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Australijos lietuvių krepšinio rinktinė

Pasibaigus 2008 metų gruodžio pabaigoje įvykusioms Australijos Lietuvių Dienoms ir 
Sporto Šventei buvo sudaryta Australijos lietuvių vyrų krepšinio rinktinė (žiūr. nuotr. 
viršuje). Rinktinės menedžeris Alex Wiasak - stovi pirmas iš kairės, rinktinės trenerio 
pavaduotojas Brenan Stanwix - stovi pirmas iš dešinės. Šių metų birželio 25 - 28 dieno
mis Vilniuje vyks VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, kuriose dalyvaus ir Australijos 
lietuvių vyri) ir moterų po dvi krepšinio komandas: “Auksinė” ir “Žalia”.

Lietuvos įvykių apžvalga

Reikiamus parašus surinko 8

Apsisprendusių 
balsuoti vis 

daugiau 
Prezidento 

rinkimuose ge
gužės 17-ąją keti
na dalyvauti kiek 
daugiau nei pusė 
- 57% -s rinkimų 
teisę turinčių Lie

tuvos piliečių. Trečdalis - 36% - apklaus
tųjų atsakė, kad jie neketina dalyvauti Lie
tuvos vadovo rinkimuose. 7% respondentų 
kol kas nėra apsisprendę. Per mėnesį ke
tinančių dalyvauti rinkimuose padaugėjo 
5%, o nuo šių metų pradžios ketinančių 
dalyvauti Prezidento rinkimuose padau
gėjo 7%.

Kaip nustatė “Baltijos tyrimai”, labiau 
už kitus būsimuose Prezidento rinkimuo
se ketina dalyvauti moterys -61%, vyresni 
nei 50 metų žmonės - 63%, turintys aukš
tąjį išsilavinimą - 70%, bei didmiesčių gy
ventojai-62%.

EP rinkimuose - 17 partijų
(ELTA). Europos Parlamento rinki

muose ketina dalyvauti 17 partijų. Tai - 
visos pagrindinės partijos ir daugiau nei 
dešimt mažiau žinomų grupuočių, tarp jų 
ir neseniai įregistruota Žemaičių partija.

Teisingumo ministerija tikrins, arpartija 
turi ne mažiau kaip tūkstantį narių, 
pilnamečių Lietuvos Respublikos piliečių. 
Patikrinusi pateiktą sąrašą ir nustačiusi, kad 
jis atitinka taisyklių ir įstatymo reikala
vimus, Teisingumo ministerija apie tai 
informuos Vyriausiąją rinkimų komisiją.

Kas pakeistų Grybauskaitę ?
Jau prasideda svarstymas, kas galėtų 

Europos Komisijoje atstovauti Lietuvai, jei

Prezidento postą šią vasarą perimtų da
bartinė eurokomisarė Dalia Grybauskai
tė. Jeigu ji laimės Prezidento rinkimus, iki 
jos kadencijos Europos Komisijoje pa
baigos dar bus likę maždaug pusė metų. 
Taigi iš pradžių Lietuva turėtų į šį postą 
deleguoti laikinąjį savo atstovą.

Pasak „Lietuvos ryto“, vienu pagrindi
nių pretendentų pakeisti D.Grybauskaitę 
politikos užkulisiuose laikomas dabarti
nis užsienio reikaliĮ ministras Vygaudas 
Ušackas. Nors jis kol kas šias neoficialias 
žinias neigia, tačiau jo pavardė vis garsiau 
minima ne tik Seime, bet ir Prezidentū
roje bei Užsienio reikalų ministerijoje. 
Spėjama, kad šįmet Prezidento posto 
nutaręs nesiekti V. Ušackas eurokomisaro 
kėdę panaudotų kaip paramą prieš kitus 
šalies vadovo rinkimus.

ESBO sesijai Vilniuje - 
mažiau lėšų

Atsižvelgdama į ekonominę šalies pa
dėtį, Seimo valdyba nusprendė sumažinti 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos (ESBO) Parlamentinės 
Asamblėjos (PA) sesijos Vilniuje organiza
vimui skirtas lėšas -1 milijonų litų. Seimo 
kanceliarija užtikrino, kad, nepaisant finan
savimo sumažinimo, visi įsipareigojimai 
dėl renginio organizavimo bus įvykdyti.

ESBO Parlamentinės Asamblėjos (PA) 
18-oji metinė sesija bus surengta Vilniuje 
2009 m. birželio 29 - liepos 3 dienomis. 
Seimo Pirmininko A Valinsko vertinimu, 
ESBO PA sesija Vilniuje - “pats didžiausias 
parlamentarizmo įvykis Lietuvos parla
mento istorijoje”. Vilniuje bus diskutuo
jama apie saugumą, ekonominius dalykus, 
žmogaus teises ir demokratiją, taip pat 
apie dabartinio pasaulio iššūkius.

Nukelta į 2 psL

(ELTA). Balandžio 2-oji buvo pa
skutinė diena, kai pretendentai j kandi
datus Prezidento rinkimuose turėjo pa
teikti jų kandidatavimą rinkimuose re
miančių gyventojų parašus. Vyriausiajai 
rinkimų komisijai (VRK) per 20,000. 
surinktų paraši; pateikė 8 pretendentai.

Pirmasis parašus yra įteikęs partijos 
Tvarka ir teisingumas iškeltas parlamen
taras Valentinas Mazuronis. Jis surinko 
25,033 parašus ir papildomai atnešė dar 
9,461.

Socialdemokratų partijos pirmininkas 
parlamentaras Algirdas Butkevičius įteikė 
32,417 rinkėjų parašų.

Dalios Grybauskaitės rinkimų štabo 
atstovai Įteikė 36,025 piliečių parašus.

36,981 parašą įteikė Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos (LLRA) lyderis, Seimo 
narys Valdemaras Tomaševskis.

(ELTA). Kaune pir
madienį, balandžio 6 d., 
istorinės Prezidentūros 
rūmuose, buvo atidaryta 
paroda “Lietuvos Res
publikos Prezidentūros 
institucijai-90 metų”. Ta 
proga surengtame mi
nėjime dalyvavo Prezi
dentas Valdas Adamkus ir 
Algirdas Brazauskas bei 
Prancūzijos. Lenkijos, 
Vokietijos, Japonijos, 
Bulgarijos ir kitų amba
sadų atstovai.

Kaip Eltai aiškino istorinės Preziden
tūros Kaune vedėja Birutė Garbaravičie- 
nė, parodą, kurioje visų pirma atspindi
ma tarpukariu Lietuvai vadovavusių trijų 
prezidentų veikla, surengti šiek tiek pa
dėjo Užsienio reikalų ministerija. Paro
doje yra ir dabartinių dviejų prezidentų 
pateiktų eksponatų. Ji atidaryta rūmų 
antrame aukšte esančiame kabinete, 
kuriame 1940 metais paskutinį kartą po
sėdžiavo Lietuvos Vyriausybė. Čia, gali
ma sakyti, kaip tik keliems ilgiems oku
pacijos dešimtmečiams nutrūko Lietuvos 
valstybingumo raida.

Ši paroda prasminga dar ir todėl, kad 
lygiai prieš 90 metų, 1919 m. balandžio 6 
dieną, priesaiką davė pirmasis Lietuvos 
Prezidentas Antanas Smetona. Kartu su 
kanceliarijos tarnautojais Lietuvos Prezi
dentas tų pačių metų mgsėjo 1-ąją persi

Biudžetą apkarpys milijardais
Šių meti; Lietuvos valstybės biudžeto 

išlaidos bus sumažintos apie 3.3 mlrd. litų. 
Tokiam apkarpymui pritarė Vyriausybė ir 
dokumentą ketinama pateikti svarstyti 
Seimui. Patikslintas ir gerokai apkarpytas 
šių metų valstybės biudžetas, jei Seimas tam 
pritars, turėtų įsigalioti nuo gegužės 1-osios.

Finansų ministras Algirdas Šemeta 
detalizavo, kad darbo užmokesčio srityje 
mažinimas sudaro 180 mln. litų, kitoms iš
laidoms nukerpama 780 mln. litų, investi
cijoms - apie 540 mln. litų, transporto leng
vatoms sutaupoma apie 50 mln. litų, paja

Darbo partijos kandidatė Loreta 
Grauziniene įteikė 33,575 parašus.

Atsargos brigados generolas Česlovas 
Jezerskas yra įteikęs 27,096 parašus.

Valstiečių liaudininkų sąjungos garbės 
pirmininkė Kazimira Prunskienė įteikė 
25,058 parašus.

Tautos prisikėlimo partijos lyderį, 
Seimo Pirmininką Arūną Valinską remia 
21.078 parašai. (Vėliau jis savo kandidatūrą 
atsiėmė.)

VRK turi ne vėliau kaip per 10 dienų 
nuo rinkėjų parašų rinkimo lapų gavimo 
patikrinti, ar jie teisingai užpildyti. VRK 
taip pat spręs, ar užtenka parašų, ar jie 
atitinka įstatymo reikalavimus, o po to 
priims įregistravimo sprendimą.

Oficialiai kandidatų sąrašas bus pa
skelbtas balandžio 17 dieną, likus mėnesiui 
iki Prezidento rinkimų pirmojo rato. □ 

Prezidentūrai - 90

Istorinė Prezidentūra Kaune.

kėlė į buvusius gubernatoriaus rūmus - 
dabartinį istorinės Prezidentūros Kaune 
pastatą. Kitą Prezidentą jau rinko ne 
Valstybės Taryba, nes 1920 melais birže
lio 10 dieną paskelbta laikinoji Konstitu
cija įtvirtino nuostatą, jog Prezidentą ren
ka Seimas.

“Mes nuoširdžiai pasistengėme paro
doje atspindėti ir kaip čia, Prezidentū
roje, dirbo kiti prezidentai -1922 metais 
Seimo išrinktas Aleksandras Stulginskis 
bei 1926 metais jį pakeitęs Kazys Grinius 
ar po jo atsistatydinimo, tų pačių metų 
gruodį, antrą kartą Prezidentu tapęs An
tanas Smetona”, - sakė B. Garbaravičienė.

Prezidentūros rūmuose Kaune po ka
ro veikė Mokytojų namai. Po to jie ilgo
kai stovėjo užrakinti. Restauravus rūmus, 
2005 m. liepos 3 dieną istorinė Preziden
tūra Kaune pradėjo tarnauti visuomenei.

mos savivaldybėms mažinamos 370 mln. 
litų ir pan. Kelių fondas “realių pinigų” ne
gaus 175 mln. litų.

Premjeras Andrius Kubilius pažymėjo, 
kad darbo užmokesčio fondai mažinami 
visoms ministerijoms ir valstybinėms įs
taigoms, išskyrus statutiniams pareigū
nams ir mokytojams.

Tačiau nors šių metų valstybės biudžeto 
išlaidos mažinamos apie 3.3 mlrd. litų, O 
birželį gali būti dar nukirptos 1.5-2 mlrd. 
litų, kol kas skolintis iš Tarptautinio va
liutos fondo Vyriausybė neketina. □
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paKs Trumpai iš visur
♦ Balandžio 1 d. 
Londone G20 
konferencijos iš
vakarėse susitikę 
JAV prezidentas 
Barack Obama ir 
Rusijos preziden
tas Dimitry Med
vedev priėmė prin
cipinį sprendimą 
sumažinti savo

valstybių branduolinių ginklų arsenalus.
♦ Balandžio 4 d. NAl’O vadovai atšventė 
savo organizacijos 60-tą gimtadienį, su
važiavę į konferenciją Strasbourg mieste 
Pancūzijojc ir gretimame Baden - Baden 
mieste Vokietijoje. Šventinę nuotaiką ban
dė sudrumsti NATO priešininkų grupė, 
suorganizavusi riaušes ir protesto demons
tracijas. Jie padegė muitinės pastatą ant 
“Europos tilto”.
♦ Balandžio 4 d. NATO konferencija 
sekančiu NATO generaliniu sekretoriumi 
išrinko Danijos min. pirmininką Anders 
Fogh Rasmussen. Iki vėlyvo balandžio 3 d. 
vakaro šis paskyrimas buvo pavojuje, nes jį 
blokavo Turkija. Ji priešinosi dano pasky
rimui, nes Danija leidžia kurdų separatis
tams turėti savo televizijos stotį, o Danijos 
laikraščiai kadaise išspausdino musu Imo- 
nų tikėjimą įžeidžiančią karikatūrą. JAV 
prezidentui Barack Obama pasisekė pa
veikti Turkiją pakeisti savo nusistatymą.
♦ Balandžio 5 d. Šiaurės Korėja išbandė 
savo tolimo skridimo raketą, nekreipdama 
dėmesio į tarptautinius protestus. Raketa 
skrido virš Japonijos ir įkrito į Pacifiko 
vandenis. Šiaurės Korėjos vadovybė tvir
tino, kad jie su raketa iškėlė į orbitą susi
žinojimo satelitą, kuris dabar transliuoja 
himnus generolo Kim ii - Sung ir dabarti
nio vadovo Kim Jong-il garbei. Pagal JAV, 
Japoniją ir Pietų Korėją, tai yra akivaizdi

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

ELTA primena, Lietuva ESBO pirmi
ninkaus 2011 metais ir bus pirmoji Baltijos 
valstybė, pirmininkausianti ESBO. Šiuo 
metu ESBO vienija 56 Europos, Šiaurės 
Amerikos ir Vidurio Azijos šalis.

Draus drausti
Europos Parlamentas priėmė visoms 

ES narėms privalomą direktyvą, kuri draus 
drausti homoseksualų eitynes, jų “šeimas” 
prilygins normalioms šeimoms, o už kliu
dymą šiems reiškiniams bus baudžiama. 
Tokia direktyva priimta didele balsų per
svara: 401 balsu “už”, 220 - “prieš” ir 67 
deputatams susilaikius. Lietuvos atstovi), 
kurių yra 13, balsai pasiskirstė taip: 4 do
kumentui nepritarė, 5 pritarė, 2 susilaikė, 
dar 2 nepasirodė balsavime. Direktyvoje 
ES Taryba įpareigojama baudžiamosios 
teisės priemonėmis kovoti su “homofobi- 
ja”, tai yra, bus traukiamas atsakomybėn 
už bet kokias apraiškas, už straipsnius ir 
pasisakymus, “propaguojančius netole
rantišką požiūrį”. Taip pat akcentuojama, 
kad homoseksualų diskriminacija bus lai
koma nesuteikimas leidimų jiems rengti 
eitynes, o valstybės homoseksualų poras 
turės traktuoti kaip tradicines šeimas.

G.Petriko byla - link senaties
Nuo balandžio pradžios lieka lygiai 

metai iki momento, kai sueis senaties 
terminas nusikaltimams, kuriais kalti
namas buvęs EBSW koncerno preziden
tas Gintaras Petrikas, rašo „Vilniaus 
diena“. G.Petrikas kaltinamas prisidėjęs 
iššvaistant šiek tiek daugiau nei 24 min. li
tų Kauno holdingo kompanijai (KHK) 
patikėto svetimo turto.

Į vėliausią Kauno apygardos teismo 
Mūstį Pastogė Nr. 14, 2009.04.15, psl. 

netiesa. Jei ir buvo manyta iškelti į erdvę 
satelitą, tai jis pasinėrė vandenyno gelmėse.
♦ Balandžio 5 d. Antarktikoje sugriuvo 
40 km. ilgio ledo tiltas blokavęs tūkstan
čių kvadratinių kilometrų ledų masės, 
atskilusios nuo kontinento, išplaukimą j 
atvirą jūrą. Wilkins ledų masyvo atšilimo 
tempas pasirodė greitesnis, negu jį buvo 
numatę mokslininkai.
♦ Balandžio 6 d. JAV prezidentas Baraek 
Obama apsilankė Turkijos sostinėje An
karoje, čia buvo šiltai sutiktas. Prezidentas 
remia Turkijos priėmimą nare į Europos 
Sąjungą. Už tai jį aštriai kritikavo Pran
cūzijos prezidentas Nicolas Sarcozy, kurio 
nuomone JAV neturėtų kištis t Europos Są
jungos reikalus.
♦ Balandžio 6 d. stiprus žemės drebėji
mas sukrėtė Abruzzo sritį Italijoje. Ypač 
nukentėjo srities sostinė, universitetinis 
I ’.Aquila miestas, iki šiol išlaikęs pramonės 
nepaliesto viduramžių miesto išvaizdą. 
Žuvo bent 260 žmonių, apie 1500 sužeis
tų. Bent 18000 miesto gyventojų gyvena 
palapinėse, netekę pastogės. Vis dar iš- 
gelbstimi drebėjimo užversti žmonės, bet 
jų gelbėjimą sunkina nuolat besitęsiantys 
mažesnio stiprumo žemės drebėjimai.
♦ Balandžio 6 d. Bagdade teroristai 
susprogdino 6 bombas automobiliuose 
įvairiose miesto dalyse. Žuvo bent 32 žmo
nės, apie 130 sužeistų. Be įspėjimo balan
džio 8 d. i Bagdadą atskrido JAV prezi
dentas Baraek Obama, susitikdamas su 
Irako vadovais ir amerikiečių kariais.
♦ JAV viceprezidentas Joe Biden įspėjo
naująjį Izraelio min. pirm. Benjamin Ne
tanyahu, kad Izraelis nesiimtų karinių 
veiksmų prieš Iraną. Savo rinkiminėje kam
panijoje B. Natanyahu nuolat akcentavo, 
kad jis netoleruos branduoliniai ginkluoto 
Irano ir imsis atitinkamų žingsnių to iš
vengti. . Q 

posėdį atvyko du ilgai ieškoti liudytojai. 
Bemaž visiems proceso dalyviams kėlė 
nuostabą, kad nuo 1996 m., kai buvo pa
skelbta jųdviejų paieška, abu vyrai teigė iš 
teisėsaugininkų nė sykio negavę jokios 
žinios. “Keista, kad nedidelėje valstybėje 
per tiek metų nebuvo surastas žmogus, 
turintis liudyti tokioje svarbioje byloje”, - 
stebėjosi teisėjas Kęstutis Dargužis.

Kitąmet balandžio 4-ąją turėtų sueiti 
šios bylos senaties terminas. G.Petrikas 
buvo pasprukęs nuo teisėsaugos parei
gūnų ir slapstėsi JAV.

Laimėjo bylą prieš Lietuvą
(ELTA). Europos Žmogaus Teisių Teis

mas pakartojo, kad Lietuvoje Liustracijos 
įstatymas prieštarauja Europos žmogaus 
teisių konvencijai. Nutarta, kad Liustraci
jos komisija neturėjo teisės uždrausti bu
vusiam KGB bendradarbiui Egidijui Žiū
kui dirbti privačiame sektoriuje.

Liustracijos komisija E. Žičkų slapta 
bendradarbiavus su KGB pripažino 2000 
m. Esą dirbdamas sporto žurnalistu ir 
keliaudamas j užsienį E. Žiūkus teikė infor- 
rnaciją slaptosioms tarnyboms. Jam nepri- 
si pažinus, remiantis Liustracijos įstatymu, 
E. Žičkus buvo atleistas iš valstybės tar
nybos ir negalėjo dirbti advokatu.

Šį sprendimą Europos Žmogaus Teisių 
Teismas prilygino teisių suvaržymui. 
Teismui užkliuvo 2001 m E. Žičkui pritai
kyti Liustracijos įstatyme numatyti ribo
jimai. Lietuvos Vyriausybė įpareigota atly
ginti tik bylinėjimosiišlaidas-per 11,000 
litų. Pats E. Žičkus prašė priteisti jam 
daugiau nei 200,000 litų.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 
. da,EU'A,BNS,LGmCir“Bemardinai’’.
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Praplės Vilniaus universiteto biblioteką
Šiemet, balandžio 1-ą dieną, Vilniaus 

universitetas šventė 430-ąsias įsteigimo 
metines. Jubiliejaus išvakarėse Vilniaus 
universitetas pasirašė sutartį ir dėl mo
dernios bibliotekos pastato su erdviomis 
saugyklomis statybos Saulėtekyje. Projek
to vertė - 100 min. litų, iš jų beveik 85 
min. litų finansuoja Europos regioninės 
plėtros fondas, 15 min. litų - Lietuvos 
valstybės biudžeto lėšos.

VU biblioteka yra seniausia ir turtin
giausia Lietuvos valstybinės reikšmės 
akademinė biblioteka, reprezentuojanti 
universitetą ir visą Lietuvą. Biblioteka 
išsiskiria ne tik savo istoriniu architek
tūriniu ansambliu, bet ir sukauptu rašto ir 
kultūros paveldu, turinčiu reikšmę moks
lui, švietimui ir kultūrai.

Atnaujinta Prezidento svetainė internete
Jau veikia atnaujinta Lietuvos Prezi

dento interneto svetainė, kuri bus pasie
kiama adresais:

www.prezidentas.lt
www.president.lt,www.lrp.lt 

ir naujas Prezidento kanceliarijos interne
to tinklalapis www.lrpk.lt

Atnaujinant reprezentacinę Preziden
to svetainę internete patobulintas dizai
nas, jis pritaikytas neįgaliesiems, numaty
tos naujos naujienų užsisakymo funkcijos 
RSS formatu. Tinklapyje pateikiamos 
istorinės žinios apie Prezidento instituciją, 
informacija apie pareigas einantį Prezi
dentą ir jo veiklą - pranešimai spaudai, 
kalbos, fotogalerija ir kita - pristatomi 
valstybės vadovo reprezentaciniai rūmai.

Siekiant informatyvumo, atvirumo bei 
glaudesnio Prezidento kanceliarijos ben

V Adamkus: atlaikysime sunkmetį
(ELTA). Finansų ministerijai progno

zuojant, kad Lietuvos bendrasis vidaus 
produktas (BVP) gali smukti labiausiai 
nuo 1993-iųjų, tai yra 10.5%, Prezidentas 
Valdas Adamkus ramino visuomenę, 
tikindamas, kad šalis atlaikys sunkmetį. 
“Bandoma sumažinti visus galimus nuo
stolius. Esame ne vieni. Europoje vyksta 
daug sudėtingesni procesai, mes esame 
geroje padėtyje (...). Jokios krizės Lietu
voje nėra, yra sunkmetis, ne tokius at
laikėme”, - teigė V. Adamkus.

Praėjusį gruodįprognozavusi, kad šie
met šalies ūkis smuks 4.8%, dabar Finan
sų ministerija paskelbė pesimistiškesnę 
prognozę. Finansų ministras Algirdas 
Šemeta teigė, jog didesnis nei gruodžio 
mėnesį prognozuotas BVP smukimas 
neišvengiamai turės įtakos biudžeto pa
jamoms, todėl Vyriausybė baigia rengti 
2009 m biudžeto pataisas, kuriomis sie
kiama žymiai sumažinti valstybės išlai
das, kartu užtikrinant šalies makroekono
minį stabilumą.

Finansų ministerija taip pat numato, 
kad Lietuvos nuosmukis 2010 metais su

Tikinčio jaunimo sąskrydis Vilniuje
Gegužės 1 d. Vilniuje prasidės didžiau

sias šių metų renginys jaunimui - tarptau
tinis jaunimo Taizė susitikimas “Pasitikė
jimo piligrimystė Vilniuje”. Į tris dienas 
truksiantį maldos, pokalbių ir bendravi
mo susitikimą atvyks 5-6,000 jaunuolių iš 
Didžiosios Britanijos, Norvegijos, Italijos, 
Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos, 
Baltijos šalių. Paskutinis toks susitikimas 
2008-2009 m sandūroje vyko Briuselyje, 
kur susirinko 40,000jaunuolių iš Europos 
ir kitų pasaulio šalių.

Bendrų maldų, pokalbių, pietų ir vaka
rienės vieta bus Vilniaus senamiesčio 
bažnyčios, Katedros aikštė, Sereikiškių 
parkas. Vilniaus arkivyskupijos jaunimo 
centras rūpinasi, kad susitikimo svečiai per 
tris dienas galėtų pažinti Lietuvos sostinę

Šiuo metu VU bibliotekos fonde su
kaupta 5.4 min. leidinių, iš jų beveik 
430,000 vienetų senų ir retų knygų, že
mėlapių, atlasų bei rankraščių. Elektroni
niame kataloge yra 932,000 įrašų. 2008- 
aisiais bibliotekoje vartotojai apsilankė 
588,1X10 kartų.

Įgyvendinus projektą bus pastatytas 
beveik 14,000 kvadratinių metrų pasta
tas, kurio skaityklų plotas sieks beveik 
4,000 kvadratinių metrų. Į naujame pasta
te įrengtas šiuolaikines saugyklas bus 
perkelta dalis VU bibliotekos fondų.

Centro lankytojai įrengtose 620 dar
bo vietų galės dirbti ne tik su spaudiniais, 
bet ir vaizdo bei garso laikmenomis, 
naudoti išorinės prieigos elektroninius 
išteklius. LGITIC 

dradarbiavimo su visuomene, sukurtas 
atskiras interneto tinklalapis www.lrpk.lt. 
Tinklaląpyjc bus skelbiamos naujienos 
apie Pręzidento kanceliarijos veiklą, in
formaciją apie vykdomas teisėjų atrankas, 
publikųpjamos žinios apie Prezidento 
kanceliarijos vykdomus konkursus, vie
šuosius pirkimus, Priimamojo veiklą ir 
asmenų aptarnavimą.

Ateityje, anot Prezidento spaudos tar
nybos pranešimo, numatoma sukurti in
terneto svetainės sritį vaikams ir jaunuo
liams, kurioje šio amžiaus asmenims 
priimtinu būdu bus pateikiamos žinios 
apie Prezidento instituciją bei jos veiklą. 
Artimiausiu mc tu taip pat bus baigtas kur
ti ir buvusio Prezidento Algirdo Brazaus
ko puslapis internete.

LGITIC

darys 2.6%. Manoma, kad atsigaus pagrin
dinės eksporto rinkos bei pagelbės verslo 
skatinimo plane numatytos priemonės. Jau 
2011 metais tikimasi šalies ūkio atsigavi
mo ir priartėjimo prie potencialaus augi
mo. Metinis BVP augimas 2011 metais 
turėtų sudaryti 4.3%, o 2012 metais galima 
tikėtis iki 4.5% augimo.

Finansų ministerija pabrėžia, kad, no
rint susigrąžinti ūkio augimo tendencijas, 
ūkis turi reformuotis ir atsikratyti per 
pastaruosius šešerius metus stiprėjusios 
priklausomybės nuo skolintų lėšų.

Darbo užmokestis 2009-2011 metais 
mažės - atitinkamai apie 4.4%, 5% ir 0.3%. 
Darbo užmokesčio augimo galima tikė
tis tik 2012 metais.

Darbo užmokesčio mažėjimas padės 
stabilizuotis kainoms: numatoma, kad šių 
metų pabaigoje infliacija sieks 1.2%, o 2010 
metais jau gali būti 0.7% vidutinė metinė 
defliaciją.

Defliaciniai procesai gali tęstis ir 2011 
metais,(o priimtinas infliacijos lygis, ti
kėtina, bus atkurtas įsitvirtinus ūkio augi
mui 2012 metais. □ 

kaip įdomų, šiuolaikišką, dvasingą ir sve
tingą miestą. Susitikime dalyvaus Taizė 
bendruomenės prioras brolis Alois, į te
minius susitikimus bus kviečiami dvasi
ninkai, menininkai, rezistentai, visuomenės 
veikėjai, politikai.

Jau 30 metų Taizė bendruomenė su 
didžiųjų Europos, Azijos, Amerikos ir Afri
kos žemynų krikščionių bažnyčiomis 
rengia tarptautinius susitikimus gyvenimo 
prasmės ir tikėjimo ieškančiam jaunimui. 
Taip pat kiekvienų metų pabaigoje kuriame 
nors Europos mieste vyksta daugiatūks
tantiniai jaunimo susitikimai. Susitikimo 
idėją sveikina ir jį rengiant prisideda Vil
niaus ir visos Lietuvos stačiatikių arkivys
kupas Chrizostomas bei Lietuvos liuteronų 
vyskupas Mindaugas Sabutis. LGITIC

2

http://www.prezidentas.lt
http://www.lrp.lt
http://www.lrpk.lt
http://www.lrpk.lt


Bendruomenės baruose Quo vadis “Dainava”

ALB veiklos temomis
Algirdas Šimkus O AM,

ALF Pirmininkas

Su įdomumu atkrei
piau dėmesį j p. Viktoro 
Baltučio atraipsnį, at
spausdintą “M.P” Nr 9. 
(2009 m. kovo 11 d.). 
Sutinku, kad diskusijos 
šiomis temonis yra rei
kalingos mūsų Bendruo
menės gyvastingumo tęs
tinumui. Bendruomeninė veikla nebeturi 
kūrimosi laikotarpio entuziazmo, mažėja 
veiklių narių skaičius, bei įdėjos veiklai 
dabartinėse sąlygose. Čionykščio gyve
nimo ir veiklos sąlygos yra gerokai pa
sikeitusios nuo kūrimosi laikų. Nema
nau, kad „tariamas“ finansų trūkumas yra 
pagrindinė priežastis silpnėjančiai veiklai.

Gerb. p. Baltutis kaip visuomet prog
nozuoja, kad Australijos Lietuvių Fondas 
turėtų skirti didesnes paramas visai 
bendruomenineiveiklai.

Fondas niekuomet neatsisako paremti 
projektų, dėl kurių yra pateikti prašymai 
naudingiems bendruomenės tikslams, bet 
projektai turi būti Fondo statutinių tikslų 
ribose. O kad nekiltų abejonių tų tikslų 
interpretavime, aš pagrindinį tikslą ei- 
tuosiu angliškai iš Fondo „Memorandum 
of Association”:

„The objects for which the Foudation 
is established are:

To encourage, sponsor and foster 
Lithuanian national culture, education, 
art, science and other Lithuanian cultural 
activities.”

Kiti paragrafai liečia administravimo 
procedūras ir nenoriu juos cituoti ir be 
reikalo užimti vietą spaudoje. Pilno statu
to kopija gali būti suteikta pageidau
jančiam. Tai padariau p. Baltučiui, dabar 
galiojančio statuto. Gale kopijos palikau 
datą kada originalusis tekstas buvo 
įteisintas.

Valstybiniai reikalavimai nurodo, kokių 
procedūrų reikia prisilaikyti atskaitomy
bėje, veikloje, atskaitomybės revizijoje 
(auditing) ir t.t. jie keičiasi laikas nuo laiko 
ir Valdyba turi informuotis šioje srityje bei 
jų prisilaikyti. Atskaitomybė yra tikrina
ma kiekvienais metais revizorių, turinčių 
valstybinius įgaliojimus šiam darbui. Iki 
šiol jokių problemų šioje srityje nebuvo.

Gerb. p. Baltutis savo straipsnyje rašo:

Žinutės iš Brisbanės
Metai ir dienos bėga nepaprastu grei

čiu. Vasaros karštas dienas pakeitė malo
nus rudens vėjelis ir gaivinantis lietus. 
Sužaliavo sodai, žydi medžiai - puikus 
metų laikas Brisbanėje. Nors Brisbanės 
lietuviiĮ bendruomenė negausi, bet vistiek 
dar pajėgiame atšvęsti svarbias šventes, 
ruošiame minėjimus ir išlaikome Lietu
vių Namus.

Praėjusių metų lapkričio mėnesį ALB 
Brisbanės Apylinkės Valdyba suorgani
zavo metinę iškylą į Tamborine kalnus. 
Apvažiavę kelis vynuogynus, paragavę ir 
nusipirkę gero vyno, sustojome papietau
ti. Restoranas buvo ant pačio kalno 
viršūnės. Pietaudami stebėjome atslen
kančią audrą. Kai kurie iškylautojai spėjo 
pakilti nuo stalo, kai didžiulis medis kri
to sulaužydamas jų stalą ir kėdes. Pakilusi 
audra nulaužė daugybę medžių ir užver
tė kelius. Iškylautojai grįžo į namus sušla
pę ir alkani.

Kalėdų šventes sutikome Lietuvių 
Namuose. Mažuosius aplankė Kalėdų 

„Atrodo, kad Fondo veikla 
yra ta Indijos šventoji kar
vė, kurios negalima palies
ti, negalima net kreiva 
akim žvilgterėti, nekalbant 
apie nekaltas pastabas, į 
kurias tuoj atsakoma, kad 
tai įžeidimas, ne pagarba, 
neišmanymas ir Fondo 
veiklos ir jo įstatų nežino
jimas. Kaip ir visų Ben
druomenės institucijų, taip 
ir Fondo veikla ir atskai

tomybė privalo būti skaidri, kad nekiltų 
jokių abejonių dėl jo veiklos; slaptumas ir 
neprieinamumas kelia abejones ir net 
įtarimus“.

Man yra visiškai neaišku apie kokius 
skaidrumus, slaptumus ir neprienamamus 
bei įtarimus p. Baltutis kalba.

Kiekviena auka Fondui yra paskelbta 
spaudoje, kiekviena parama yra sąraše su 
metinių susirinkimų pranešimais Fondo 
nariams ir pilnas paramų sąrašas pa
teikiamas Australijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Tarybos Suvažiavimuose 
kartu su veiklos pranešimu. Po praneši
mo yra laikas, skiriamas klausimams. 
Tarybos suvažiavime nebuvo išreikšta jo
kių nepasitenkinimų p. Baltučio minėtose 
srityse, į pateiktus klausimus visuomet 
mielai atsakoma, o j iškeltas mintis ar pa
geidavimus Fondo Valdyba atkreipia ati
tinkamą dėmesį.

Jei gerb. p. Baltutis turi pagrįstų pavyz
džių skaidrumo, slaptumo, neprieinamu
mo bei įtarimų atveju, būtų labai įdomu 
išgirsti. Tačiau jei jų neturi, būtų patarti
na inuendinio pobūdžio minčių neskleis
ti. Būtų daug naudingiau pasisakyti kon
krečiais pasiūlymais Fondo veiklai jo 
statutinių tikslų ribose, o ne švaistytis iš
sireiškimais su labai abejotinais pagrindais.

Yra gerai ir naudinga rūpintis mūsų 
bendruomeninės veiklos ateitimi ir kaip 
Fondas gali jai finansiškai padėti, bet tai 
turi būti Fondo tikslų ribose. Sutinku su 
gerb. p. Baltučio pasisakymu „Įbedus gal
vą į smėlį nieko nepasieksime...: „ Tačiau 
manau, kad yra daug naudingiau, jei pasi
sakymai būtų konstruktyvūs su konkre
čiais pasiūlymais bei paaiškinimu, kaip ir 
kas juos galėtų įgyvendinti. Kritiški 
pasisakymai yra labai sveikintini, tačiau 
jie turi būti pagrįsti. Inuendinio pobūdžio 
teigimai, be atitinkamų pateisinimų, yra 
tik tuščių žodžių švaistymas. □

Senelis su dovanėlėmis.Vyresnieji vaiši
nosi prie puikiai paruoš tų kalėdinių stalų.

Nepriklausomybės Šventės - Vasario 
16-osios minėjimą pravedė ALB Brisba
nės Apylinkės Valdybos pirmininkas Al
gis Milvydas. Jis kvietė tautiečius daž
niau dalyvauti lietuviškose šventėse ir ne
pasitraukti iš bendruomenės būrio. Meni
nę programos dalį pravedė Genė Navic
kienė ir Irena Aičicnė. Jos perskaitė pui
kių šiai progai skirtų eilėraščių. Vėliau visi 
pasivaišino kavute ir užkandžiais.

Šv. Velykas atšventėm balandžio 5 
dieną. Susirinko gražus būrys tautiečių 
Ant stalo sudėti margučiai kvietė visus 
išrinkti patį gražiausią. Margučių buvo 
dažytų, išmargintų vašku, medinukų ir su 
zuikio ausimis. Gražiausiai ir įmant
riausiai papuošti margučiai buvo pripa
žinti Irenos. Buvo ir papuoštų skrybėlė
mis, visiems patiko Ritos įdomiai iš
puošta skrybėlaitė.

ALB Brisbanės Apylinkės Valdybos 
pirmininkas Algis Milvydas pranešė apie

Buvau prieūpaskutiniame Sydnėjaus 
Lietuvių Klubo susirinkime. Atsimenu, iš 
jo išėjau dar su šiokia tokia viltimi atei
čiai, kad gal Klubas išsilaikys.

Deja, šių metų kovo 28 dienos Klubo 
vadovybės surengtas Informacinis Susi
rinkimas su finansinės padėties gana 
išsamiu supažindinimu ir pristatymu tą 
viltį manyje sutriuškino. Tai kaip bus to
liau? Skaudančia širdimi ieškau vilties 
kibirkštėlės, kur ji?

Jeigu uždarome Klubą, kas sutiks tą 
nuosavybę priimti? Turi būti panašaus 
pobūdžio ir tikslų inkorporuota organi
zacija. Gal Sydnėjaus Apylinkės Valdyba, 
gal Sydnėjaus Moterų Socialinės Globos 
Draugija, gal Sydnėjaus Pensininkų Bū
relis - nežinau. Bet jei mėgintume iš Klu
bo padaryti Lietuvių Namus - kas nors iš 
jų turėtų perimti.

Tos pačios organizacijos galėtų per
imti pinigus, kuriuos Klubo Valdyba gau
tų pardavusi patalpas. O kiek Klubo Val
dyba galėtų tikėtis gauti pardavusi patal
pas? Mano nuomone, $1.5 milijono būtų 
visai gerai. Bet visfi, taip skaudu prarasti 
šias gražias, elegantiškas patalpas.

Gal verta dar pabandyti Klubą palikti

Sydnėjaus Lietuvių Kluho direktoriai. Iš kairės: Paulius Šliogeris (prezidentas), Venta 
Protaitė, Jadvyga Burokicnė, Michael Vainauskas ir Garrv Panhali.

Informaciniame Sydnėjaus Lietuvių Klubo susirinkime dalyvavo daug Klubo narių.

Lietuvos Respublikos piliečių balsavimo 
lapus ir paragino tautiečius, turinčius LR 
pasus, dalyvauti Lietuvos Respublikos 
Prezidento rinkimose.

Puikius velykinius pietus paruošė 
Irena Aičienė, o Lietuvių Namų salę 
gėlėmis išpuošė Genė Navickienė.

Niekas neskubėjo į namus, nes visiems 
buvo malonu susitikti senus draugus, kartu 
išgerti alaus ir pasidalinti rūpesčiais bei 
naujienomis.

Ketvirtadieniais klausomės lietuviško 
radijo pusvalandžio. Programą paruošia 
ir praveda Evaldas Sagatys, Loreta Mjlytė 
ir Anna Augimas.

Taip pat ir mūsų laikraštis “Lapas”, 
išeinantis kas du mėnesiai, yra visų labai 
laukiamas. Jame yra daug nuotraukų iš 
mūsų brisbaniečių gyvenimo. Laikr^ffilj 
redaguoja Anna Augūnas.

Regina Platkauskienė

Klubu, ir vėl sugrįžti prie savanoriškų na
rių darbo? Savanoriškų darbininkų pastan
gomis, manau, tik dalinai komercinį 
Klubą gal galėtume išlaikyti? Tektų pa
miršti užsakymus vestuvėms, šeimų šven
tėms ir panašiai. Liktume su Klubu tik 
saviems poreikiams, atidarytu žymiai 
ribotesniu laiku ir dienomis. Čia daug 
kas priklausytų nuo restorano vedėjų noro 
ir sugebėjimų, vis tęsiant dabartinę pelno 
dalijimosi sutartį.

Man vistiek atrodo, kad gal ir kai ką 
nubraukus, galima būtų metines išlaidas 
sumažinti nuo dabartinių 150,000 iki 
100,000 dolerių. Tada vietoje mėnesinio 
$10,000 nuostolio gal pavyktų apsiriboti 
$5,000 . Tada metų metinis nuostolis 
būtų apie $60,000. Turint apie $250,000 
prieinamų lėšų ir galimybę parduoti 3,6, 
9, 12 pokerio mašinų teises, gal dar 
sudarytume solidžią sumą. Susirinkime 
Valdyba sakė, kad už 6 pokerio mašinas 
būtų galima gauti nuo 60,000 iki 90,000 
dolerių.

Aš, būdamas 79' metų, jau užsirašiau 
savanoriškai dirbti Klubo gerbūviui. O 
kaip Jūs, kiti Klubo nariai?

Vytenis Šliogeris

Australijos lietuvių 
atstovai i Pasaulio 

Liet. Bendruomenės 
Seimą 

Dr. Angonita Wallis -
ALB Krašto Valdybos pirmininkė 

Girius Antanaitis -
Australijos Liet. Jaunimo atstovas 

Lilija Kozlovskienė
Sigita Gailiūnaitė
Dr. Ramutis Zakarevičius
Ramona Ratas - Zakarevičienė
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Lietuviai pasaulyje
Britanijos karališkojoje sargyboje -

Zita Čepaitė, Anglija

Praėjusią vasarą iš I Je- 
tuvos į Britaniją atvykę tu
ristai gėrėdamiesi paradu 
prie karalienės rūmų ar 
stebėdamiesi ištisas valan
das net nckrustelinčių sar
gybinių ištverme prie St. 
James rūmų net nenutuo
kė, kad su vienu iš jų galė
tų pasikalbėti ir lietuviš
kai. Tas lietuviškai kalban
tis, beveik dviejų metrų 
ūgio sargybinis, tai-19 me
tų Tomas čepanonis, į Jung
tinę Karalystę (JK) iš Lie
tuvos kartu su tėvais atvy
kęs prieš gerą dešimtmetį.

“Infozonai” jis pasako
jo apie įspūdžius, patirtus saugant rūmus 
bei apie savo ateities planus. „Prie Sv. 
James rūmų girdėjau, kaip panos kažką 
lietuviškai šnekėjo, viena kitai sako - eik 
priėjo, nusifotografuosi. Daug tų turistų 
praeina, žiūri, fotografuojasi, galėjau ir 
kokio lietuvio turisto nuotraukoje atsi
durti“, - sako Tomas. Jis juokiasi, kad sudė
jus nuotraukas iš visų fotoaparatų, kuriais 
jį fotografavo turistai, gera šūsnis susida
rytų. „Per visą gyvenimą tiek daug kartų 
nebuvau fotografuotas, kaip tuos kelis 
mėnesius“,. - sako karališkojoje garbės 
sargybos kuopoje tarnavęs lietuvis.

Dėl sūnaus tapo JK piliečiais
Tomas su tėvais į Angliją atvyko 2000 

metais. Čia jis baigė vidurinę mokyklą ir 
nusprendė įgyvendinti savo svajonę - tap, 
ti kariūnu. Mokytis karo mokslų gali tik 
Jungtinės Karalystės piliečiai, tad Tomo 
tėvai, tuo metu jau pragyvenę Anglijoje 
penketą metų, ryžosi prašyti JK piliety
bės. Jie sakė nenorėję, kad jų sūnui rei
kėtų laukti iki sukaks 18 metų, kad jau 
savarankiškai galėtų spręsti, kokios šalies 
piliečiu nori būti - iki 18 metų vaiko pi
lietybė yra tokia pati kaip ir jo tėvų.

Tėvams gavus JK pilietybę Tomas tais 
pačiais metais įstojo ir baigė keturias
dešimties savaičių pasirengimo karinei 
tarnybai kursą, o sulaukęs 18 metų nuo 
sausio vidurio buvo pasiųstas j suaugusių
jų kursus. Dalinys, kuriame tarnavo To
mas, buvo ruošiamas eiti sargybą prie • š'būdavo, kai tėvai ateidavo pažiūrėti”, - 
karališkųjų rūmų, dalyvauti karališkuo
siuose paraduose ir ceremonijose.

Prieš paradą - apžiūra
Daugiau kaip tris mėnesius karališ

kosios sargybos tarnyboje išbuvęs lietuvis 
pasakojo, kad daugybę smalsuolių sutrau
kiantis sargybos keitimo paradas už
trukdavo maždaug apie pusantros valan
dos - taip iškilmingai vienas 48 valandas 
sargybą ėjęs būrys būdavo keičiamas kitu. 
’’Kiekvieno parado žiūrėti susirinkdavo 
virš 30,000 žmonių. Įspūdingiausia vieta 
yra Buckingham Palace, nes ten daugiau
sia žiūrovų būna, ypač malonu, kai geras 
oras”, - sako T.Čepanonis.

Vaikinas sakė, kad prieš kiekvieną 
sargybos pasikeitimą visi kariūnai pra
eidavo griežtą apžiūrą. “Tai toks paskuti
nis patikrinimas, nes uniformos tamsios, 
tai žiūrėdavo, kad koks pūkas ar šapas 
nebūtų prisikabinęs, kad diržai blizgėtų, 
kad ant batų nė dulkelės nebūtų”, - sako 
karališkojoje sargyboje tris kartus per 
savaitę stovėdavęs Tomas. Sargybą jam (“Infozona”, Anglija.lt)

LIETUVA — tai jausmas, kad esame kartu. 
Švęskime visi Lietuvos 1000-metį.
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Tomas Čepanonis karališkoje sargyboje.

teko eiti prie Buckingham Palace, Windsor 
Castle ir Court of St. James.

Merginos prašė telefono numerio
Vaikinas sakė, kad prie sargybos bū

delių išstovėti paprastai reikia dvi valan
das, bet jam yra tekę ir keturias valandas 
būti sargyboje. Kad kojos nenutirptų, 
sargybiniai turi teisę truputį pasivaikščio
ti, t.y. į kairę arba į dešinę paeiti nustaty
tą žingsnių kiekį - į dešinę leidžiama 
žengti keturiolika žingsnių, į kairę - sep
tynis. Dar galima pakeisti automatą iš vie
nos rankos į kitą.
-i b ,-,Kai sargyba būdavo prie St. James, 
reikėdavo visus judesius ir pasivaikščio
jimus poromis daryti vienu metu. Ten sto
vėdavome vienas priešais kitą, tad maty
davome vienas kitą ir galėdavome suside
rinti. Prie Buckingham Palace rūmų nėra 
labai patogu stovėti, nes ten marmurinės 
plytelės, todėl kai reikia judėti su kausty
tais batais, labai slysta. Mačiau, daug žmo
gių vos nepaslydo ir kokį porą kartų pats 
Voš nepaslydau“, - prisimena Tomas.
■'' ' Įdomiausia vieta stovėti Tomui buvo 
prie St.James rūmų, nes ten turistai priei- 
rifi arti ir šalia atsistoję mėgsta fotografuo
tis1. “Kiti ima tave kalbinti, nors negali 
jiems nieko atsakyti. Senesni žmones 
p'radeda istorijas pasakoti apie Antrąjį 
jiasaulinį karą, merginos telefono nume
rių prašo, vaikai stovi ir žiūri, ar sujudėsi, 
"arne. Vis greičiau laikas eina. Malonu 

atskleidžia Tomas karališkojoje sargyboje 
patirtus įspūdžius.

Išvyksta j Afganistaną
„2008 metais medalių ant krūtinės 

dar neturėjau, bet 2009-2010 metų Af
ganistano karo medalis jau turėtų būti“, - 
tikina Tomas, rodydamas parado metu 
darytas nuotraukas.

Su Tomu bendravome prieš pat jam 
išvykstant į karą Afganistane. Natūralus 
klausimas - ar nebaisu?

„Visada to norėjau, kai pradėjau savo 
karinę karjerą, mano toks darbas. Kaip 
sako tėvas, suaugęs esi, galvą ant pečių 
turi, mama irgi panašiai žiūri, nėra jokios 
baimės. Buvau pas būrėją, kortas man 
metė, tai sakė, kad manęs laukia puiki 
ateitis, viskas bus gerai. Tik toks susijau
dinimas prieš išvykstant yra. adrenalinas 
sukilęs“, - šypsosi pavojingą gyvenimo 
etapą pasitinkantis lietuvis, kuris Afga
nistane kovos kartu su britų armijos ka
reiviais.

Išeivija Europoje nenori URM globos
Europoje esančių Lietuvių Bendruo

menių pirmininkai sako nesutinkantys su 
Vyriausybės sprendimu, kuriuo užsienio 
lietuvių reikalų koordinavimo funkcijos 
bus perduotos Užsienio reikalų ministeri
jai (URM). Tai skelbiama Prezidentui 
Valdui Adamkui, Seimo Pirmininkui 
Arūnui Valinskui ir Premjerai Andriui 
Kubiliui išsiųstame kreipimesi.

Europos Lietuvių Bendruomenės dar 
pernai pasirašytame kreipimesi iškėlė du 
pagrindinius reikalavimus: kad Užsienio 
lietuvių reikalų departamentas liktų prie 
Vyriausybės ir kad pertvarkomo Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento (TMID) 
užsienio lietuvių skyriaus darbuotojai 
percitiĮ 1 naująjį darinį. Taip esą būtų už
tikrintas sėkmingo ir efektyvaus bendra
darbiavimo tęstinumas.

Europos Lietuvių Bendruomenės visiš
kai remia Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdybos pirmininkės Reginos 
Narušienės poziciją, kad Užsienio lietu
vių reikalų koordinavimo perdavimas 
URM - nepriimtinas.

„Manome, kad perdavus Užsienio lie

Kas Lietuvos jaunimą veja mokytis svetur?
Rosita Rudvalytė, Anglija

Reformuojamas Lietuvos aukštasis 
mokslas atneš pokyčių tiek būsimiems 
abiturientams, tiek jų tėvams. Finansinių 
ypač. Kasmet vis daugiau studentų, dėda
mi viltis į geresnės kokybės studijas ir 
tikėdamiesi šviesesnės ateities, išvyksta 
mokytis j kitas šalis.

Eurostat“ duomenimis, 2006 m. Euro
pos šalių aukštosiose mokyklose studija
vo 6,000 Lietuvos piliečių. Daugiausia lie
tuvių studijavo Vokietijoje (30%), Jung
tinėje Karalystėje (26%), Latvijoje (9%), 
Lenkijoje (8%), Danijoje (6%), Švedijoje 
(5%). Studentų lietuvių Europos aukšto
siose mokyklose kasmet daugėja, per dve
jus metus jų skaičius išaugo 1,700.

Vadinasi, 2008-aisiais metais Europos 
aukštosiose mokyklose studijavo beveik 
8,000 Lietuvos jaunimo. Ar reformuojamas 
Lietuvos aukštasis mokslas sulaikys, o gal 
tik dar labiau paskatins jaunuosius protus 
bėgti už Tėvynės ribų?

Abiturientams neramu
Kol kas Lietuvoje Aukštojo mokslo ir 

studijų kainą apibrėžiančio įstatymo nė
ra. Padidinus įmokas už studijas ir panai
kinus dalinai valstybės finansuojamas 
mokslo vietas, studentai turės dvi gali
mybes: arba pateks tarp tų laimingųjų, 
kurių studijų kainą visiškai kompensuos 
valstybė, arba bus priversti mokėti milži
niškas sumas patys. Gerai tiems, kurie 
sugebės. O kaip elgsis gabūs, bet nemo
kamos vietos negavę jaunuoliai?

Universitetuose bakalauro studijos kai
nuos metams nuo 4,031 Lt (humanitari
nių. socialinių mokslų studijos) iki net 
18.854 Lt (transporto inžinerijos, muzikos 
studijos).

Dabartiniai busimieji abiturientai su 
nerimu stebi Mokslo ir studijų įstatymo 
reformą: Kauno gimnazijoje besimokan
tis Martynas M. tikina, kad dauguma jo 
laidos abiturientų studijuos Škotijoje ir Di
džiojoje Britanijoje. „I mti paskolą ir mokė
ti už studijas naudingiau ten, kur gauni 
kokybę, plačiakultūrį požiūrį ir didesnes 
ateities perspektyvas“,-sako jis.

Abiturientė Edita S. iš Utenos pridu
ria: „Kiek teko girdėti, studijos užsienyje 
yra tikrai geresnės kokybės, jas pripažįs
ta užsienio firmos, nes didesnis dėmesys 
telkiamas į praktiką, bendradarbiavimą, o 
ne sausos informacijos kišimą į galvą, ku
rią lengvai galima rasti „Googlc“ ar žo
dyne.“ Edita piktinasi ir dėl nuo 2009 m. 

tuvių reikalų koordinavimą URM stipriai 
susilpnės užsienio lietuvių kultūrinė veik
la -viena iš pagrindinių lietuvybės palai
kymo priemonių, bus prarastas ankstesnis 
aktyvus ir vaisingas įdirbis, įgytas bendra
darbiaujant su TMID. O labiausiai nuogąs
taujame, remdamiesi jau įvykusiais prece
dentais. dėl to, kad perdavus Užsienio lie
tuvių reikalų koordinavimą URM bus 
sudarkyti Užsienio lietuvių Bendruome
nių ir Lietuvos diplomatinių atstovybių 
užsienyje sveikos partnerystės santykiai. 
Primename, kad URM funkcijos kartais 
gali visai nesutapti su specifiniais išeivijos 
lietuvių ir lietuvių visuomeninių Bendruo
menių. veikiančių savivaldos principais, 
interesais“, - skelbiama kreipimesi.

Po kreipimusi pasirašo Airijos, Aus
trijos, Baltarusijos, Belgijos, Čekijos, Ita
lijos, Lietuvių-islandų, Jungtinės Kara
lystės, Olandijos, Portugalijos, Lietuvių- 
slovėnų draugijos „Baltica”, Suomijos, 
Lietuvių bendruomenės Švedijoje, Švei
carijos, Ukrainos, Vokietijos, Vengrijos 
Lietuvių Bendruomenių pirmininkai.

(Pagal DELFI)

naujai įsigalėsiančių studijų kainų: „Užsie
nyje mokslas arba nemokamas, arba gau
namos realios paskolos, kurių galima ar
ba negrąžinti, arba grąžinti, kai pradedi 
dirbti ir uždirbti“.

Lietuvoje paimtas paskolas studijoms 
bus privaloma pradėti grąžinti praėjus vos 
metams po studijų baigimo.

Svarbus apsisprendimas
Šiandienos abiturientai tarsi XXI a. 

hamletai mėgina pasirinkti vieną iš dvie
jų: „Būti ar nebūti Lietuvoje“. Kodėl Lie
tuvos jaunimas vis dažniau nori varstyti 
užsienio aukštųjų mokyklų duris? Kas le
mia abiturientų apsisprendimą? Apie tai 
kalbamės su „Kalba.lt” valdybos pirmi
ninku Ryčiu Jurkėnu. Kalbų mokykla pa
deda abiturientams išvykti mokytis ar stu
dijuoti į prestižines užsienio vidurines ir 
aukštąsias mokyklas. Anot R. Jurkėno, 
2008 m. dėl studijų užsienyje kreipėsi 
daugiau nei 2,000 studentų.

- Kas skatina jaunimą išvykti studi
juoti svetur: studijų kokybė, kaina ar 
atsiveriančios perspektyvos pasilikti ten 
dirbti?,:): ■

Visų pirma jaunimą išvykti svetur ska
tina žinių troškimas ir atsivėrusios naujos 
galimybės, Lietuvai prisijungus prie ES. Vis 
daugiai); jaunimo moka užsienio kalbą 
tokiu lygiu, kad gali studijuoti užsienyje. 
Šiais metais, pradėjus kurti mokamo 
mokslų Lietuvoje sistemą, mes pajutome 
dar didesnį besikreipiančiųjų srautą.

Lemiamas veiksnys yra studijų kaina 
bei kokybė. Aukštosios Didžiosios Brita
nijos mokyklos veikia konkurencijos są
lygomis jau ilgą laiką ir lai skatina jas to
bulėti bei aktyviai prisitaikyti prie naujų 
iššūkių. Lietuvoje studentai vis labiau 
skundžiasi sustabarėjusią mokymo siste
ma, atitrūkimu nuo realaus gyvenimo ir šių 
dienų poreikių. Nepaskutinį vaidmenį at
lieka ir pinigai - Didžiojoje Britanijoje 
aukštųjų mokyklų finansavimas lenkia mū
siškį dešimtimis ir net šimtais kartų, o tai, 
žinoma, negali neatsiliepti ir mokymo ko
kybei.

Finansai taip pat labai.svarbu studen
tams bei jų tėvams. Mokslas Didžiojoje 
Britanijoje kainuoja apie 3,200 svarų 
(12,000 litų) per metus, tačiau mūsų stu
dentai nuvykę gauna paskolas ir de facto 
jiems jas reikės grąžinti tik tuomet, kai jie 
pradės uždirbti pakankamai. Paskolą jie 
turės grąžinti per 25-erius metus - apie 
tokias sąlygas Lietuvoje kol kas galime tik
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VLandsbergis: apie darbą Europos Parlamente
Europos Parlamento (EP) nariaisyra 13 lietuvių. Tarp jų-ir profesorius Vytautas 

Landsbergis Apie tai, kaip lietuviai jaučiasi Europos institucijose ir ką jiems pa
vyko nuveikti Briuselyje, su juo kalbėjosi “Lietuvos žinių ” korespondentė Briuselyje 
Palmyra Krupenkaitė Red.

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

Eina į pabaigą pirmoji 
Lietuvos atstovų kadencija 
EP. Kaip ją vertinate? Ar 
labai klaidūs Briuselio ko
ridoriai ir tiesiogine, ir per
keltine prasme?

EP - labai didelė įstaiga. 
Tikrai neteko jo viso išvaikš
čioti. Yra tam tikri keliai, 
kuriais paprastai ir judu, 
kitur atsiduriu nebent nu
ėjęs j ypatingą renginį. Todėl 
neklauskit manęs, ar aš čia viską žinau, 
tuo labiau, kad Parlamentas vis dar sta
tomas. Neseniai atidaryti dar vieni rūmai, 
kuriuose labai daug erdvės posėdžiams. 
EP turi ir vidinę aikštę, kur galima bėgio
ti, važinėti dviračiais, medeliai žaliuoja... 
Graži struktūrinė kompozicija.

Klausdama apie koridorius, galvoje 
turėjau Lietuvos parlamentarų darbą, tai, 
ką jiems pavyko čia nuveikti.

Veikti čia galima ir pasiekti rezultatų 
galima. Reikia dirbti ir turėti nuostatas, 
tikslus. Pats vienas čia nieko nepadarysi, 
nes sprendimus priima grupės - politinės 
grupės, darbo grupės. Jei temos Lietuvai 
svarbios ir nori daryti joms įtaką, gali tai 
daryti. Siūlyti savo koncepciją, patikslinti 
žodį, išsireiškimą, kuris atrodo nelabai 
geras. Tavo pasiūlymas geranoriškai pri
imamas. Ne viskas patenka į galutinį teks
tą, bet į ką nors atsižvelgiama.

Pateiktas pasiūlymas - tai milžiniško 
kolektyvo kūrybinis ir redakcinis darbas. 
Prie jo dirba aktyvioji parlamento dalis. Jei 
nori priklausyti tai aktyviajai grupei, taip 
pat dirbi, o paskui stebi, ar pasiūlymas 
praėjo, o gal jį atidėjo į šalį, gal sušvelnino 
kritišką momentą... Toks čia gyvenimas.

Ar pavyksta ką nors konkrečiai nu
veikti?

Darbas Parlamente įvairaus pobūdžio 
- pokalbiai, konferencijos, interviu, ne
formalūs debatai... Tai neatsispindi proto
koluose, bet atsispindi Parlamento doku
mentuose, ir jei neatsispindi šiemet, tai 
atsispindės kitąmet. Aš dalyvauju rengiant 
įstatymus, pataisas, dalyvauju debatuose 
aiškindamas, kad turėtų būti kitaip, kad 
turėtų būti geriau. Tai ne tokie dalykai, ku
riuos padėsi ant stalo ir pasakyšit,’,Štai čia 
mano projektas. ” Labai pasiseka tam, kurio 
vardu pristatomas projektas^ ibet ir tas 
projektas per svarstymus labai pasikeičia.

- Kokie darbo ypatumai EP? Su kokių 
tautų atstovais lietuviams Parlamente 
lengviausia rasti bendrą kalbą?

- Taip kelti klausimo negalima. Čia 
veikia interesų grupės, ir jos veikia per 
atskirų valstybių atstovus. Tai! didžiųjų 
valstybių didžiosios politikos reikalai. Tų 
valstybių nereikia net vardyti, ir taip aišku, 

Europos Parlamentas Briuselyje.

kad tai Prancūzija, Vokietija, 
Didžioji Britanija. Tų šalių 
atstovai dirba toje pačioje 
grupėje kaip ir aš. Kai kada 
sutariame, kai kada išsako
me skirtingas nuomones, 
kartais nuomonė pasikeičia 
balsuojant.

Pradėjęs čia dirbti pa
stebėjau, kad kariais prob
lemos daromos iš procedū
rinių dalykų, kad be ypatin

gų debatų asmenims iš didžiųjų valstybių 
lengviau užimti aukštesnius postus. Pa
stebėjau, kad parengiami dokumentai ne 
visada tiksliai atspindi mažesnių šalių iš
sakytą nuomonę. Bet su tuo galima švel
niai, diplomatiškai kovoti, parodant kad tai 
nėra tas pats. Tuomet balsuojama atskirai.

Taip pat pastebėjau, kad vadovaujan
tieji balsavimui stengiasi sumažinti proble
mų skaičių ir kartais tą padaro labai pavir
šutiniškai. Bet kai esi greta, pasakai ir 
atsižvelgiama labiau. Ir nėra taip, kaip kai 
kas mano, kad jei atkakliai kartoji savo 
tiesą, imi erzinti. Čia supranta, kad į tai rei
kia atsižvelgti, kad gal buvo paskubėta.

Buvusių komunistinių šalių, taip pat 
Baltijos šalių atstovai turi darbo, kai palie
čiami santykiai su nedemokratiškomis 
valstybėmis. Valstybės, kurios būdamos 
didesnės, turėtų būti ir savarankiškesnės, 
pasirodo kaip nesavarankiškos, baikščios 
ir priklausomos. O mažosios - leidžia sau 
priminti tiesas ir principus, kurių lyg šiol 
buvo laikomasi ir kurių reikia toliau lai
kytis. Tokie čia vyksta procesai ir juose 
dalyvauti reikia.

- Ar pastebite, kad lietuviai per tuos 
penkis Europos Sąjungoje (ES) buvimo 
metus pasijuto didesni europiečiai?

- Kartais žmonės net nesupranta, kad 
būdami Briuselyje, mes nesame užsienyje. 
Čia yra užsienio reikalų komitetas, bet jis 
skirtas trečiosioms šalims. Tarp ES narių 
yra vidaus reikalai. Tarp jų nėra užsienio 
reikalų, nors narės kartais įjuos įveliamos 
per trečiąsias šalis. Gali būti ir spaudimo, 
todėl atsiranda narių tarpusavio reikalai

Ne vieną kartą susitikęs su rinkėjais 
esu paprastai paaiškinęs, kad turi keistis 
mūsų supratimas. Lenkija nėra užsienis, 
Švedija - ne užsienis, Vokietija - ne užsie
nis. Gyvename be sienų, važiuojame be 
vizų, studijuoti taip pat ypatingų leidimų 
nereikia. Yra šiokių tokių reikalavimų 
verslui, buvo svarstoma, ar naujosioms 
narėms turi būti atverta visa ES darbo rin
ka. Negerai, kai yra tokių apribojimų, bet 
tai laikina. Vis tiek mes jau esame ES 
viduje, o ne iš šalies ateinanti ir darbo joje 
ieškanti tauta.

- Gražiai kalbėjot apie stiklinį Briu-

Kęstutis ir 
Birutė

Didžiulius Lietuvos 
ir Rusijos žemės plotus 
valdė ir gynė šeši Ge
dimino sūnūs, o jau

niausias, Jaunutis, gyveno su tėvu Vilniuje. 
Po Gedimino mirties Algirdas pasidarė 
Didysis Lietuvos kunigaikštis. Jo sostinė 
buvo Vilnius ir jis valdė Lietuvą kartu su
savo broliu Kęstučiu.

Kęstutis saugojo žemaičius ir visą Lie
tuvos pasienį nuo vokiečių ordino puoli
mų. Jis gyveno Trakų pilyje, bet tai nebu
vo ta gražioji pilis Galvės ežero saloje, o 
truputį toliau stovinti medinė pilis. Dabar 
ta vieta vadinama Senieji Trakai.

Apie Kęstutį yra sukurta graži legen
da, kaip jis, sumušęs vokiečius, nujojo į 
Palangą paaukoti auką savo dievams. 
Palangoje šventąją ugnį saugojo vaidilu
tės, o jų tarpe buvo žemaičių bajoro 
Vidmanto duktė, gražuolė Birutė. Ji buvo 
pasižadė jusi būti vaidilute visą gyvenimą, 
bet Kęstutis ją iš karto įsimylėjo ir, pa
grobęs, išsivežė į Trakus. O ten, sukvietęs 
savo brolius ir daug svečių, iškėlė vestuves.

Tokia yra legenda. Bet legendos atsi-

sėlį, nors daug kas nemėgsta stiklinių na
mų ir jų dygimą kitose miestuose vadina 
briuselizacija.

- Briuselizacijos yra visur. Pavienių 
stiklo namų galima pristatyti ir mažame 
miestelyje Lietuvoje, kur jie sudarys di
džiausią kontrastą visiems kitiems. Kalbu 
ne apie tai. EP su naująja jo dalimi turi už
baigtą urbanistinę kompoziciją. Tarsi vei
drodžių karalystėje susidaro erdvės efęfe- 
tų, kurie sušvelnina tą negyvo metalo ir 
stiklo įspūdį, suteikd ami naują kokybę. Šie 
pastatai atrodo jaukiai su savo erdve. Tarpę 
stikle dangus atsispindi, atrodo, kad apt 
gretimo namo debesys plaukia. Šie stijęlų 
namai vienas su kitu turi funkcionalų ryšį.

- Dirbdamas Briuselyje iš arti matote 
Dalią Grybauskaitę. Ar tai lėmė, kad par 
siūlėte Tėvynės sąjungai paremti jos kanr 
didatūrą į Lietuvos prezidento postą?

- Iš arti jos nematau. Matau, kai ji dalyy 
vauja posėdžiuose kartu su kitais Europoj 
Komisijos nariais. Viešai ji kalba latrui

“Atviri Europos namai
Europos Komisijos atstovybė Lietu

voje ir Europos Parlamento informacijbs 
biuras kviečia visus norinčius balandžio 
22 dieną apsilankyti Atviruose Europos 
namuose - Lietuvos institucijose, tarptau
tinių organizacijų atstovybėse ir Europos 
Sąjungos šalių ambasadose.

Ketvirtus metus organizuojamų “Atvirų 
Europos namų” tikslas - atverti viešųjų 
institucijų duris visiems svečiams ir papa
sakoti jiems apie savo veiklą. