taip pat informuojame, kad bendradarbiaudamas su kitomis Lietuvos Respublikos ir 
užsienio šalių institucijomis, Departamentas teikia paramą Australijos lituanistinėms 
mokykloms. Švietimo ir mokslo ministerija, atsižvelgiant i konkrečius mokyklų porei
kius, aprūpina Lietuvoje parengtais ir išleistais mokomųjų dalykų vadovėliais, o De
partamentas - pratybų sąsiuviniais beikitomis metodinėmis priemonėmis.

Departamento duomenimis Australijoje veikia 3 lituanistinės mokyklos (mokosi47 
mokiniai) ir i lietuvių kalbos darželis (lanko 23 vaikai):

• Adelaidės lietuvių mokykla (vad. Rūta Sankauskienė)
• Sydnėjaus lietuvių savaitgalio mokykla (vad. Jadvyga Dambrauskienė)
• Viktorijos kalbų mokykla (vad. Aida Gogelytė)
• Melbourne lietuvių kalbos darželis (vad. Neringa Luscombe Smith)

; Šios mokyklos 2008/2009 mokslo metais pagal poreikius bus aprūpintos vado
vėliais jr pratybų sąsiuviniais.
.^jP^fjąrtamentas šių metų balandžio 16-18 dienomis organizavo užsienio lietuvių 
ugdymo įstaigų mokytojų forumą „Lituanistinis švietimas: perspektyvos ir tendencijos“, 
kųyijime dalyvavo 82 atstovai iš 28 užsienio valstybių. Forume taip pat dalyvavo Pasaulio 
L-įėjuvių Bendruomenės Valdybos Švietimo reikalų komisijos atstovai, Lietuvos valdžios, 
Švietimo, kultūros bei kitų institucijų atstovai.

[...] Australijos lietuvių kalbos darželio mokytojai Rasai Imbrasienei buvo sudaryta 
galimybė tobulinti kvalifikaciją šiame forume. Mokytojos kelionės, nakvynės ir maitinimo 
išlaidas apmokėjo Departamentas.

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 
atsižvelgdamas į 2009 m. kultūrinius renginius Lietuvoje, užsienio lietuvių bendruomenių 
išreikštą poreikį - gauti išsamią informaciją kaip metodiškai pasiruošti 2009 metų I jetiivos 
vardo tūkstantmečio Dainų šventei „Amžių sutartinė“, kartu su Lietuvos liaudies kultūros 
centru ir Kultūros darbuotojų tobulinimosi centru organizavo seminarą užsienio lietuvių 
meno kolektyvų vadovams. Seminaras „Lietuviškų dainų ir šokių tradicijos bei jų 
puoselėjimas“ įvyko 2008 metų kovo 19-21 d. Vilniuje. Seminaro pagrindinė tema - 
Dainų šventė. 2009 m. Į... j

2008 metų Departamento turima informacija, užsienio lietuvių bendruomenėse veikia 
virš 215 mėgėjų meno kolektyvų. Juose šoka, groja ir dainuoja virš 5,000 tautiečių, 
puoselėjančių ir pristatančių lietuvišką kultūrą. Seminare sulaukėme delegatų iš Airijos, 
Argentinos, Australijos, Baltarusijos, Brazilijos, Belgijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, 
Ispanijos, JAV, Kaliningrado srities, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Švedijos, Ukrainos, 
Vokietijos.

Seminare iš Australijos dalyvavo Birutė Kymantienė, Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacijos pirmininkė. “Tėviškės Aidų” laikraščio darbuotoja, aktyvi 4 meno kolektyvų 
dalyvė.

Departamentas numato ir toliau remti Australijos lietuvių veiklos programas bei 
projektus.

PRIDEDAMA: Departamento 2008 metais skirta parama Australijos lietuvių 
organizacijų ir švietimo įstaigų projektams:

7,200 litų - Mokytojo / metodininko išsikvietimas iš Lietuvos 1 mėnesiui ir pra
vėdintas 2 savaičių kursų mokytojams, tėvams ir vaikams Melbourne 
(projekto vadovas Dovydas Sadauskas), pinigai skirti kelionės išlai
doms, vizos ir gyvybės draudimo gavimo išlaidoms padengti, moko
mąją! literatūrai įsigyti.

8,000 litų - folkloro ansamblio “Sutaras” kelionės išlaidoms į XXV Australijos 
Lietuvių Dienas apmokėti (projekto vadovas Arvydas Rupšys).

