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Kaziuko mugė Sydnėjuje

Šiais metais pirmą kartą Kaziuko mugę Sydnėjaus lietuviai surengė Sydnėjaus Lietuvių 
Klube, Bankstowne. Kartu vyko ir lietuviškų maisto gaminių mugė - turgus. Nuotraukoje - 
Onutė Kapočienė (kairėje) ir Nijolė Vaičiurgytė prie prekystalių. Apie “Kaziuko mugę” 
Vilniuje ir apie Šv. Kazimiero relikvijų jubiliejų skaitykite “M.P.” psl. 4.

Lietuvos Įvykių apžvalga
Nuotaikos 

prieš Lietuvos
Prezidento 
rinkinius 
Pusė Lietuvos 

gyventoji) yra 
nusiteikę atlikti 
savo pilietinę pa
reigą - balsuoti 
Lietuvos Prezi

dento rinkimuose. 26% respondentų 
atsakė, kad ketina tikrai dalyvauti valsty
bės vadovo rinkimuose. 24% nurodė, kad 
greičiausiai ateis i rinkimų apylinkes ir 
balsuos. 41 % apklaustųjų atsakė neketiną 
gegužės 17-ąją dalyvauti Prezidento rinki
muose. 9% respondentų dar neapsisprendę.

Gyventojų buvo prašoma pasakyti, ko
kiomis, jų nuomone, savybėmis turėtų pa
sižymėti kandidatas j I .ietuvosprezidentus, 
kad už jį ar ją žmonės balsuotų. 39% no
rėtų, kad busimasis Lietuvos vadovas būtų 
sąžiningas ir nesavanaudis. To dažniau pa
geidavo moterys bei vyresni nei 30 metų 
žmonės. 19% Prezidento poste norėtų ma
tyti išmintingą žmogų. 15% išsilavinusį, 
plataus akiračio. Tarp kitų dažniau minėtų 
savybių respondentai išskyrė atsakingu
mą, patikimumą, sugebėjimą atsižvelgti j 
paprastų žmonių interesus, patirtį politi
koje bei popub'arumą visuomenėje. Vals
tybės vadovui nebūtina būti turtingam, 
pareiškė tik 1.3% apklausos dalyvių. 7% 
pageidavo, kad jis būtų darbštus ir ener
gingas, nepriklausytų jokiai partijai - 6% 
Tiek pat pageidavo, kad jis atstovautų vi
sos tautos interesams - būtų Lietuvos 
patriotas.

Atrodo, jog Prezidento rinkimai bus 
neeiliniai, ypač pareiškus eurokomisarei 
Daliai Grybauskaitei, kad ji sutinka būti 

kandidate j Prezidentus. Galimas kandi
datūras atsiėmė ne tik Algirdas Brazauskas 
ir Vytautas I .andsbergis, bet ir labai aukš
tai vertinamas, o vienu metu vadintas net 
šalies vadovo Valdo Adamkaus pasirinktu 
įpėdiniu-finansų analitikas Gitanas Nau
sėda, pareiškęs:”!r toliau darysiu tai, ką iki 
šiol kasdien nuosekliai darau, kalbėsiu 
tiesą, kaip aš ją įsivaizduoju... Esu pasiren
gęs ir toliau dalintis savo žiniomis, patir
timi ir kompetencija su visa visuomene, 
patardamas tiems, kurie į tokius patarimus 
norės įsiklausyti”.

Laikraštininkai numa to, jog rinkimus 
laimės D. Grybauskaitė ir tam reikės tik 
pirmo rato, kuris vyks gegužės 17 d.

Europos Sąjunga atmetė 
pagalbos Rytų Europai planą 
ES šalių vadovai per viršūnių susiti

kimą Briuselyje atmetė bendros pagalbos 
Vidurio ir Rytų Europos šalims planą, 
tačiau pažadėjo paspartinti jų prisijungi
mą prie euro zonos.

Vokietijos kanclcrė Angela Merkei 
palikino, kad pagalba bus suteikiama 
individualių šalių tvarka, o ne regioniniu 
pagrindu. ES nekeis reikalavimų šalims, 
norinčioms įstot i į euro zoną. Įstojimo pro
cedūra gali būti paspartinta. Pretenduojan
čios šalys turi įrodyti savo valiutos sta
bilumą prisijungdamos prie valiutų keiti
mo kursų mechanizmo (ERM - 2) per 
dvejus metus iki planuojamo įstojimo į 
euro zoną. Prie bendros Europos valiutos 
zonos laukia Lietuva, Latvija, Estija. 
Vengrija, Čekija, Rumunija, Bulgarija.
“Iki euro dar toli”, - sako Dalia 

Grybauskaitė
Prezidento posto siekianti eurokomi- 

sarė Dalia Grybauskaitė nemato jokių
Nukelta Į 2 psl.

Paminėta Kovo 11-oji
Kovo Vienuoliktosios - Lietuvos ne

priklausomybės atkūrimo diena Vilniuje 
buvo paminėta naikintuvų skrydžiu, ka
riuomenės paradu, Keistuolių teatro kon
certu ir kitais šventiniais renginiais vi
suomenei.

Iškilminga trijų Baltijos valstybių vė
liavų pakėlimo ceremonija Nepriklauso
mybės aikštėje prasidėjo vidurdienį, po 
iškilmingo Seimo posėdžio. Po vėliavų pa
kėlimo ceremoni jos vyko Danijos karinių 
pajėgų naikintuvų skrydis virš Nepriklau
somybės aikštės ir Lietuvos kariuomenės 
orkestro bei Garbės sargybos kuopos 
paradas Gedimino prospekte.

Nuo 12.30 vai. iki 15 vai. parlamente 
vyko atvirų durų dienos visuomenei. 12.30 
vai. taip pat prasidėjo iškilmingos mišios 
Vilniaus katedroje. 15 vai. sostinės Nepri
klausomybės aikštėje surengtas Keistuolių 
teatro šventinis koncertas “Laisvės vėjas”.

Šventiniai renginiai vyko ir kituose Lie
tuvos miestuose, organizuojami įvairūs 
koncertai. Kaune, be kitų renginių, mies
telėnai ir miesto svečiai 11.30 vai. Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus sodelyje klausė

Kandidatų - jau 15 ?
ELTA praneša, kad norą dalyvauti 

Prezidento rinkimuose Vyriausiajai rin
kimų komisijai (VRK) jau pareiškė ir 
parašų rinkimo lapus gavo 10 kandidatų: 
jokiai partijai nepriklausanti eurokomisa- 
rė Dalia Grybauskaitė. Seimo Pirmininkas 
Tautos prisikėlimo partijos vadovas Arū
nas Valinskas, partijos Tvarka ir teisin
gumas pirmininko pavaduotojas Seimo 
narys Valentinas Mazuronis,Valstiečių 
liaudininkų sąjungos garbės pirmininkė 
Kazimira Prunskienė, Socialdemokratų 
partijos naujasis vadovas Seimo narys 
Algirdas Butkevičius, atsargos generolas 
Česlovas Jczerskas, leidėjas Algirdas

Pirmas krematoriumas - Kėdainiuose?
Kaip praneša DELFI, netrukus Kėdai

niuose, viename šio miesto rajone įreng
tame pramonės parke, ketinama statyti kre
matoriumą. Tai būtų pirmas, ilgai lauktas 
krematoriumas Lietuvoje, nes kol kas tokiai 
procedūrai skirtus palaikus tenka vežti j 
Latviją. Nors Kėdainių pramonės parke, 
užimančiame apie 53 ha žemės ploto, visi 
darbai buvo baigti darpemai, visgi dar nėra 
pakankamai investuotojų. Tačiau apie keti
nimus dalyvauti savivaldybės skelbiama

Gerbiami Lietuvos Respublikos piliečiai,
kviečiame dalyvauti 2009 m. gegužės 17 <1. vyksiančiuose Lietuvos Respub

likos Prezidento rinkimuose ir 2009 m. birželio 7 d. rinkimuose į Europos 
Parlamentą.

Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje gyvenantys Lietuvos Respublikos pilie
čiai galės balsuoti, atvykdami į Lietuvos Respublikos garbės generalinį konsu
latą Melbourne arba persiųsdami balsavimo dokumentus paštu Garbės ge
neraliniam konsului Andriui Žilinskui.

Pageidaujantys balsuoti turi atsisiųsti rinkėjo anketas iš Lietuvos ambasados 
Japonijoje puslapio (www.lithemb.or.jp) ir užpildę atsiųsti jas Lietuvos Res
publikos Garbės generaliniam konsului Melbourne paštu, faksu arba e-paštu 
(56 Somers Street, Burwood, VIC 3125, tel./faks.: (03) 9808-8300, e-paštas:
litconmclb@bigpond.com)

si Varpų muzikos koncerto, 12 vai. toje 
pačioje vietoje dalyvavo iškilmingame 
Nepriklausomybės atkūrimo dienos mi
nėjime. kuriame buvo atidengtas pamink
las brigados generolui Jonui Žemaičiui. 
Nuo 13 val.vyko renginiai jaunimui: “Tri
spalvė akcija” Vienybės aikštėje ir koncer
tas “Atgimstantis pavasaris” Vytauto Di
džiojo karo muziejaus sodelyje.

Vilniuje taip pat buvo suplanuota ke
letas eitynių. 1 l-!2val. nuo Krašto apsau
gos ministerijos iki Nepriklausomybės 
aikštės žygiavo Lietuvos šaulių sąjungos 
Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo 
10-oji rinktinė. Vakare buvo surengtas kon
certas “ForumPalace”.

1990 m. kovo 11 d. Aukščiausioji Taty- 
ba-Atkuriamasis Seimas priėmė Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo aktą, kuria
me rašoma, kad atstatomas 1940 metais 
svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Vals
tybės suverenių galių vykdymas ir Lietuva 
nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Kovo 
11 -oji I Jetuvoje švenčiama kaip 1 .ietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo diena.

LGITIC

Pilvelis, publicistu prisistatantis Vytautas 
Kundrotas, verslininkas Jonas Jankauskas, 
mažai žinomas kaunietis Vidmantas 
Sadauskas.

Vėliau pareiškimus dokumentus pa
teikė Nepriklausomybės Akto signataras 
Zigmas Vaišvila, Darbo partijos ir Seimo 
narė Loreta Graužinienė. Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos lyderis Seimo narys 
Valdemaras Tomašcvskis. Parciškinius 
dokumentus ketina įteikti neparlamentinės 
Pilietinės demokratijos partijos lyderis 
Algimantas Matulevičius bei viešosios 
įstaigos “Optimalių sprendimų centras” 
vadovas Virgilijus Vilkeliškis. □ 

me konkurse jau pareiškė pernai Vilniuje 
įkurta bendrovė „K 2 LT“. Ši įmonė Kė
dainiuose norėtų išsinuomoti apie I ha 
žemės ir pastatyti ritualinių paslaugų 
centrą su krematoriumu bei urnų gamybos 
linija. Bendrovės vadovtis V. Labanauskas 
žada per ketverius metus j šį projektą in
vestuoti apie 4 mln. litų ir sukurti 12-15 
darbo vietų. „Palaikų kremavimo kaina 
bus laidojimo pašalpos dydžio. Šiuo metu 
tokia pašalpa - 1040 litų“,-sakė jis. □
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Vytautas 
Patašius

♦ JAV karo lai
vyno tyrimų lai
vas “Impeccable” 
atlieka matavi
mus Pietų Kinijos 
jūroje tarptau
tiniuose vandeny
se. Jį nuolat per
sekioja keli Kini
jos laivai, bandy
dami nutraukti jo 

darbą. Kovo 8 d. kiniečiai prisiartino 7 
metrų atstumu prie JAV laivo, užblokavo 
jo kelią ir bandė nutraukti jo matavimo 
aparatų (sonar) kabelius. JAV karo laivy
nas skubiai atsiuntė naikintoją “Chung 
Hoon” saugoti neginkluoto tyrimų laivo.
♦ Kovo 8 d. Sri 1 .ankos vyriausybė prane
šė, kad kovos su tamilų sukilėliais krašto 
šiaurėje įėjo į baigminę stadiją, nukauti bent 
250 sukilėlių. “Tamilų Tigrų” pranešimu 
žuvę ypač daug civilių.
Kovo 10 dieną sukilėlis savižudys susi
sprogdino krašto pietuose prie mečetės 
religinės šventės metu. Žuvo 15 žmonių, 
daug sužeistųjų taipe Šri Lankos pašto ir 
kultūros ministrai.
♦ Kovo 10 d. Egipto sostinėje Kairo pra
sidėjo pasitarimai tarp palestiniečių Ha
mas ir Fatah grupuočių dėl bendros vy
riausybės sudarymo prieš pradedant rin
kimus Palestinoje.
Tai pirmieji pasitarimai tarp šių orga
nizacijų nuo 2007 metų, kai llamas jėga 
pašalino Fatah iš Gazos ruožo.
♦ Kovo 10 d. New York teismo salėje bi- 
lijonierius Bernard Madoff prisipažino 
kaltu išviliojęs iš savo klientų didžiules 
pinigų sumas. Apskaičiuojama, kad per 20 
metų jis sukčiavimo būdu išviliojo apie 
65 bilijonus dolerių JAV valiuta.
Atrodo, kad jis prisipažino kaltu, kad 
teismas neturėtų progos išaiškinti jo

Trumpai iš visur
suokalbininkų.
♦ Kovo 11d. Vokietiją'sukrėtė žudynės 
Winnenden vietovėje netoli Stuttgarto. 
Septyniolikmetis Tim Krestschmcr nušo
vė 9 mokines ir 3 mokytojas Albertville 
gimnazijoje, tada pagrobta mašina nuvy
kęs tęsė žudynes kitame miestelyje, iki 
pats žuvo. Policija jo namuose rado 18 
legaliai laikomų ginklų.
♦ Kovo 11 d. prie Queensland valstijos 
krantų siautęs ciklonas Hamish sužalojo 
Hongkongc registruotą laivą “Pacific 
Adventurer”, vežusį sprogmenis iš New
castle uosto į Indoneziją kasyklų bendro
vei. Į jūrą įkrito talpintuvai su 600 tonų 
amonijaus nitrato, išsiliejo 200 000 litrų 
alyvos, užteršusios Sunshine Coast, bei 
Bribie ir Moreton salų pakrantes. Miršta 
žuvys, vėžliai ir pelikanai.
♦ Kovo 12 d. Irako teismas paskelbė 
bausmę televizijos žurnalistui Muntazer ai 
- Žaidi, sviedusiam savo batus į JAV pre
zidentą George Bush per jo gruodžio 24 d. 
vizitą Bagdade. Žurnalistas nuteistas ka
lėti 3 metus. Jis apeliuoja prieš šį teismo 
sprendimą.
♦ Kovo 12 dieną Pakistane prasidėjo 
neramumai, opozicinei Pakistano Mu
sulmonų Lygai suorganizavus protesto 
mitingus ir žygius iš įvairių miestų į Is- 
lamabadą,valstybės sostinę, reikalaujantį 
teismus vėl priimti buvusio prezidento 
Pervez Musharraf atleistus teisėjus. Vy
riausybė uždraudė protesto eisenas, daug 
suimtų. JAV vyriausybė deda visas pa
stangas sutaikyti Pakistano vyriausybę su 
opozicija, kad pašalintų pilietinio karo 
grėsmę.

* Kovo 13 dieną po menevrų jūroje į 
Sydnėjaus uostą įplaukė 21 Australijos 
karo laivyno laivas - didžiausias jų telki
nys šiame uostė nuo Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos. □

Knyga apie Jono Pauliaus II kelią
Vykdant Jono Pauliaus II piligrimų 

kelio kūrimo programą, išleista knyga 
“Jono Pauliaus II piligrimų kelio vadovas”. 
Į šį kelią yra įtraukti svarbiausi sakrali
niai objektai, kuriuos aplankė Popiežius 
Jonas Paulius II pervizitą Lietuvoje 1993 
metų rugsėjį.

Jono Pauliaus II piligrimų kelio ob
jektai-lai Vilniaus arkikatedra, Vilniaus 
Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Mo
tinos (vadinamoji Aušros Vartų) koplyčia, 
Vilniaus Kryžiaus kelias (Vilniaus Kal
varijos), Trakų Švč. Mergelės Marijos Ap
silankymo parapinė bažnyčia. Kauno 
arkikatedra ir Kristaus Prisikėlimo baž
nyčia, Pažaislio kamaldulių vienuolyno 
ansamblis, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bazilika ir Švč. Mergelės Marijos 
Apsireiškimo koplyčia bei tarp jų esanti 
teritorija.

Taip pat į piligrimų kelią įtrauktas 
Kryžių kalnas, Šiaulių Šv. apaštalų Petro 
ir Povilo katedra, Tytuvėnų bažnyčios ir

Protestavo už Tibeto laisvę
Vilniuje, kovo 10 d., minint penkiasde

šimtąsias Tibeto sukilimo metines, nuo 
vidurdienio prie Kinijos ambasados vyko 
protesto akcija. Apie 30 aktyvistų su Ti
beto vėliavomis ir rankose laikydami 
plakatus su užrašais “Laisvę Tibetui”, 
“Vienas pasaulis, viena svajonė, vienas 
Tibetas”, “Kinija žaidžia žaidimus žmo
nių teisėmis”, lūkuriavo prie ambasados, 
skandavo “Free Tibet”.

Tarp jų buvo grupelė vienmarškinių 
Lietuvoje viešinčių pabėgėlių tibetiečių 
vienuolių iš šiaurės 1 ndijos, kurie porą sa
vaičių Vilniuje ir Kaune pristatinėjo Tibe
to kultūrą. Vienuoliai iškėlę laikė Tibeto 
vėliavą, pritvirtintą prie baliono. Ypatingą 
atmosferą kūrė tradicinių tibetiečių ritua
linių instrumentų skleidžiama muzika. 

vienuolyno ansamblis, Marijampolės Šv. 
Arkangelo Mykolo bazilika ir palaimin
tojo Jurgio Matulaičio koplyčia jo tėviš
kėje Lūginėje, Žemaičių Kalvarijos Švč. 
Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika ir 
Kryžiaus kelio koplyčios, Pivašiūnų Švč. 
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia.

Programos tikslas - minėtus objektus 
sujungti įvieną piligriminį kelią ir pritaiky
ti juos turizmo reikmėms. Todėl sakrali
niai objektai, jų prieigos ir infrastruktūra 
yra pritaikomi maldininkų ir turistų lan
kymui, numatomi atlikti objektų tvarky- 
bos, statybos darbai, įgyvendinamos rin- 
kodaros priemonės. Ypač daug darbų 
pernai atlikta Šiluvoje, rengiantis švęsti 
Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo Ši
luvoje 400 metų jubiliejų.

2009 metais bus pradėtas vykdyti an
trasis Jono Pauliaus [1 piligrimų kelio 
kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų 
ir turizmo reikmėms etapas, truksiantis 
iki 2011 metų. □

Su piketuotojais niekas iš ambasados 
pakalbėti neišėjo. Nepaisant to, kovotojai 
už Tibeto laisvę Kinijos ambasadai įteikė 
manifestą, kurį pasirašė kelios organiza
cijos.

Pasak protesto akcijoje dalyvavusio 
teisininko Dainiaus Žalimo, Lietuva Hi
malajų kalnuose esantį Tibeto regioną 
laiko Kinijos dalimi, bet kartu su kitomis 
Europos Sąjungos šalimis reiškia susirū
pinimą dėl neramumų Tibete. Jis priminė, 
kad grupė Seimo narių vasario viduryje 
Seime įregistravo rezoliucijos projektą, 
kuriame ragina Kinijos vadovus pradėti 
dialogą dėl Tibeto ateities, o Lietuvos Vy
riausybei taip pat siūloma skatinti tokiais 
principais grindžiamą Kinijos ir Tibeto 
atstovų dialogą. □

Lietuvos įvykių apžvalga Optimizmas silpnėja
Atkelta iš 1 psl.
galimybių, kad artimiausiu metu Lietuvo
je bus įvestas euras. “Euras kaip toks nėra 
siekiamybė. Tai yra procesas ir tai yra vals
tybės valdymo kokybė” - aiškino D. Gry
bauskaitė. “Tokių valstybių, kurios nesu
geba tvarkytis viduje ir neturi nei galimy
bių, nei politinės valios, pajėgumų, žinių, į 
klubus nepriimamos”, - teigė ji.

Anksčiau Lietuvoje, kaip ir kitose Ry
tų Europos šalyse, ekonomistai manė, jog 
bus galima įsijungti į ES be drastiškų per
mainų savo šalyse. Šiandien aišku, kad 
pirma reikia padaryti atitinkamas ekono
mines permainas ir tik po to galima tikėtis 
ES narystės. D. Grybauskaitė nurodė, kad 
eurą “turėsime tuomet, kai Vyriausybė ša
lyje bus tokia, kuri gebės susitvarkyti ir 
paruošti šalį euro įvedimui”.

Paklausus, ar tai pajėgi padaryti da
bartinė Vyriausybė, kuriai vadovauja 
Andrius Kubilius, Dalia Grybauskaitė 
teigė, kad “ši vyriausybė tik žengia pir
muosius žingsnius, iki euro dar toli”.

“Lietuva gali būti priimta arba gali tapti 
euro zonos nare tik tuo atveju, kai gebės 
atitikti visus kriterijus...”, - baigė pokalbį 
eurokomisarė Dalia Grybauskaitė.

Dalia Grybauskaitė: pokyčiai 
reikalingi Lietuvai

Eurokomisarė Dalia Grybauskaitė, 
dirbdama ES biudžetų skyriuje, turėjo gerą 
progą palyginti įvairių šalių ekonominę ir 
politinę struktūrą ir tų šalių vidaus politi
nę sistemą bei jų ekonominius pasiekimus 
ar nuopuolius.

Kandidatuodama į Lietuvos Preziden
to postą, ji drąsiai pasisakė Lietuvos žur
nalistams ir išdėstė ko Lietuvai reikia, kad
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ji galėtų tapti pilnateise ES nare. “Einu tam. 
kad pakeisčiau šalyje nusistovėjusią ko
rupcinę sistemą”. Jos teigimu, per pasta
ruosius 20 metų sukurta Lietuvos valsty
bė, diferencijavusi piliečius į labai turtingus 
ir skurdžius. “Viduriniojo sluoksnio netu
rime, monopolizavome savo ūkį, leidome 
monopolijoms užauginti didžiulius apeti
tus ir, iš esmės, eksploatuoti arba engti mū
sų piliečius”, - tvirtino kandidatė.

Šalia ekonomikos monopolizacijos, 
kaip didžiausią Lietuvos problemą, D. 
Grybauskaitė nurodė ir oligarchizaciją, 
kurią apibrėžė kaip verslo, žiniasklaidos 
ir politikos korupcijos įsigalėjimą. “Mažai 
valstybei, kuri yra atvira, daug resursų 
neturi, šalies monopolizacija ir jos oligar- 
čhizacija iš esmės yra kelias į niekur. Tai 
mūsų išlikimo klausimas: ar, galų gale, 
valstybė ir jos ekonomika dirbs savo 
piliečiams, ar tiktai grupelei mūsų, labai 
mažai grupelei piliečių. Todėl demonopo- 
lizacija - visos ekonomikos, ypač energeti
niame sektoriuje - bus vienas iš mano 
pagrindinių siekių ir tikslų” - sakė ji.

Vienas ryškiausių Lietuvos oligarchi- 
zacijos pavyzdžių, pasak D. Grybauskaitės, 
esąs 1 .EO LT projektas. “Asmeniškai aš 
norėčiau pasakyti, kad LEO LT projektą 
vertinu kaip didžiausią Lietuvos oligar- 
chizacijos pavyzdį. Dabar, manau, reikia 
keisti įstatymą, keisti valdymą. Klausimas, 
ar apskritai šis junginys naudingas valstybei, 
ar jis turi išlikti, koks jis dabar yra. Mano 
atsakymas vienareikšmiškai būtų, kad jis 
turi būti absoliučiai keičiamas, arba ap
skritai turime galvoti, ar jo reikia”, tvirtino 
kandidatė į prezidentus.
Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau
da, EDA, BNS, LGH1Cir'Bernardinai”.

Vasario mėnesį devyni iš dešimties - 
93% - Lietuvos gyventojų buvo tos nuo
monės, kad reikalai pastaruoju metu Lie
tuvoje iš esmės krypsta į blogąją pusę. 
Kaip ir prieš mėnesį, tik vienas iš dvi
dešimties -5% - apklaustųjų atsakė, kad, 
jų nuomone, reikalai I Jetuvoje pastaruoju 
metu gerėja. 2% viešosios nuomonės ap
klausos dalyvių neturėjo nuomonės šiuo 
klausimu.

Prieš metus - 2008 metų vasarį - keturi 
iš dešimties suaugusių Lietuvos gyventojų 
situaciją šalyje vertino teigiamai. Per metus 
optimistų sumažėjo net 35 %.

Prieš dvejus metus-2007 metų vasarį 
- net du trečdaliai - 64% - respondentų 
teigė, kad reikalai Lietuvoje tuomet kiypo

Užsieniečiai superka žemę
Žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad 

kurį laiką lietuvių žemę dideliais plotais 
superka užsieniečiai. Su nustebimu tai pa
tvirtino naujasis žemės ūkio ministras kon
servatorius Kazimieras Starkevičius. Prieš 
tai ministru buvo Kazimira Prunskienė. 
Tačiau ministras K. Starkevičius patiksli
no, kad viskas daroma per tarpininkus.

Pokalbyje su ministru K. Starkevičium 
dienraštyje „Respublika“, jis patvirtina, kad 
nors iki 2011 metų užsienio piliečiai ne
turi teisės įsigyti žemės Lietuvoje, jo ži
niomis šiuo metu Lietuvoje žemės yra įsi
giję ir vokiečių, ir danų, ir norvegų, ir kai
mynų iš Rytų. Ministras teigia, jog jį stebi
na, kad mes taip lengvai leidžiame sve
timšaliams įsigyti žemės, nes įstatymai 
buvo kuriami taip, kad mūsų ūkininkai 
galėtų įsitvirtinti ir normaliai konkuruoti. 

Skaityk “Musų Pastogę” — viską žinosi!

į gerąją pusę, o pesimistų tuo metu buvo 
tik vienas iš trijų.

Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų 
kompanijos “Baltijos tyrimai” vasario 12- 
19 dienomis atliktos apklausos duome
nimis, mažėja ir tikėjimas demokratija.

2009-ųjų vasarį septyni iš dešimties - 
70% - Lietuvos gyventojų buvo nepaten
kinti tuo, kaip Lietuvoje veikia demokra
tija. Penktadalis - 20% - teigė esą ja pa
tenkinti. Vienas iš dešimties - 10 %-ne
turėjo nuomonės šiuo klausimu.

Prieš metus - 2008 m. vasarį - paten
kintų demokratijos veikimu Lietuvoje 
buvo 19% daugiau nei dabar. Tuomet 
39% apklaustųjų buvo tuo patenkinti, 
53% buvo ja nusivylę. □

„Mano duomenimis, viskas daroma per 
bankus. Pasakysiu daugiau - atvirai vyk
doma lietuvių turto nacionalizacija,-sakė 
ministras - žemė lyg ir turėtų priklausyti 
ūkininkams, tačiau tie plotai, kurie bran
giausiai kainuoja, dabar tapo miestiečių 
nuosavybe. Ar žinote, kas, tarkime, dau
giausia valdo pakelę automagistralės, kuri 
jungia Vilnių ir Kauną? Ogi Skandinavi
jos bankų antrinės įmonės „Hanza li
zingas“, „SEB lizingas“.

Ministras K.Starkevičius teigia, kad 
bankai prispaudžia ūkininkus perrašant 
sutartis. „Tuomet nerealiai padidinamos 
palūkanos ir ūkininkams nelieka nieko ki
to, kaip tik atsisakyti savo turto.

Tarpininkai iš to tik išlošia - kai situa
cija pagerės, žemė bus perparduota daug 
brangiau.“ (lietuviams.com)
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Bendruomenės baruose
The Baltic Council of Australia

Meeting dated

The meeting was convened by Dr 
Angonita Wallis on request of the 
Australian Lithuanian Community 
Congress held in December 2008 in 
Sydney. The meeting was held at 
Lithuanian House, Meredith Street, 
Bankstown and was attended by two 
Representatives of each of the Baltic 
States.

It was decided that:
1. The Baltic Council of Australia 

should be revived.
2. It should consist of the three heads 

of the Baltic Communities, with further 
co-opted members as required.

3. fhe Chairman would hold office 
for two years. The present Chairman to be 
Mr. Raivo Kalamae.

4. There should be at least two 
Meetings per year, possibly March and 
September. To update on the change of 
Baltic Communities leadership.

5. To divide the money present in 
the account in accordance with the ratio 
previously agreed, namely....Latvian half 
and Estonian and Lithuanian a quarter 
each.

The money in the account was $1000
6. To re-enter the previous Baltic 

Council address in the next Telephone 
Directory. Mr J. Liepins to do that using 
Latvian funds.

7. The address to be:
P.O. Box 18

Nuotraukoje - The Baltic Council of Australia Valdyba. Iš kairės: dr. Juris Rungis, dr. 
Angonita Wallis ir Raivo Kalamae.

Išeivijos fondai
Australijos Lietuvių Bendruomenė bei jos padaliniai pradeda susidurti su finansiniais 

sunkumais. Nors kai kurie jos veiklos aspektai retkarčiais susilaukia proginės paramos iš 
Australijos institucijų bei Lietuvos, pastebimas lėšų trūkumas visgi kelia rūpestį.

Čia pateikiame informacijos apie stambiuosius išeivijos fondus .JA Valstijose, kuriuos 
įvairiais laikais rėmė ar teberemia ir Australijos lietuviai. Santraukų paruošė Vytautai 
Daniela. Red.

Vienas iš trijų didžiųjų išeivijos fondų, 
būtent Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Fondas (PLBF), yra Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenes padalinys ir atsiskaito PI ,B 
Seimams.

PLB Fondas yra JAV įstaigose įre
gistruota, pelno nesiekianti ir nuo mo
kesčių atleista organizacija (Not for Profit 
Corporation, Exempt from Income Tax) ir 
veikia nuo 1979 metų.

Per 29 savo veiklos metus PI -B Fondas 
surinko ir išmokėjo daugiau nei 3 milijo
nus dolerių, gautų iš savo rėmėjų bei pa
lūkanomis.

8'" March 2009

Strathficld, NSW 2135.
Tel.: (02) 9745 2099.

The Baltic Council of Australia 
Valdyba:

Mr Raivo Kalamae Chairman 
Estonian Council of Societies 
141 Campbell Street
Darlinghurst, NSW 2010.
P.O. Box492, Darlinghurst, NSW 1300 
E-mail, kalantae@ozemail.com.au

Dr. Juris Rungis
Chairman Latvian Federation
21 Margaret Street, 
Roseville, NSW 2069 
Tel. :( 02) 9417 8286

Juris Liepins
32 Parnell Street, 
Strathfield, NSW 213.5 
P.O. Box 18, Strathficld, NSW 2135.
Tel.: (02) 9745 2099
Fax.: (02) 9745 1559

Dr. Angonita Wallis
President of Australian Lithuanian 
Community Federal Executive
27 Moores Road, 
Avoca Beach, NSW 2251.
Tel. (02) 4382 1558
E-mail:
angonita.wallis@optusnet.com.au

PLB Fondo surinkti pinigai yra ski
riami PLB veiklai, Jaunimo kongresams, 
“Pasaulio Lietuvio” leidybai, Lituanisti
kos katedros paramai, taip pat įvairiems 
projektams išeivijoje ir Lietuvoje paremti. 
Bendras tikslas - lietuvybės išlaikymas. 
Vėliausioje apyskaitoje (už 2007 metus) 
skelbiama, jog per tuos metus iš viso 
gauta $108,454.30 ir išmokėta $75,579.11. 
2007 gruodžio 31 d.

PLB Fondas banke bei investicijose 
turėjo iš viso $194,552.37.

PLB Fondą nuo 1985 metų tvarko 
PLBF direktorius ir iždininkas Juozas

CRIME STOPPERS

MEDIA PARTNERS
Vasario 27 dieną etninių laikraščių 

redaktoriai arba jų atstovai buvo pakvies
ti susitikimui su Crime Stoppers (Aus
tralijos policijos tarnyba, kurios centras 
yra Melbourne) vadovais, kurie paaiškino 
savo veiklos ypatumus ir papasakojo apie 
praėjusių metų darbus.

Šios tarnybos strategija yra stabdyti 
nusikaltimus dar prieš jiems įvykstant. 
Tokiame kontekste Crime Stoppers mie
lai bendrauja su tautinėmis bendruome
nėmis, nes ne paslaptis, kad kartais ir 
“cinikų” tarpe atsiranda nusikalstančių

Nuotraukoje - “M.R” redaktorė su Crime Stoppers vadovais susitikimo metu.
Iš kairės: Inspector Vai Smith, Leigh Trinh Multilingual Project Manager, “M.R” redaktorė 
Dalia Doniela (rankose laiko Crime Stoppers Certificate of Appreciation “Mūsų Pasto
gė”), Pfetcr Sprollt CEO, Peter Price CSA Chairman, Tony Carter CSA Deputy Chairman.

Apie nusikaltimus 
praneškite sava kalba. 
Skambinkite vertėjui 13 14 50, 
kuris sujungs su CRIME 
STOPPERS 
1800 333 000

CRIME
STOPPERS

Lukas, adresas:
P.O. Box 140796,
Grand Rapids
MI 49514-0796, USA.
E-paštas: PLBFondas@aol.com
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

tinklalapis: www.plbe.org
* * *

Išeivijoje labiausiai žinomas buvo 
Tautos Fondas, kuris aukas rinko ir savo 
atstovus turėjo beveik visur, kur skait- 
lingiau buvo apsigyvenę lietuviai - taip 
pat ir Australijoje. Tautos Fondas buvo 
autonominė VLIK’o institucija, kurios 
pareiga buvo parūpinti lėšas Lietuvos 
laisvinimo reikalams.

1955 metais VLIK’ą atkėlus j JAV, ten 
formavosi ir centrinė Tautos Fondo veikla. 
1990 metais atstačius Nepriklausomybę, 
netrukus savo prasmės neteko ir VLIK’as, 
o kartu ir Tautos Fondas. Tos srities ly
deris dr. Kazys Bobelis persikėlė j Lie
tuvą ir įsijungė į tenykštę politinę veiklą.

Tačiau Tautos Fondas nebuvo visiškai 
panaikintas. Jis veikia ir dabar, nors jo 
pobūdis yra atitinkamai pasikeitęs.

Daugiau informacijos randama tinkla- 
lapyjc: www.tautosfondas.org

Adresas:
Lithuanian National Foundation,
307 West 30th Street, New York, 
NY10001-2703, U.S.A.
E-paštas:info@tautosfondas.org

Crime Stoppers informuoja 
asmenų ar grupuočių.

Taip pat ne paslaptis, kad nusikaltėliai
šantažuoja ar grasina savo tautinės 
bendruomenės nariams, kai šie greičiau 
pastebi, supranta ar ne t patiria atsiradu
sių nusikaltėlių “darbelius” bei apgaulę 
komerciniais, banko kortelių piktnau- 
dojimo, turto perėmimo ir kitokiais ne
legaliais atvejais, jau nekalbant apie stam
bias tarptautinio masto operttcijas kaip 
kontrabanda, narkotikai ir tt.

Crime Stoppers tarnyba pabrėžtinai 
pataria saugotis ir gintis kol ne per vėlu. 
Šiuo tikslu Crime Stoppers skelbiasi ir 
etninėje spaudoje.

Skype: TautosFondasNYC* * *
1960 metais, greta Tautos Fondo, buvo 

įsteigtas Lietuvių Fondas, taip pat įsikū
ręs JAV.

Lietuvių Fondo tikslai buvo ir tebėra 
platesni nei politiniai ir apima kultūrinę, 
švietimo bei visuomeeninę veiklą.

Laikui bėgant jis tapo finansiškai 
pajėgiausiu lietuvišku fondu. Angliškai 
Lietuvių Fondas save apibūdina taip:

“Formore than46 years the Lithuanian 
Foundation, Inc., an independent, Illinois
based, not-for-profit corporation, has 
successfully fulfilled its mission to foster, 
preserve and celebrate the Lithuanian 
language, culture and traditions in the 
United States and abroad”.

Rašoma, kad 2007 metais Lietuvių 
Fondas išviso išmokėjo $821,323. Didžio
ji dalis teko stipendijoms ir paramai: 
paskirta $567,952, nors išmokėta truputį 
mažiau, $525,365.

Daugiau informacijos randama 
tinklalapyje:

www.lithuanianfoundation.org
Adresas:
Lithuanian Foundation, Ine.,
14911127th St.., Lemont,
IL 60439, U.S.A.
E-paštas: admin@liththnd.org

□
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Lietuva iš arti _______________
Šv. Kazimiero relikvijų jubiliejus

Šių metų kovo 4-ąją sukako 20 metų, 
kai į Vilniaus arkikatedros Šv. Kazimiero 
koplyčią buvo iškilmingai sugrąžintas 
Lietuvos šventojo globėjo karalaičio Ka
zimiero karstas su relikvijomis. Soviet
mečiu uždarius Arkikatedrą, 1953-1989 
metais sidabrinis sarkofagas su šventojo 
palaikais buvo saugotas Vilniaus Šv. 
apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.

Vienintelis lietuvių šventasis - Kazi
mieras gimė 1458 m. spalio 3 d. Krokuvoje, 
karaliaus Kazimiero Jogailaičio ir Elž
bietos Habsburgaitės šeimoje. Karalaitis 
pratęsė garbingą Gediminaičių dinastiją - 
jo tėvas buvo Lietuvos ir Lenkijos karalius, 
senelis - karalius Jogaila, prosenelis - 
didysis kunigaikštis Algirdas.

1471 m. trylikametis karalaitis jau da
lyvavo karo žygyje į Vengriją, kovojo dėl 
jos sosto. Būdamas septyniolikos karalai
tis Kazimieras pirmą kartą atvyko i Vil
nių ir pamilo šį miestą ir jo žmones. 21- 
erių jis atvyko į Vilnirj tvarkyti jam tėvo 
patikėtų karališkų reikalų. Nors užaugo 
karaliaus rūmuose, Kazimieras visiškai 
nesižavėjo spindinčia prabanga, žemiš
komis linksmybėmis. Svarbiausia kara
laičiui Kazimierui buvo ištikimybė Dievui, 
malda ir pagalba vargšams.

Karalaitis Kazimieras mirė jaunas 1484 
m. kovo 4 d. Gardino pilyje, iškankintas 
džiovos ir asketiško gyvenimo. Buvo palai
dotas Vilniaus katedroje, o daugėjant 
liudijimų apie karalaičio užtarimu patiria
mus stebuklus, 1517 m. pradėtas karalai
čio Kazimiero beatifikacijos - skelbimo 
šventuoju - procesas. Į Lietuvą buvo pa
siųsti popiežiaus pasiuntiniai tyrinėti ir 
aprašyti karalaičio gyvenimo.

1602 m. lapkričio 7 d. popiežiaus 
Klemenso VIII breve karalaitis Kazimie
ras paskelbtas šventuoju. 1604 m. gegužės 
10 d. į Vilnių buvo iškilmingai įnešta po
piežiaus Romoje pašventinta Šv. Kazimie-

Kaziuko mugei - 405
Viena iš ryškiausių Vilniaus tradicinių 

švenčių - Kaziuko mugė skaičiuoja 405- 
uosius metus ir yra tapusi labai įdomiu 
etninės kultūros reiškiniu - gyvu ir nuo
latos kintančiu.

Tai pabrėžia etnologas profesorius Li- 
bertas Klimka, pristatydamas iliustruotą 
knygą “Kaziuko mugė” (Kaziukas’ Fair) 
lietuvių ir anglų kalbomis. Ji išleista ne
dideliu 800 egzempliorių tiražu.

Kaziukn mugė Vilniuje.

Mūsų Pastogė Nr. 10, 2009.03.18, psl. 4

Carlo Dole! “Šventasis Kazimieras) (apie 
1670 m.)

ro vėliava, o tų pačių metų gegužės 12 d. 
padėtas kertinis akmuo Šv. Kazimiero 
bažnyčiai. 1636 m. Šv. Kazimieras buvo 
paskelbtas pirmuoju Lietuvos dangiškuo
ju globėju, šventojo palaikai perkelti į 
karališkąją Šv. Kazimiero koplyčią.

1655 m. Vilnių okupavus rusų kariuo
menei, Šv. Kazimiero karstas su relik
vijomis aštuonerius metus buvo saugo
mas Roženkos miestelyje. Tačiau ilgiau
siai tremtyje karstas su šventojo palaikais 
praleido sovietiniais metais. 1953 m. Ka
tedra buvo uždaryta tikintiesiems, o Šv. 
karalaičio Kazimiero palaikai perkelti į 
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią An
takalnyje. Ten sidabrinis sarkofagas su 
šventojo palaikais užėmė garbingiausią 
vietą didžiajame altoriuje.

1989 m. kovo 3 d. Šv. Kazimiero palai
kai iškilmingai sugrąžinti į Vilniaus ar
kikatedros Sv. Kazimiero koplyčią, kuri 
yra reikšmingiausias paminklas, dedikuo
tas Lietuvos globėjui.

(LGITIC)

Pasak profesoriaus, Kaziuko mugė, 
mūsų laikais virtusi labiau komerciniu 
renginiu, yra kilusi iš daugiau kaip ketu
ris šimtmečius gyvuojančios bažnytinės 
šventės - Šventojo Kazimiero pagerbimo 
procesijų.

“Kaziuko mugė atsirado iš kermo
šiaus - bažnytine šventę lydinčios preky
bos. Iš tos prekybos pamažu išaugo ir ko
mercinė mugės dalis, nes reikėdavo par-

Apie Lietuvos moteris - statistiškai
Statistikos departamento išankstiniais 

duomenimis, šių metų pradžioje Lietuvo
je gyveno 1,792,300 moterų ir 1,557,800 
vyrų. Moterys sudarė 54% visų gyvento
jų. taigi 100 vyrų teko 115 moterų. Tačiau 
berniukų gimsta daugiau nei mergaičių 
(100 naujagimių mergaičių vidutiniškai 
tenka 105 berniukai).

2008 metų pradžioje Lietuvoje jaunų 
(iki 30 metų amžiaus) vyrų buvo 28,400 
daugiau neišio amžiaus moterų, o nuo 30 
metų amžiaus vyrų skaičius, palyginti su 
moterų, mažėja. Ypač skiriasi pagyvenu
sių (60 metų ir vyresnio amžiaus) moterų 
ir vyrų skaičius. Šalyje gyveno 443,700 60 
metų ir vyresnio amžiaus moterų ir 247,100 
šio amžiaus vyrų, t. y. pagyvenę buvo kas 
ketvirta moteris ir kas šeštas vyras. Pa
grindinė priežastis, lemianti moterų ir 
vyrų skaičiaus pagal amžių skirtumą, yra 
ta, kad gerokai daugiau vyrų negu moterų 
miršta nuo nelaimingų atsitikimų, apsi
nuodijimų, traumų ir kitų išvengiamų 
mirčių. 2008 metais vyrų mirtingumas dėl 
šių priežasčių net 4.6 karto viršijo moterų.

Lyginant su Europa
Pernai metų pradžioje Europos 

Sąjungos valstybėse narėse gyveno 254.6 
mln. moterų, arba 12 mln. daugiau negu 
vyrų. Moterys sudarė 51% visų gyventojų, 
100 vyrų teko 105 moterys.

ES statistikos tarnyba “Eurostat” prog
nozuoja, kad Lietuvoje moterų ir vyrų 
skaičius ir toliau mažės. Tikėtina, kad 2060 
metais pabaigoje Lietuvoje gyvens 
1,332,900 moterų ir 1,194,500 vyrų. Taigi, 
tiek moterų, tiek vyrų bus apie ketvirta
dalį mažiau nei šių metų pradžioje.

Moterys geriau išsilavinusios
2008 metais vidurinį ir aukštesnį už 

vidurinį išsilavinimą turėjo 92% 20-24 
metų amžiaus Lietuvos moterų ir 87% vy

Dalia Grybauskaitė - “gelbėtoja”
Eurokomisarė Dalia Grybauskaitė pre

zidentinę rinkimų kampaniją pradėjo labai 
veržliai, sulaukusi didelio visuomenės ir 
žiniasklaidos dėmesio. Nors ji dar neatsklei
džia nei savo programos, nei savo galimos 
komandos, iš jos daug tikimasi. Pati pre
tendentė viešai nekritikuoja nei Prezidento 
Valdo Adamkaus, nei Premjero Andriaus 
Kubiliaus veiklos, vis dėlto leidžia supras
ti, kad Prezidento institucija gali ir turi 
aktyviau reikštis šalies vidaus politikoje.

Lietuvoje ji jau net vadinama busimąja 
vilties prezidente. Ekonomikos bėdų 
spaudžiami gyventojai D.Grybauskaitei 
priskiria gelbėtojos vaidmenį. “Dabar jos 

vežti lauktuvių namiškiams iš kermošiaus, 
o neužtenka vien riestainių virtinės ant 
kaklo ar didelės Kaziuko širdies, kuri 
būdavo nuo delno didumo iki pusmetrio 
skersmens, su užrašais “Myliu”, “Ilgiuosi”, 
“Priimk mano širdį”, moteriškais ir vyriš
kais vardais”, sako profesorius ir paaiški
na: “Šios mugės istorija tokia: 1604 m. 
pirmą kartą buvo surengta šv. Kazimiero 
pagerbimo eisena, kurioje eidavo amati
ninkų cechai, studentai, didikai, vykdavo 
ir šventinis kermošius.

1827 m. buvo leista prekiauti tris die
nas, o Vilniaus pirkliai gavo privilegiją 
šv. Kazimiero dieną rengti jomarką Kated
ros aikštėje. Valstiečiai suvažiuodavo su 
vežimais. 1901 m. Kaziuko mugė turėjo iš
sikelti iš Katedros aikštės, nes ten buvo 
pastatytas paminklas carienci Jekaterinai 
II ir baimintasi, kad mugės metu jaunimas 
iškrės jam kokį pokštą. Taigi mugė buvo 
perkelta į Lukiškių aikštę, kurioje tilpda
vo iki 2,400 vežimų”.

Nuo pokario metų mugė vykdavo be 
plano Kalvarijų turgavietėje, sovietmečiu 
vadintoje kolūkine. Pokario metais čia 
buvo labai populiarūs medžio gaminiai - 

rų. Europos Sąjungoje, bendrai, šis rodik
lis yra žemesnsis.

2008-2009 mokslo metų pradžioje 
Lietuvos universitetuose ir kolegijose mer
ginos sudarė 59% visų studentų. Populia
riausios studijų sritys merginoms tebėra 
socialinės paslaugos - 90% studentų su
darė moterys, sveikatos priežiūra - 81%, 
žurnalistika - 79%, pedagogika ir huma
nitariniai mokslai - 77%, socialiniai 
mokslai - 74 %.

2008 metais Lietuvos aukštosios mo
kyklos parengė 42,500 aukštojo mokslo 
specialistų, iš jų 67% sudarė moterys. Tarp 
įgijusiųjų bakalauro ir magistro laipsnius 
moterys sudarė 67%, daktaro mokslo 
laipsnį - 56%. Tarp tyrėjų, dalyvaujančių 
mokslo tiriamojoje veikloje, moterys su
darė 53%, tačiau tarp profesorių jų tebuvo 
14%, habilituotų daktarų -17%.

Moterys valstybės valdyme
2008 metais į Lietuvos Respublikos 

Seimą išrinktos 26 moterys ir 115 vyrų. 
Moterų, išrinktų į Seimą, dalis sumažėjo 
nuo 22% 2004 metais iki 18% 2008 me
tais. 2007 m. į savivaldybių tarybas išrink
tos moterys sudaro 22% visų išrinktųjų.

Palyginus su Europa, daugiausia mo
terų valstybės valdyme dalyvauja Švedi
joje - moterys sudaro 47% parlamento na
rių, Suomijoje -42%, Nyderlanduose -39%, 
Danijoje - 38%, Ispanijoje - 36%, mažiau
sia - Rumunijoje ir Vengrijoje - po 11 %.

Moterys uždirba mažiau negu vyrai
2007 metais Lietuvoje moterų viduti

nis valandinis darbo užmokestis buvo 
beveik ketvirtadaliu (24,4%) mažesnis 
negu vyrų. Tais metais moterų vidutinis 
valandinis darbo užmokestis gamyboje ir 
paslaugose sudarė 9.57 Lt., vyrų -12.66 Lt. 
Šiuo atžvilgiu Lietuva atsilieka nuo Eu
ropos Sąjungos vidurkio. □ 

populiarumas beprecedentis. Tai rodo, kad 
gyventojų lūkesčiai yra iškreipti. Nerealu, 
kad vienas žmogus galėtų paveikti eko
nomiką”,- pastebi finansų analitikas Stasys 
Jakeliūnas. “DnB Nord” analitikas Vadi
mas Titarenko sako: “Vargu ar būtų galima 
rasti geresnę kandidatūrą. Dabar iš tiesų 
reikia tvirtos rankos, o jos patirtis Finansų 
ministerijoje ir Europos Komisijoje yra 
didžiulis pliusas”. Be to, “D.Grybauskaitės 
pasirinkimas turėtų teigiamos įtakos visam 
šalies įvaizdžiui, nes ji gerai žinoma ne tik 
Europoje, bet ir visame pasaulyje, o gerų 
atsiliepimų jos atžvilgiu yra išsakęs ir Tarp
tautinis valiutos fondas, ir Pasaulio bankas”.

miestelėnai pirkdavo ir statinaites ko
pūstams raugti ar agurkams sūdyti, pjaus
tymo lenteles, šaukštus, medinius žaislus, 
kurie buvo labai populiarūs, ypač Kaziu
ko arkliukai - ant ratukų, ar lingių. Jie la
bai papuošdavo mugę, o ir dabar galėtų 
tapti Kaziuko mugės simboliu.

Nuo 1991 m. Kaziuko mugė vėl rengia
ma Senamiestyje ir Įninka 3 dienas. 2006 m. 
mugė išsiplėtė į Tymo kvartalą ties Vilnele.

Nuo 2007 metų pagal senąsias tra
dicijas Kaziuko mugėje rengiama ama
tininkų cechų eisena. 2009-ųjų Kaziuko 
mugėje pirmą kartą komercinė dalis 
atskirta nuo kultūrinės dalies - kon
certai, varžytuvės, aktorių, cirko artistų ir 
muzikantų pasirodymai vyks Gedimino 
prospekte, Rotušės aikštėje. Tymo kvar
tale, Vilniaus dailės akademijos senųjų 
riimų erdvėse.

“Senuosiuose raštuose užfiksuota, kad 
kažkokia Vilniaus didikė ėjo basomis šv. 
Kazimiero procesijoje norėdama būti 
nuolanki ir išpirkti savo nuodėmes. Tai 
stebiesi, kad jau pavasaris būdavo arčiau 
Kaziuko mugės...”, - sako etnologas 
profesorius Libcrtas Klimka. □
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Bendruomenės baruose___________
Dar apie dvigubą pilietybę

Australijos lietuviams, kaip ir kitiems užsienyje gyvenantiems lietuviams labai rūpi 
Lietuvos Respublikos pilietybės ir LR paso gavimo reikalai. Praėjusiais metais tuometinė 
ALB Krašto Valdybos pirmininkė Birutė Prašmutaitė kreipėsi į Japonijoje gyvenantį LR 
ambasadorių Japonijai, Australijai, Naujajai Zelandijai Dainių Kamaitį ir paprašė apie 
lai informacijos. Žemiau spausdiname gautą atsakymų. Red.

Tūkstantmečio pasakojimai vaikams
(Šie kampeliai skiriami tėvams ir mokytojams, kad paskaitytų vaikams)

Dėl Lietuvos Respubli
kos paso išdavimo (keitimo) 
Australijos lietuviai šiuo 
metu gali kreiptis j Gene
ralini garbės konsulą An
drių Žilinską. Tačiau svar
bu žinoti, kad, prieš krei
piantis dėl paso išdavimo, 
būtina pirma išspręsti Lie
tuvos Respublikos piliety
bės klausimą. Kadangi dau
guma Australijos lietuvių turi Australijos 
pilietybę, iškyla dvigubos pilietybės klau
simas.

Lietuvos Respublikos Konstitucija tik 
išimtiniais atvejais Lietuvos Respublikos 
piliečiams leidžia turėti ir kitos valstybės 
pilietybę. Todėl Lietuvos Respublikos 
pilietybės įstatymu (2008 m. liepos 15 d. 
Nr. X-1709) numatomi tik keli atvejai, kai 
Lietuvos Respublikos piliečiai gali turėti 
ir kitos valstybės pilietybę.

Pirmiausia reikėtų paminėti, kad as
menys, turintys Australijos (ar kitos užsie
nio valstybės) pilietybę, dėl kurių spren
dimas suteikti (ar atstatyti) Lietuvos Res
publikos pilietybę buvo priimtas iki 2006 
m. lapkričio 15 d., yra laikomi Lietuvos 
Respublikos piliečiais. Šie asmenys ir 
toliau gali turėti kartu ir Lietuvos Res
publikos, ir Australijos (ar kitos užsienio 
valstybės) pilietybę.

Teisę į dvigubą pilietybę taip pat turi 
lietuvių kilmės asmenys, kurių tėvai ar 
seneliai (arba vienas iš tėvų ar senelių) yra 
ar buvo lietuviai, ir kurie pripažįsta save 
esant lietuviais. Šią teisę taip pat turi ir 
asmenys, kurie iki 1940 m. birželio 15 d. 
turėjo Lietuvos pilietybę (bei jų vaikai, 
vaikaičiai ir provaikaičiai), ir kurie įgijo 
Australijos (ar kitos užsienio valstybės) 
pilietybę laikotarpiu nuo 2003 m. sausio 
1 d. iki 2006 m. lapkričio 15 d. Šie 

asmenys, kreipdamiesi dėl Lietuvos Res
publikos paso keitimo, turi pateikti do
kumentus, įrodančius, kad Australijos (ar 
kitos valstybės) pilietybę jie įgijo laiko
tarpiu nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2006 m. 
lapkričio 15 d. Visi kiti asmenys, kurie, 
būdami Lietuvos Respublikos piliečiais, 
įgijo Australijos (arba kitos valstybės pi
lietybę), laikomi netekusiais Lietuvos 
Respublikos pilietybės.

Kita asmenų grupė, kuri pagal šiuo 
metu galiojantį Pilietybės įstatymą gali 
turėti dvigubą pilietybę, yra Lietuvos 
Respublikos piliečių vaikai. Dviguba 
pilietybė leidžiama, jeigu:

• vaiko abu tėvai yra Lietuvos Res
publikos piliečiai;

• vaiko tėvai turi skirtingą pilietybę, 
bet vienas iš jų yra LR pilietis;

• vaiko vienas iš tėvų yra Lietuvos 
Respublikos pilietis, o kitas - asmuo be 
pilietybės arba nežinomas.

Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės 
Lietuvos Respublikos piliečių vaikams 
suteikimo vienas iš tėvų gali pateikti pra
šymą garbės gen. konsului Andriui Žilins
kui, kuris yra įgaliotas priimti prašymus 
dėlLictuvos Respublikos pilietybės.

Kreipiantis dėl vaiko pilietybės, gar
bės konsului reikia pateikti šiuos do
kumentus:

1. tėvų (vieno iš tėvų) rašytinį laisvos 
formos prašymą;

2. civilinės metrikacijos įstaigos Lie
tuvoje išduotą vaiko gimimo liudijimą arba 
jo nuorašą;

3. jei vaikas turi Aus
tralijos (arba kitos valsty
bės) pilietybę -turimą pilie
tybę patvirtinantį dokumen
tą arba jo nuorašą (pvz. Aus
tralijos paso kopija);

4. tėvų pilietybę patvirti
nančius dokumentus arba jų 
nuorašus;

5. tėvų teisinį statusą 
Australijoje patvirtinančius 

dokumentus arba jų nuorašus.
Tik po to, kai gaunamas Lietuvos Res

publikos Migracijos departamento spren
dimas dėl Lietuvos Respublikos piliety
bės suteikimo vaikui, garbės konsului 
galima pateikti prašymą dėl Lietuvos 
Respublikos paso išdavimo.

Trečioji asmenų grupė, kuri pagal Lie
tuvos Respublikos Pilietybės įstatymą gali 
turėti dvigubą pilietybę, yra asmenys, iki 
1940 m. birželio 15 d. turėję Lietuvos pi
lietybę ir pasitraukę iš Lietuvos 1940 m. 
birželio 15 d. -1990 m. kovo 11d. okupa
cijų metu, o taip pat šių asmenų vaikai, 
vaikaičiai ir provaikaičiai.

Tokie asmenys gali pateikti prašymą 
dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilie
tybę įgyvendinimo per Lietuvos Respub
likos garbės generalinį konsulą Andrių 
Žilinską. Jam reikia pateikti šiuos do
kumentus:

1. nustatytos formos prašymą dėl tei
sės į Lietuvos Respublikos pilietybę įgy
vendinimo; „

2. asmens tapatybę patvirtinantį do
kumentą arba jo nuorašą;

3. dokumentus, įrodančius iki 1940 m. 
birželio 15 d. turėtą Lietuvos Respubli
kos pilietybę (ar jų nuorašus):

3.1. išlikusius Lietuvos Respublikos 
vidaus ar užsienio pasus, išduotus iki 
1940 m. birželio 15 d.;

3.2. Lietuvos Respublikos užsienio 
pasus, išduotus Lietuvos diplomatinių 
atstovybių ar konsulinių įstaigų po 1940 
m. birželio 15 d.;

3.3. dokumentus apie tarnybą Lietu
vos kariuomenėje ar darbą valstybės 
tarnyboje;

3.4. gimimo liudijimus arba kitus do
kumentus, kuriuose tiesiogiai nurodyta 
turėta Lietuvos pilietybė;

3.5. asmens liudijimus, kurie buvo 
išduoti pagal dokumentus, išduotus iki 
1940 m. birželio 15 d. Lietuvoje.

(Jeigu šių dokumentų nėra, gali būti 
pateikiami: dokumentai apie mokymąsi, 
darbą, gyvenimą Lietuvoje iki 1940 m. 
birželio 15 d.; priesaikinis pareiškimas, 
patvirtintas notaro arba Lietuvos Respub
likos diplomatinės atstovybės ar konsu
linės įstaigos pareigūno; užsienio valsty
bės paso patvirtintas nuorašas ir kiti 
dokumentai)

4. dokumentus, patvirtinančius, kad 
asmuo, kuris iki 1940 m. birželio 15 d. 
turėjo Lietuvos pilietybę, pasitraukė iš 
Lietuvos 1940 m. birželio 15 d. -1990 m. 
kovo 11d. okupacijų metu. Jei asmuo 
negali pateikti tokių dokumentų, jis turi 
pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad 
asmuo nėra kitos valstybės pilietis, arba 
jo nuorašą;

5. giminystės ryšį patvirtinančius do
kumentus arba jų nuorašus, jeigu dėl 
pilietybės kreipiasi asmens, turėjusio Lie
tuvos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d., 
vaikas, vaikaitis ar provaikaitis;

Karalius 
Mindaugas

Prieš tūkstantį me
tų pasaulis sužinojo 
Lietuvos vardą, bet pati 
Lietuva dar neturėjo 

valstybės. Ją valdė daugybė kunigaikščių, 
kurių kiekvienas bandė apginti savo apy
linkę. Tuo tarpu Europos šalis valdė ka
raliai ir imperatoriai ir iš aukšto žiūrėjo į 
pagonišką kraštą be karaliaus.

Prieš 800 metų Lietuvą pradėjo pul
dinėti kryžiuočiai ir kalavijuočiai, kurie 
skelbėsi, kad neša krikščionybę, bet tik
rai tik užpuldinėjo kaip plėšikai, degino 
pilis ir kaimus ir grobė turtą ir žmones.

Vienas iš lietuvių kunigaikščių. Min
daugas, suprato, kad atskirai kovodami 
lietuviai žus. Jis kai kuriuos kunigaikš
čius prikalbino, o kai kuriuos ir privertė 
prisidėti prie jo ir bendrai gintis. Bendro
mis jėgomis jie sutriuškino kalavijuočius 
Saulės mūšyje, bet kalavijuočiai susijungė 
su kryžiuočiais ir toliau puldinėjo Lietu
vą. Norėdamas sustabdyti kryžiuočių už
puldinėjimus, Mindaugas nutarė apsi
krikštyti.

. 1251 m. Livonijos magistras Andrius

Ačiū 
poetui
Mirė Ka

zys Bradūnas. 
Prisimena 
ankstyvieji 
metai - ket
virtas, penktas 
dešimtmetis. 
Bradūno ei
lėraščiai tąsyk

mums buvo lyg langai į kaimo gyvenimą 
Lietuvoje, kurios mes, svetimybėje, taip 
skaudžiai ilgėjomės

Praėjusių metų spalio 3 dieną LR ambasadorius Japonijai, Australijai ir Naujajai 
Zelandijai lankėsi Sydnėjaus Lietuvių Klube, kur susitiko su vietiniais lietuviais. Nuotrau
koje iš kairės: Jadvyga Dambrauskienė, ambasadorius Dainius Kamaitis, dr. Ramutis 
Zakarevičius, dr. Vytautas Doniela ir buv. LR Garbės gen. konsulas Viktoras Šliteris.

6. vardo ar pavardės keitimą patvir
tinančius dokumentus arba jų nuorašus, 
jeigu šie duomenys buvo pakeisti.

Kiti Lietuvos Respublikos Pilietybės 
įstatyme numatyti atvejai, kai Lietuvos 
Respublikos pilietis gali kartu turėti ir 
kitos valstybės pilietybę, yra šie:

1. asmenys, iki 1940 m. birželio 15 d. 
turėję Lietuvos pilietybę, tačiau ištremti iš 
Lietuvos, bei politiniai kaliniai, taip pat jų 
vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai;

2. užsienio valstybių piliečiai, turintys 
pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje;

3. asmenys, kuriems Lietuvos Res

atvyko į Lietuvą ir apkrikštijo katalikų 
tikėjime Mindaugą, jo žmoną Mortą, jų 
du sūnus Ruklį ir Rupeikį ir būrį dvariš
kių. Jų vyresnysis sūnus Vaišvilkas apsi
krikštijo pravoslaviškai.

Po krikšto Mindaugas pareiškė išti
kimybę popiežiui Inocentui IV ir paprašė 
jo globos. Tačiau ir krikštas nepadėjo, ir 
kryžiuočiai toliau puldinėjo Lietuvą. Tada 
Mindaugas nutarė karūnuotis. Anais lai
kais tai nebuvo taip paprasta, nes karūną 
reikėjo gauti iš popiežiaus. Popiežiui irgi 
rūpėjo naujai kuriamą valstybę paimti j sa
vo globą, tai jis pasiuntė Mindaugui karūną, 
ir 1253 m. Mindaugas su Morta buvo iškil
mingai karūnuoti savo sostinėje Vomtoje.

Niekas tiksliai nežino, kur toji Voruta 
buvo, bet spėjama, kad tai buvo Kernavės 
pilis ant Neries kranto. Ten archeologai ant 
piliakalnio yra iškasę pilies liekanų, o 
apačioje prie pilies net visą miestą su 
gatvėmis, namais ir amatininkų dirbtu
vėmis.

Mindaugą mes gerbiame, nes sujung
damas visus kunigaikščius ir pasidary
damas karaliumi jis sukūrė Lietuvos 
valstybę. Iš visų kitų aisčių genčių tik vie
ni latviai sukūrė savo valstybę XX am
žiaus pradžioje. Aliutė

Tik atlaidai, lik mažo kaimo šventės, 
Tik mirusio kaimyno pakasynos.
Laukai sujudinti, dirvonai išpurenti, 
Ir protėvių statyto namo sienos.

Praeina naktys. Rytas aušta...
Ar viso šito mudviem negana ?..
Ant raustančiųjų debesėlių plausto 
Atplaukia vėl miela, kukli diena.

Eilėraštis iš 1948 m. Vokietijoje 
išleisto K. Bradūno poezijos rinkinio 
“Apeigos”. Už jo paramą gyventi toli 
nuo namų, mes liekame poetui didžiai 
dėkingi. Jurgis Janavičius

publikos pilietybę išimties tvarka suteikė 
Lietuvos Prezidentas;

4. asmenys, įgiję kitos valstybės, su kuria 
Lietuvos Respublika yra sudariusi sutartį 
dėl dvigubos pilietybės, pilietybę.

Jei turite klausimų dėl Lietuvos Res
publikos pilietybės klausimo sprendimo 
ar Lietuvos Respublikos paso išdavimo 
Jūsų konkrečiu atveju, maloniai prašome 
konsultuotis su LR ambasados Japonijoje 
attache Jolanta Vitkauskaite

tek: +81 3 3408 5091,
cl. paštas: consul@liUicmb.or.jp
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Sportas
Deimantė Daulytė iškovojo antrą pergalę

Antrąją pergalę daugiau nei pusantro 
šimto dalyvių Europos moterų asmeninio 
šachmatų čempionato starte iškovojo 
Deimantė Daulytė (ELO koeficientas 
2278). Kovo 9 d. antrajame Rusijoje 
vykstančių pirmenybių rate I .ietuvos šach
matininkė baltosiomis figūromis nugalėjo 
rusę Svetlaną Matvejevą (2422).

Be D. Daulytės, pirmąsias dvi partijas 
Europos čempionate Sankt Peterburge 
laimėjo dar 21 šachmatininkė.

Antroji Lietuvos atstovė pirmenybėse - 
Simona Limontaitė (2206) - ir antrojo ra
to partiją baigė lygiosiomis. Kovo 9 d. 
žaisdama baltosiomis figūromis, ji pasida
lijo po pustaškį su ukrainiete Natalija Žu
kovą (2490) ir, surinkusi 1 tašką iš 2 galimų,

Živilės Raudonienės triumfas
26 metų įspūdingos figūros lietuvė Ži

vilė Raudonienė įveikė visas varžoves kul
tūrizmo legendos Arnold Schwarzenegger 
rengiamame tradiciniame turnyre .Arnold 
Sports Festival“ Ohio valstijos Columbus 
mieste. Buvusi kaunietė Ž. Raudonienė, 
dabar gyvenanti JAV, laimėjo kūno rcn- 
gybos turnyrą „Figure International“. Už 
pergalę iš Kalifornijos valstijos guberna
toriaus Arnold Schwarzenegger rankų jai 
atiteko 18,000 dolerių prizas.

Iki praėjusių metų net 6 kartus iš eilės 
tuo pačiu vardu vardu pavadintose galiūnų 
varžybose triumfavo Žydrūnas Savickas. Živilė Raudonienė.

Valdemarui Venckaičiui - aukso medalis

Deimantė Daulytė.

užima 97-ą vietą.

Murska Sobota mieste kovo 7-8 
dienomis vyko tarptautinis Slovėnijos 
„Grand Prix“ graikų-romėnų imtynių 
turnyras. Varžybose puikiai startavo pa
saulio ir Europos čempionatų prizinin
kas Valdemaras Venckaitis, kuris svorio 
kategorijoje iki 74 kilogramų iškovojo 
aukso medalį, praneša Lietuvos imtynių 
federacija.

„Kad įveiks amerikietį, sportininką iš 
Izraelio, rusą ir kroatą - neabejojau. Su 
nekantrumu laukiau Valdemaro akistatos 
su 2006 metų pasaulio čempionu Volo- 
dimiru Šackichu iš Ukrainos. Daugelyje 
epizodų V Venckaitis buvo pranašesnis ir 
pelnytai nugalėjo tituluotą varžovą“, - pa
sakojo varžybas stebėjęs I .ietuvos imtynių 
federacijos prezidentas Andrejus Gribo- 
jedovas.

Varžybose sėkmingai pasirodė ir kiti 
Lietuvos sportininkai.
Nuotraukoje dešinėje - Valdemaras 
Venckaitis kovoja su priešininku.

Ramūnas Vysniauskas pagerino tris Lietuvos rekordus
Po kairiojo bicepso sausgyslės trau

mos ir bejėgiško starto Bcidžingo olim
piadoje atsigavęs Ramūnas Vyšniauskas 
rekordais drebino salės grindis per 
Lietuvos sunkiosios atletikos čempionatą 
Panevėžyje, rašo „Lietuvos rytas“.

32 metų sunkiaatletis Ramūnas 
Vyšniauskas išstūmė 232 kg štangą (iki 
šiol jam priklausęs rekordas buvo 227 
kg), išrovė 192 kg (iki šiol rekordas bu
vo 190) ir dvikovėje surinko įspūdingą

sumą — 424 kg.
Šis rezultatas Beidžinge būtų garanta

vęs sidabro medalį.
Galingas pasirodymas Lietuvos pir

menybėse, kurios vyko Panevėžyje, turėtų 
pridėti papildomos energijos Ramūnui 
Vyšniauskui rengiantis Europos čem
pionatui, kuris balandžio 4-12 dienomis 
bus surengtas Rumunijos sostinėje Bu
karešte.

(Pagal “L.r.”)

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP”nr.5.

Landsbergių 
“didžioji 

piramidė”
Viena mote

riškė, Anna Rimeikienė, archyvuose ieš
kodama savo šeimos duomenų, užtiko 
Landsbergių dokumentus ir 1901 m. suda
rytą Evarto Landsbergio šeimos medį nuo 
1653 m. Jis buvo pirmasis Landsbergis Lie
tuvoje. Medyje buvo žymimi tik vyrai. 
Evartas buvo pačioje viršūnėje, o einant 
žemyn ir įrašant visus sūnus, medis plėtėsi, 
šakojosi, ir pačiam gale pasiekęs tėtę, atro
dė kaip piramidė. Taip aš tą brėžinį ir pa
vadinau:’’Didžioji Landsbergių piramidė”.

Mūsų šaka baigėsi seneliu Gabrieliumi 
ir tėte. Šalia piramidės buvo ir kiti doku
mentai: apie bajorystės suteikimą, apie 
testamentinius turto palikimus ir jo parda
vimus, apie bylas ir ištrėmimus už daly
vavimą 1863 m. sukilime ir kitokie. Visi 
dokumentai buvo rašyti ranka, dauguma 
rusiškai, kai kurie lenkiškai. Toji moteriškė 
viską perrašė mašinėle ir, būdama didelė 
mano brolio gerbėja, padovanojo Vytautui.

Tėtė serga
Kaipo visų jubiliejų pabuvus Kaune ir 

Kačerginėje grįžau namo, manęs laukė 
liūdna žinia: tėtė susirgo, truputį karščiuoja, 
silpnas. Paskambinau Eitutei - kaip tik 
laukė greitosios nuvežti į buvusią “spec” 
ligoninę atstatymui. Sakė, palaikys jį apie 
tris savaites.

Tą popietę kaip tik pas Rimutę turėjo 
atvažiuoti Vytautas ir Gabriai - kaip buvom 
susitarę, kad Vytautas būtų nepasiekiamas 
telefonu ir galėtume paprastai šeimyniškai 
pasikalbėti. Dovilė paruošė gerus pietus, 
iškepė pyragą ir ramiai aptarėm šeimos 
reikalus. Visiems išvažiavus, nuėjau pas
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tėtę. Ligoninė nenorėjo manęs įleisti, nes 
mieste siautė gripas, ir ligoninei buvo už
dėtas karantinas apsaugoti ligonius. Vis 
dėlto įsiprašiau, bet radau miegantį, tai 
grįžau. Gerai, kad ta ligoninė čia pat - 
pėsčiomis tik 5 minutės, taigalėjau dažnai 
lankyti. Taip ir lankydavau, apie tris va
landas iš ryto ir kiek trumpiau po pietų. 
Ten sutikdavau Gabrį, Eliutę, kitus pa
žįstamus. Kartą buvo ir Eilutės sūnus Re
gis su žmona atvažiavęs, atsivežę ir Eliutę. 
ir tada linksmai “subaliavojom” prie tėtės 
lovos. Paprastose krautuvėse (už talonus: 
vagnorkas, žvėriukus) jau buvo galima 
gauti įvairių gardumynų, bet dar veikė ir 
dolerinė krautuvė “Vilbara”, ten galėjai 
gauti kavos, cigarečių ar šveicariško 
šokolado “Toblerone”, kurį tėtė labai 
mėgo. Tai ir keliaudavau su lauktuvėmis 
tėtei, gydytojoms ir seserims. Tėtė buvo 
“intensive care” skyriuje, bet palatos du
rys būdavo uždarytos ir seserys ligonio 
nematė. Ligonius nuprausti, pervilkti ir 
lovą pakloti turėjo lankytojai, bet tos lauk
tuvės pagerino tėtės slaugymą, jis gavo nau
ją gerą matracą (o pirmiau skundėsi, kad 
negali miegoti, nes matracas “guzuotas”). 
Net ir j karantiną seserys žiūrėjo pro pirš
tus, nors aš pati kelias dienas turėjau nu
stoti lankius tėtę, nes rimtai susirgau gri
pu. Tada mane pavadavo Rimutė. Vieną 
dieną tėtė labai skundėsi, kad visą naktį 
turėjo košmarus. Pasirodo, jį buvo aplan
kiusi anūkė Jūratė ir tiek pripolitikavo, 
kad tėtei atrodė, jog tuojau kils žvaigž
džių karas. Nuraminau, kad nėra taip 
blogai

Atėjo laikas Gabrieliui su Danute 
išvažiuoti į Australiją, o Vytautas tuo me
tu buvo Prancūzijoj. Daktaras pasakė, kad 
tėtę būtinai turi kas nors iš šeimos nuolat 
lankyti, tai aš pakeičiau savo grįžimo 
datą. Deja, galėjau pratęsti arba savaitei arba 
dviem mėnesiam, tai pratęsiau tik savaitei. 
Gabriams išvažiavus, aš gavau naudotis 
automobiliu, bet daug nevažinėjau. 
Automobilį laikiau Rimutės kieme. Iš 
ryto rasdavau visą apsnigtą, reikėjo nu

krapštyti sniegą ir gerokai pavargti, kol 
užvesdavau. Vis dėlto gerai buvo 
nuvažiuoti į Lazdynus pas Eliutę.

O vieną kartą pradėjau slysti ir iš 
kvailumo paspaudžiau stabdį. Austomo- 
bilis apsisuko pilną ratą. Laimei, gatvėje 
aplinkui kitų automobilių nebuvo, tai nė 
nebandžiau stoti ir nuvažiavau. Mačiau 
išsigandusius ir nustebusius praeivių vei
dus šaligatvyje.

Lankant tėtę buvo labai svarbu surasti 
temą, kuri tėtės mintis nukreiptų nuo jo 
ligos. Tokia tema atsirado su Landsbergių 
šeimos medžiu.

Gražina man padarė kai kurių doku
mentų fotokopijas ir mes susėdusios per 
kelias dienas surašėm lietuvišką vertimą. 
Dabar su tais dokumentais aš su tėte tu
rėjau nesibaigiančią temą, ir tėtė visai 
užmiršdavo, kad jam 100, kad jis serga. 
Suradom kai kurių spragų. Pvz. tėtės pus
brolis Česlovas buvo įrašytas, bet jo brolių 
Juozo ir Adomo nebuvo. Papildėm medį 
iki Gabrio ir Vytauto. Svarbiausias klausi
mas tėtei buvo: “O kas to Evarto tėvas? Iš 
kur jis atkeliavo?” Tėtė spėjo, kad grei
čiausiai iš Latvijos ir nutarė, kad aš turėsiu 
važiuoti į Rygą ir ieškoti archyvuose, nes 
Vytautas dabar neturi laiko, o Gabrys jau 
greitai išvažiuos į Australiją. “Bet, tėte, tie 
dokumentai visi rusiški, aš gi rusiškai 
nemoku”. “Tau ir nereikia mokėti, tu tik 
atšviesk” (Padaryk fotokopijas). “Kaip aš 
žinosiu, ką atšviesti, nemokėdama perskai
tyti?” “Nieko nebus; teks man pačiam 
važiuoti, kai pasveiksiu”, - pasakė tėtė.

Kai paskutinį kartą lankiau tėtę, jis 
atrodė apsiblausęs, pasimetęs, bet labai 
apsidžiaugė, kad jam atvežiau laišką iš 
Kudirkos Naumiesčio gimnazijos muzie
jaus. Atsisveikinau žinodama, kad dau
giau jo nebematysiu.

Tėtė mirė po 6 savaičių, gegužės 21 d.
Kai po kelerių metų man pasisekė gauti 

visą dokumentaciją apie mūsų kilmę, 
pradedant nuo pirmojo Ritter von Lands
berg 1259 m., mano didžiausias gailestis 
buvo, kad negalėjau jos parodyti tėtei. O 
Evartas (Eberhard), pasirodo, į Lietuvą 
buvo atvykęs iš Kuršo, taigi tėtė nedaug 

apsiriko.
Dar vienas šeimos medis

Atsikūrus Lietuvai ten buvo pradėta 
aktyviai domėtis ne tik Lietuvos, bet ir 
šeimų istorijomis. Aš šeimos istorijomis 
buvau pradėjus domėtis jau gerokai prieš 
tai ir į Lietuvą buvau atsivežusi savo pro
jekto dalį - tada labai stropiai tyrinėjau ir 
pildžiau I .andsbergių, Jablonskių ir Ka
razijų šeimos medžius. Jablonskių me
džiu aktyviai domėjosi ir pusseserė Jūra 
(Jablonskytė). Per ją susipažinau su mano 
mamos pusseserės sūnum Vytautu Tara- 
soniu.

Jis gyveno Lazdynuose, visai netoli 
tėtės. Kai tariausi su juo susitikti, paklau
siau, kaip aš jį pažinsiu. Sako: “Pasidairykit 
savo brolio Vytauto - mane kartais juo 
palaiko, net gėlių vieną kartą gavau”. Tikrai, 
nuvažiavusi autobusu iki žirgo paminklo, 
pamačiau ten stovintį “savo brolį”! Ta- 
rasonis turėjo nusibraižęs visą Rygiškių 
Jono brolhj ir sesers šeimų schemą, aš 
nusinešiau savo, ir praleidom laiką vienas 
kitą papildydami.

Su Jūra apsilankiau ir pas tolimesnę 
giminaitę Mildą Didžiulienę. Su ja gi- 
miniuojamės per mano močiutę Jablons
kienę Sketerytę. Jūra ir Milda domisi 
šeimos medžiais, tai nagrinėjom Sketerių 
- Jablonskių ryšius. Iš Mildos gavau 
Sketerių genealogiją ir babytės Sketerie- 
nės nuotrauką. Su Milda palaikau drau
giškus ryšius ir abi auginam ir tobulinant 
Sketerių-Jablonskių medį.

Per Mildą sužinojau ir apie visai 
netikėtą giminę. Tada Vilniuje vyko kon
certas “Šiaurės Jeruzalė” (taip žydai vadi
na Vilnių). Grojo kvartetas, kurio tarpe 
buvo smuikininkas, atvykęs iš Israelio. 
Pasirodo, jis buvo močiutės Konstancijos 
brolio proanūkas, Julijos Didžiulytės sū
nus. (Tada tik sužinojau, kad kažkada 
Melbourne gyvenę Didžiuliai irgi buvo 
mano giminės!). Susipažinau ir su Danute 
Andriušyte, senelio Rygiškitj Jono sesers 
Čepienės anūke.

Pamažu vis didėjo giminių ratas. (O 
man giminių niekada ne per daug).

Tęsinys kitame MP nr.
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Projektas „Mato Šalčiaus keliais“
Mūsų Panemunės regionas yra gražio

je Kauno miesto dalyje. Salia teka Nemu
nas -iš čia ir kilęs Panemunės gyvenvietės 
vardas, lurime nuostabų ir didžiausią Kau
ne Panemunės šilą, todėl nuo seno Pane
munė paskelbta kurortu.

Panemunėje gyveno daug žymių žmo
nių, ir vienas iš jų buvo Matas Šalčius.

Matas Šalčius buvo iš tų neramiųjų 
sielų, kurios pasaulį troško pažinti ne tik iš 
knygų, bet ir iš arti. Kelionės maršrutas, 
nusitęsęs nuo Kauno iki Jeruzalės, nuo 
Damasko iki Singapūro, nuo Džakartos 
iki Manilos, buvo ir liko fizinės ištvermės 
ir dvasinės brandos pavyzdžiu, kuris ir mū
sų klajonėms suteikia prasmės. Matas sa
vo knygoje “Svečiuose pas 40 tautų” rašė, o 
pasak Česlovo Kudabos, “versdamas pus
lapį po puslapio, gėrėsis svarbiausia, bran
giausia žmonių vertybe - jų tarpusavio 
sugyvenimu, natūraliu artimo pajutimu”.

Mūsų bendruomenė turi sukaupusi daug 
informacijos apie Matą Šalčių, šv. Mato 
mokykloje yra muziejus, kuriame moki
niai ir jaunimas renka informaciją apie šį 
keliautoją, visuomenės veikėją. Bendrau
dami su Mato Šalčiaus dukra Raminta

Prisijunkite prie “Gatvės Muzikos Dienos”
“Gatvės Muzikos Diena”, įvykusi 2007- 

ais ir 2008-ais metais padovanojo daug 
džiaugsmo visiems joje dalyvavusiems ir 
apsilankiusiems. Šiemet ji ir vėl Įvyks pir
mąjį gegužės šeštadienį - gegužės 2 dieną.

Pirmoje šventėje į Vilniaus gatves išėjo 
beveik 700 muzikantų. Antroje grojančių 
buvo apie 3,000 visoje Lietuvoje, nes prie 
Vilniaus 2008-ais prisijungė dar 31 I ,ie- 
tuvos miestas.

Šiemet, kai Vilnius jau tapo Europos 
kultūros sostine, o Lietuva švenčia savo 
vardo paminėjimo tūkstantmetį, “Gatvės 
Muzikos Diena” galėtų apimti ne tik Lie
tuvą, bet ir visas pasaulio vietas, kuriose 
gyvena lietuviai.

Kviečiu visus Lietuvos miestus ir mies
telius, visas išeivijos bendruomenes, esan
čias nuo Amerikos iki Australijos, visus 
žmones gegužės 2 dieną prisijungti prie 
Vilniaus ir groti savo miestų gatvėse.

Kreipiuosiu į visų lietuviškų bendruo
menių žmones už Lietuvos ribų. Mums la
bai svarbu, kad jūs prisijungtumėte ir duo
tumėte “Žinią apie Lietuvą” toje vietoje, 
kurioje gyvenate. Mums visiems pastantoju 
metu labai trūksta vienybės jausmo ir tik 
mes patys galime jį sau padovanoti taip, 
kaip tai buvo Lietuvos nepriklausomybės

Iš Redakcijos pašto
Atsakymas p. V P. Šalkunui

V. P. Šalkūnas savo straipsnyje “Lietu
vių Bendruomenės Namai Melbourne” 
(“Mūsų Pastogė” nr.7, 2009.2.25. psl. 3) 
rašo, kad jis girdėjo, kad “planuojama 
nupirkti jam(kunigui) butą ir parduoti Pa
rapijos Namus.”

Parapijos Taryba savo posėdžiuose šiuo 
reikalu niekuomet nėra kalbėjusi, svars
čiusi ar diskutavusi.

Melbourne Parapijos Taryba

Gerb. Redaktore,
“M.P” nr. 7 skaičiau iš Lietuvos rašytą 

laišką, kuriame autorius susižavėjęs Syd- 
nėjaus lietuviais ir 1.1. Aš galiu sutikti, kad 
angliškai būtų galima Jus pavadinti 
“charming”, bet kada lietuvis iš Lietuvos 
vadina Jus “šarminga” - nesutinku.

Lietuviškai “šarmas” yra daromas iš 
pelenų irvandens. Tai skystis, anais senais 
laikais atstojantis skalbimo ar pan. mil
telius. Taigi Jūs tikrai negalite būti “šar
minga”, gal žavinga?

Liūdna, kad Lietuvoje per pirmą Ne- 

Šalčiūtc - Savickiene, kaskart vis sužino
me naujų faktų iš Mato gyvenimo, veiklos, 
kelionių.

„Tėvelis turėjo važiuoti į Australiją, vis
kas buvo sutarta”, - sakė Mato Šalčiaus duk
ra Raminta Salčiūtė-Savickienė. Remda
miesi šiuo teigimu, manome, kad turėtų 
būti žmonių, kurie Mato jau laukė Aus
tralijoje. Todėl įgyvendinant šį projektą 
„Mato Šalčiaus keliais", mes tikimės su
rinkti visus išlikusius prisiminimus (gal kas 
pažinojo Matą Šalčių), naujus ikonografi
nius faktus, klasifikuoti medžiagą pagal 
Mato Šalčiaus veiklas, pvz.: švietimo, žur
nalistikos, rašytojo, keliautojo, motocikli
ninko ir kt. Norime apjungti ir bendrauti 
tikrovėje bei virtualioje aplinkoje su iš
eivijos lietuviais pasaulyje, kurie domisi 
šiais aspektais.

Nuoširdžiai kviečiame Australijos 
lietuvius prisijungti prie mūsų projekto.

Kontaktai:
Kristina Celicšiūtė

Tek: +370 37 34 58 75 (d.d 8.00 - 14.00) 
Faksas: +370 37 34 57 51 

Mob.tel.: +370 65 55 76 89
El.p.: kristinai26@gmail.com

atkovojimo metu.
“Galvės Muzikos Dienos” idėja pa

prasta: kiekvienas, kuris turi kokį muzikos 
(ar nebūtinai muzikos) instrumentą, išei
na įsavo miesto gatvę ir groja. Dalyvauti 
gali visi - profesionalai, mėgėjai, visi kurie 
tik gali išgauti kokį garsą ar netgi triukš
mą. Visi muzikos žanrai yra tinkantys. 
Groti gali ir jaunas, ir senas. Nesvarbi nei 
socialinė padėtis, nei statusas visuomenėje. 
Svarbiausias dalykas - tapti didelio gro
jančio miesto dalimi. Šiais metais - viso 
grojančio lietuviško pasaulio dalimi.

Taip pat kreipiuosiu j Lietuvos miestų 
savivaldybes irvėl prašydamas paramos bei 
leidimo žmonėms groti jūsų miesto gat
vėse. “Gatvės Muzikos Diena” nėra koks 
“iš aukščiau” valdžios nuleistas reikalas. 
Tai laisva žmonių iniciatyva ir tik dėl toji 
yra tokia tikra, gaivi ir suteikianti daug 
puikių emocijų. Todėl tikiu, kad mes vėl 
susitiksime ir išgirsime bei pamatysime 
vieni kitus šių metų gegužės 2 dieną.

Ši interneto svetainė - vieta, kurioje 
galima registruotis norintiems groti Vil
niuje, kalbėtis ir ruoštis “Gatvės muzikos 
dienai”:
http://www.gatvesmuzika.lt/lt/registration

Andrius Mamontovas

priklausomybės laikotarpį švarinta lietu
vių kalba (po 100 metų rusų jungo) nyksta 
ir jos vieloje atsiranda vis daugiau nesu
prantamų žodžių.

Gal dr. Taškūnas, išleisdamas savo II 
laidą nereikalingų žodžių, pridės ir “šar
minga”? O p. Burokui siūlau pasivadinti 
“Bytnitu” (beetroot).

Su pagarba Nina Kantvilicnė

Gal įdomu
Gidon Kremer - žinomas pasaulinio 

garso smuikininkas gimė Latvijoje. Septy- 
nerių metų būdamas įstojo į Rygos Muzikos 
mokyklą. Grojimą smuiku studijavo 
Maskvoje pas David Oistrakh.

1997 m. savo 50 m. jubiliejaus proga 
sudarė styginį vienetą, pavadindamas jį 
“Kremcrata Baltica’. Į š j orkestrą priimami 
Baltijos valstybių gabiausi ir pažangiausi 
jaunieji muzikai, kurių šiuo metu yra 24, iš 
jų 8 su lietuviškomis pavardėmis.

Vasario mėn. koncertavo ir Sydney Ope
ra House, kur smuikininkas atliko duetą 
su Giedre Dirvanauskaite (cello).

A. Dudaitis

Seniai, seniai - prieš 1000 metų
pirmą kartą buvo užrašytas Lietuvos vardas. Per tą laiką Lietuva daug ką išgyveno, daug 

kartų džiaugėsi pasisekimais ir liūdėjo dėl nelaimių. Mūsų dienų vaikai daugko nežino, 
jų tėvai apie kai kuriuos įvykius mokėsi mokykloje, o seneliai daug ką patys išgyveno arba 
matė. Kiek daug nuostabių istorijų vaikams gali papasakoti vyresnieji, ir kiek nuostabių 
paveikslų vaikų vaizduotė gali sukurti iš tų pasakojimų.

Šiais ypatingais Lietuvos gyvavimo metais dideli, seni, jauni ir maži prisiminkime ir 
atkurkime savo istoriją. Raginkime piešti, nes vaikai yra ne tik mūsų istorijos metrašti
ninkai ir yra dalis mūsų istorijos, bet kartu ir mūsų ateitis. Po dešimties metų ir jiems 
patiems bus įdomu pamatyti savo kūrybą, o susidomėjimas Lietuvos istorija gal paskatins 
juos imtis darbo Lietuvos naudai-net ir būnant toli nuo Lietuvos.

Vaikų vaizduotės atkurtą Lietuvos istoriją - nuo senų senovės iki dabar-tikimės pa
matyti jų piešinių parodoje Melburno 1 .ietuvių Namuose tarp balandžio 19-tos ir gegužės 
10-tos dienos. Sekite skelbimus mūsų spaudoje ir radijo programose.

Melbotirno Entuziastės

Vaikai, pieškit tūkstantmetį!
Tėvai, seneliai, mokytojai, paraginki!, papasakokit ir pasiūlyki! 

temas, pvz. Mindaugo karūnavimas, taurų, lokių ir briedžių medžiok
lė senovės Lietuvoje, Gedimino pilies įkūrimas, Kęstutis ir Birutė, 
Trakų pilis, knygnešiai, Kryžių kalnas, Dariaus ir Girėno skrydis. 
Kalantos susideginimas, Lietuvos partizanai. Baltijos kelias.

Paroda numatyta nuo balandžio 19 <1. iki gegužės 10 d., kai per
Motinos Dienos minėjimą bus įteiktos premijos už geriausius darbus.

Parodos sąlygos:
1) dalyvauja dvi amžiaus grupės; iki 10 metų ir 11-15 m.;
2) piešinių tema: Lietuvos istoriniai įvykiai;
3) piešinio dydis ne mažesnis kaip “A 4” lapas;
4) autoriaus vardą, pavardę ir amžių užrašyti tik antroje piešinio pusėje;
5) ne daugiau kaip trys paveikslai to paties autoriaus;
6) visi darbai turi būti pristatyti Entuziastėms iki balandžio 12 dienos. Mes būsime 

Lietuvių Namuose kiekvieną sekmadienį.
Jei kas norėtų skirti asmeninę premiją geriausiai patikusiam kūriniui, prašome 

kreiptis į Liliją tel.: 8707-0347 arba Aleną tek: 9338-2172.
Laukiame Melbourne, Geelongo ir apylinkių vaikų darbų!

Melbotirno Entuziastės

Padėka
Mes, “Aušros” Tunto Vadija, nuoširdžiai dėkojame Sydnėjaus Lietuvių Klubo 

virtuvės šeimininkei Alvydai, kad Kaziuko mugės metu leido “Aušros” tunto 
skautams pasinaudoti Klubo virtuve. Pirmą kartą Lietuvių Klube suruošta Ka
ziuko mugė su skautų pagamintu maistu praėjo su dideliu pasisekimu. Skautams 
tai vienintelė proga rinkti lėšas, todėl dar kartą sakome ačiū.

“Aušros” Tunto Vadija

Prašo padėti sukomplektuoti žurnalo “Karys” 
numerius nuo 1950 m. iki 1991 m .

Prašau “Mūsų Pastogės” skaitytojų 
padėti baigti sukomplektuoti žurnalo 
“Karys” numerius nuo 1950 m. iki 1991 
m. Ta pačia proga dėkoju Teodorui Rot- 
cui ir Leonardui Venslovui už dovanotus 
žurnalus.

Trūksta šių žurnalo “Karys” numerių: 
1952: Nr. nuo rugpjūčio iki gruodžio 
1953: Nr. 3,4,6
1954: visų numerių nuo sausio iki 
gruodžio
1955: visų numerių nuo sausio iki , 
gniodžio
1956: Nr. 1 iki 6.11

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

In the loving memory of Mrs Regina Pumputis 
recently deceased, wife of Mr Vytautas Pumputis.

B. M. A. Juška

ėlilį aukojame “Mūsų Pastogei” $25.

Ilgametei Draugijos narei, brangiai

Reginai Pumputienei
mirus, giliai užjaučiame vyrą Vytautą bei visus artimuosius.

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne

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

1959: Nr. 1 iki 6
1961: Nr. 3,4,6
1968: Nr. 9
1970: Nr. 6
1983: Nr. 7
Jei kas turėtų ir galėtų padovanoti šiuos 

numerius, prašome kreiptis į
Sigitą Gailiūnaitę
Canberra Lithuanian Community
P.O. Box 5167
LYNE1IAM, ACT 2602

arba tel.: (02) 6248 6704
el. paštas: sigita@grapevine.com.au
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Canbcrros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba 
nuoširdžiai kviečia narius j

Lietuvos Tūkstantmečio renginį
aktoriaus Tomo Vaisietos pasirodymą su programa

“Pasikalbėjimas su Lietuva”
Pasirodymas įvyks šeštadienį, kovo 28 dieną, 2 vai. p.p., Canberra

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

Tcl.: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

Club, West Row, Canberra City.
Po pasirodymo seks lengvi užkandžiai.
Prašome registruotis pas Barbarą Šilinis tek: 6288 6283 iki antradienio, kovo 

24 dienos.

The Canberra Lithuanian Community Association Committee 
cordially invites members to this very special millennium event 

Actor Tomus Vaisieta presents
“A CONVERSATION WITH LITHUANIA”

Saturday, 28 March 2009, Canberra Club, West Row, Canberra City 
Commencing at 2 pm.

Light refreshments will be served after the performance
Please contact Barbara Šilinis tel.: 6288 6283 if you wish to attend, by 'Ricsday, 

24 March 2009
Members please, note that the performance will be in Lithuanian.

Klubo darbo valandos:
Nuo antradienio iki penktadienio Klubas dirba nuo 12 vai. dienos 
Sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.
Šeštadieniais - privatūs renginiai.
Šermenys pagal reikalą gali būti rengiami bet kurią dieną.

Nuoširdžiai kviečiame Sydnėjaus ir apylinkių lietuvius 
į Lietuvos Tūkstantmečio renginį.

aktoriausTomD Vaisietos pasirodymą su programa

“Pasikalbėjimas su Lietuva”.
Renginys įvyks sekmadienį, kovo 29 dienų, 2 vai. p.p., 

Sydnėjaus Lietuvių Klube. Bilieto kaina-$10.

Klubo restoranas “The Little Onion” dirba:
antradieniais — penktadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos-2.30 vai. p.p. 
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 8.30 vai. p.p.

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

Skambinkite: ALVYDAI, tek: 9782 0079, arba mob. 0422 655 902

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta penktadieniais,
7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus. Prizas — $2,000.

Karaoke kiekvieno penktadienio vakarą (nuo 7 vai. vakaro).

Renginyje dalyvaus ir Sydnėjaus folkloro grupė “Atspindys”.

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

Renginiu koordinatoriai

An Eastern European
Extravaganza

Featuring Geelong’s

Lithuanian and

Hungarian
Dance Ensembles

1pm SundgrHaKflIMKm

Pww Farit Hal.
Btfedix d Awa Bui Pou Hli

AHnHdkxi. S8 - 
ta&nfa lųht Reirtthrmm

CMdr» un - ntrr

cultural

Jau galite įsigyti

Australijos 
XXVLiet.

Dainų Šventės 
DVI)

DVD profesionaliai 
padarė mums gerai pažįs
tamo Algio Pluko anūkas 
Richard Monk. DVD 
susideda iš dvie jų dalių.

Šis DVD - labai gražus 
prisiminimas kiekvienam 
Dainų Šventės choristui, 
taip ptit tai gera dovana gi
minėms ir d raugams.

Kaina $25.
Skambinkit Richard 

Monk
mob. tel.: 0414 747 292 

arba Jadvygai Biirokienei 
tcl.: ( 02 )9522 8275.

Galite įsigyti ir Lietu
vių Klube darbo dienomis.

Klubo direktoriai kviečia Klubo narius į

Informacinį Susirinkimą,
kurio metu bus aptariama Klubo finansinė padėtis per paskutinius aštuo
nerius mėnesius.
Susirinkimas įvyks šeštadienį, kovo 28 dieną, 11 vai. ryto, Lietuvių Klube.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

“Tėviškės Aidai” kviečia prisidėti
Laikraštis “Tėviškės Aidai” ruošia atmintinį “Lietuvos vardo 1000 metų 

Metraštį". Kviečiame visas Australijos lietuvių organizacijas-vienctus dalyvauti 
“Tėviškės Aidų” “J Jetuvos vardo 10(10 metų Metraštyje”.

Prašome organizacijas-vienctus atsiųsti savo dabartinės valdybos-vienetų 
nuotraukas. Galite pridėti organizacijos-vieneto įsimintiniausią momentą, galite 
ir trumpą veiklos aprašymą, kuriame atsispindės jūsų veikla.

Tad kviečiame visiems prisijungti - bet kokiai lietuviškai organizacijai-vie- 
netui. Nuotraukas ir kt. prašome atsiųsti iki gegužės 2 dienos paštu arba elek- 
roniniu-paštu. Redakcijos adresas: 18 Henry St., Kensington 3031.

E-paštas: nigcstaiitas@hotmail.coin Lauksime iš jūsų žinių.

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne 
kviečia visus - vaikus, jau nimą, suaugusius ir senimą 

dažyti ir marginti
kiaušinius

šeštadienį, balandžio 4 d., 12 vai., Lietuvių Klube.
Mes parūpinsime dažus, įrankius ir pavyzdžius. 

Kiaušinius galėsite nusipirkti vietoje. Dėl registra
cijos prašau skambinti ar rašyti Danai Binkis:

tek: 9347 1154 e-mail.: danabinkis@yahoo.com.au

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

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

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATĄ?

Kaunas city centre, 4 room flat 102 m2. Parquet floors, 2 shower rooms 
(1 en-suite). Balcony, plastic windows, security doors. Internet. Lock-up yard for 
parking. AU 310,000$.

Email: smith_hclen99@yahoo.co.uk Tel: 00 370 687 74912

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@bigponcl.com 
Tinklalapis: ww.users.bigpond.com/mpastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys, 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 melams $65.

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

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

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