4.000 litų - “Pynimėlio” tautinių šokių grupės atvykimui į Australiją (projekto 
vadovas Audrius Skeivys), ansamblio atstovo lėktuvo bilietui.

Su pagarba,
Antanas Petrauskas, gen. direktorius

Konkursas ALB vėliavai sukurti
Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 1 (X)0- 

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

Vėliavos projektų pristatvmo terminas pratęsiamas iki 
2008 metų rugpjūčio 15 dienos.

Yra gauti PLB Kultūros reikalų komisijos patarimai 
vėliavos projektavimo klausimu:

1. Vėliavos išmatavimai - 90cm x 150cm.
2. Vėliavoje gali būti lietuviški (vytis, trispalvė ir kt.) ir krašto, kuriame veikia 
lietuvių bendruomenė, simboliai.
3. Naudojant Lietuvos trispalvę, privaloma naudoti oficialiai įteisintas spalvas.
Kitas spalvas galima pasirinkti laisvai.

Taip pat gautas Lietuvos Istorijos instituto docento, dr. Edmundo Rimšos laiškas su 
išdėstytais pagrindiniais vėliavų kūrimo principais. Šio laiško tekstą, o taip pat ir 
smulkesnę konkursą liečiančią informaciją galite gauti pas Liliją Kozlovskienę, te].: (03) 
8707 0347. Vėliavos projektus siųsti taip pat jos adresu:

77 Grimwade Cres., Frankston, VIC, 3199 arba
ei. pastų: lilija@ausllb.org

ALB Krašto Valdyba

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Gegužės mėnesį Sydnėjaus lietuviams pamaldos įvyks sekmadienį, gegužės 18 dieną, 

1130 vai. ryto. St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe.
Parapijos Taryba

In memoriam
At A Irena Salytė - Spry

1922.04.21 - 2008.04.

Irena gimė 1922 m. balandžio 21 dieną 
Kaune, Nepriklausomoje Lietuvoje.

Trūko tik kelių dienų iki jos 86-ojo 
gimtadienio. Ji mirė netikėtai Adelaidėje, 
Pietų Australijoje, savo namuose, kuriuo
se gyveno viena. Policija ją rado jau miru
sią ir j jos namus jiems teko, gavus duk
ters leidimą, įsilaužti. Atrodo, kad ji net 
nepajuto, kad jau apleidžia šį pasaulį.

Irenos tėvas Eduardas, kaip ir daugelis 
lietuvių, Didžiojo karo metu su šeima bu
vo nublokštas gyventi į carinę Rusiją. Ten 
jis susipažino su turtingos vietinės šeimos 
dukterimi, kuri neseniai buvo baigusi 
aukštąjį mokslą Maskvoje, ir ją vedė. Tuo 
metu carinėje Rusijoje prasidėjo raudo
noji revoliucija ir jaunavedžiai buvo 
priversti bėgti. Kelionė svetur buvo ilga ir 
skurdi važiuojant per nepažįstamus kraš
tus. Pagaliau jie atsirado Vokietijoje. Ka
ro nualintoje kaizerio Vokietijoje gyveni
mas buvo irgi nelengvas. Neturint savų 
namų padėtį išgelbėjo Irenos motinos iš 
tėvų gautos brangenybės. Jie apsistojo 
Berlyno viešbutyje, kol galės išvažiuoti 
gyventi į Lietuvą. Tačiau tėvas delsė grįžti, 
kad ten neradus šeimininkaujančių komu
nistų. Buvo 1918 metai. Dauglietuvių grį
žo i Lietuvą ir tėvas prašė draugų, išva
žiavusių Lietuvon, jam parašyti laišką.

“Jei ten komunistų valdžia, parašykite 
raudonu rašalu, o jei lietuvių -juodu”. Jų 
laimei 1918 metais Lietuva lapo nepri
klausoma ir jie, gavę gerą žinią, grįžo 
Lietuvon. Lietuvoje buvo sunkus pokario 
laikas.

'l'ėvas neseniai buvo baigęs studijas 
Maskvoje ir kaip jaunas specialistas gavo 
darbą. Gyvenimas ėjo geryn. Irenos šei
moje augo trys maži vaikai. Bet ir vėl 
pasikeitė klikai. Europą ii' Lietuvą užklupo 
ekonominė krizė. Atėjo 1929 metai. Buvo 
daug bedarbių. Sklido Įvairūs gandai, daug 
žmonių, ieškodami geresnio gyvenimo 
važiavo Brazilijon. Ten buvo Eldorado? 
Kažkodėl ir Irenos tėvas nutarė važiuoti 
vienas, o vėliau atsikviesti Lietuvoje palik
tą šeimą. Gero gyvenimo gandai nepasi
tvirtino ir tėvas, išleidęs kelionei visas 
santaupas, pats negalėjo grįžti, nekalbant 
apie šeimos atsiėmimą. Irenos mama, 
palikta Lietuvoje be lietuvių kalbos, kurią 
ji tik vėliau išmoko, skurdo. Ji buvo pri
versta mažametes dukras atiduoti į prie
glaudą tol, kol 1932 m. ji ištekėjo antrą 
kartą. Prieglaudoje Irena baigė mokyklą, 
o motinai sukūrus naują šeimą, vaikai vėl 
turėjo šeimą, kurioje ir užaugo.

Irena mylėjo savo gimtą kraštą. Gyve
no pasiturinčiai, bet ir vėl Lietuvą užplū
do raudonoji banga. 1940 metais sovietai

su vokiečiais sudarė paktą ir Lietuvos 
vokiečiams leido važiuoti į Vokietiją. Daug 
lietuvių visokiais būdais rado galimybę 
išvažiuoti. Irena, būdama jau 18 metų, taip 
pat išvažiavo Vokietijon. Šeima liko Lie
tuvoje. Per tą laiką jos tėvų šeimoje karkas 
pasikeitė. Jauniausia sesutė Meilutė su
sirgusi mirė, o patėvio šeima susilaukė dar 
vienos dukters Lilės.

Atėjo 1944 metai, sovietai antrą kartą 
okupavo Lietuvą. Irenos mama su visa 
likusia šeima vėl turėjo bėgti Vokietijon. 
Tuo metu Irena dirbo ligoninėje. Sovietai 
užkariavo dalį Vokietijos ir Irena atsidūrė 
okupuotoje Rytų Vokietijoje, o jos mama 
su šeima jau gyveno Bavarijoje, kuri buvo 
Vokietijos amerikiečių zonoje. Kurį lai
ką paštas veikė ne visose zonose ir tik 
pradėjus paštui normaliai veikti, Irena ra
do galimybę susisiekti su tėvais. Visa šeima 
vėl buvo kartu, gyveno pabėgėlių stovyk
loje kol atsirado galimybė emigruoti. Irena 
su seserimi išplaukė į Australiją. Taip 60 
metų ji ir išgyveno Australijoje.

Ištekėjo, susilaukė sūnaus, kuris bū
damas 19 metų žuvo eismo nelaimėje, ir 
dukters. Buvo gražiai įsikūrus. Senatvės 
dienas praleido gana liūdnai ir vienišai. 
Labai norėjo matyti savo anūką, bet, deja, 
jai nebuvo leista. Matė jį tik kai jis buvo dar 
mažas berniukas.

Liūdesyje liko dvi jos seserys - Lilė 
Lazauskienė ir Viltis Kružicnė, sūnėnas 
Jonas su šeima ir sūnėnas Petras Kružas 
su šeima.

Ilsėkis ramybėje šalia sūnaus, kurį taip 
mylėjai. Tegul Tau būna lengva ši svetinga 
Australijos žemė. Miegok ramiai, toli nuo 
savo gimtos tėvynės. V.K.

At A Irena Spry
mirus, liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame seserį - Melbourne Pen- i 

sininkų Sąjungos Garbės narę Viltį Kružienę.jos šeimą bei visus artimuosius. ' l
Melbourne Pensininkų Sąjungos Valdyba

Adelaidės Arkivyskupijos Metinė Procesija ™
Kaip žinome, kasmet gegužės mėnesį Adelaidės Arkivykupija suruošia iškilmingą 

procesiją švč. Mergelės Marijos garbei, ’loję procesijoje dalyvauja visos parapijos ir bu
tinės grupės, iš viso apie 5000 žmonių.

Jau yra gautas pranešimas iš Adelaidės Arkivyskupijos raštinės, jog šie met procesija, 
skirta švč. Mergelės Marijos garbei, įvyks sekmadienį, gegužėsl 8 dieną, South Parklands, 
tarp Sir Lewis Cohen Av. ir Peacock Road, Adelaidėje.

Šių metų procesijos tema: Purpose to our Journey -Tikslas mūsų kelionei, surišant 
tai su vieta, kuri bus vadinama: Piligrim Peace Park - Piligrimų taikos parkas.

Pranešime yra paminėta, jog bus ir skirtingas Marijos paveikslas. Klebonas
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Sydnėjaus tautinių šokių grupė “Sūkurys”, kartu su Sydnėjaus lietuvių choru 
“Daina” ir dainininkių grupe “Atspindys”, rengia koncertą 

“Vestuvės”
Kur: Lenkų Klube (Polish Club), IS East Terrace, Bankstown.
Kada: Sekmadienį, gegužės 25 dieną, 2 vai. p.p.
Bilietai: Parduodami prie durų: $15 - asmeniui, vaikams iki 15 metų - veltui.

LITHUANIAN CLUB

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

www.lithuanianclub.org.au

Klubo “Dainava” darbo valandos:
Melbourno lietuvių pensininkų dėmesiui
Melbourno lietuvių pensininkų pietūs įvyks antradienį, gegužės 13 dieną, 11 

vai. ryto Lietuvių Namuose. Kviečiame apsilankyti.
Pensininkų Valdyba

XXV Australijos Lietuvių Dienos
z. ir Sporto Šventė Sydnėjuje

XXV ALD SYDNEY 2008 Kviečiame literatus, poetus, kūrybinio žodžio
“fflSSSS“ autorius dalyvauti

Literatūros ir Dainos popietėje,
kuri įvyks š.m. gruodžio 29 dieną (pirmadienį), 2 vai. po pietų.
Kūrinio pristatymui skiriama iki 10 minučių.
Prašome susisiekti su renginio organizatore: Jadvyga Dambrauskiene,
2 Wren Street, Condell Park, NSW 2200
tel.: (02) 9709 3814 e - mail: juozas@optusncl.com.au.

Pirmadieniais ir antradieniais - Klubas uždarytas.
Trečiadieniais - sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.

Restoranas “Europa” dirba: 
trečiadieniais — šeštadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos - 230 vai. p.p.
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 830 vai. p.p.

sekmadieniais:
12 vai. dienos - 6 vai. p.p.

Skambinkite: Algiui te!.: 0417 674 599
Gary te!.: 0400 401 703
Alvydai te!.: 0422 655 902

Linksma valandėlė
5 vai. p.p. - 7 vai. p.p. - trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį.
Užeikite pasisvečiuoti Klubo jaukiame bare.

XXV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Sydnėjuje

Meno ir Tautodailės parodos
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 j Martiną Reisgienę

te!.: (02) 9543 1001 e-mail: martinareisgys@hatmail.com
Dėl tapybos ir skulptūros darbų kreiptis į Leeką GruzdefT

tek: (02) 97968573 e-mail: leekarl@optiisnct.eom.au
arba Jolantą Janavičienę

tek: (02) 99392180 e-mail: jiirgisjolanta@optusnet.com.au

Apie nusikaltimus 
praneškite sava kalba. 
Skambinkite vertėjui 13 14 50, 

kuris sujungs su CRIME 
STOPPERS 
1800 333 000

remia Crime StoppersI nūsu pastoge

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

Darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12 vai. ryto iki 1430 vai. po pietų.
Elė Kains, l’h: (02 ) 9782 0082.

P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

^Jurisdiction:...... New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tbl.: (02) 9498 2571

' KiUara, 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 Tbl.: (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

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta ketvirtadieniais,
7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus.

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Geclongo lietuvių tautinių šokių grupė kviečia visus į

lininę Popietę
sekmadienį, gegužės 25 dieną, 230 vai. p.p.
Geclongo Lietuvių Namuose, Pettilt Park

Tautinius šokius šoks grupė “Linas” ir vaikučiai - “Gegutė”.
Dainuos svečiai iš Melbourno - “Danos Sesės”.
Rodysim videofilmus, neseniai gautus iš Lietuvos.
Po programos - kavutė ir loterija.
Įėjimas - tik $5 visiems, o turintiems vardus “Lina” ar “Linas” - veltui!

Tautinių šokių grupė “Sūkurys” repetuoja Sydnėjaus Lietuvių Klube 
“Dainava” sekmadieniais (kai nevyksta kili renginiai) nuo 430 vai. p.p.

Choro “Daina” repeticijos Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” vyksta 
penktadieniais nuo 7.30 iki 10 vai. vakaro. Maloniai kviečiame prisijungti. 
Choro prezidentė Albina Liulackicnė, tek: 97471179.
Sekretorė Aida Zastarskytė - Abrotnas. tek: 9610 7822.
Iždininkė Megan Dumi, tek: 96353427.

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: www.uscrs.bigpond.com/mpastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Reis g}’.s, Vytenis Šliogeris 

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijojc oro paštu SI 15.00. 
Organizacijtj informaciniai skelbimai - neapmokami.

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

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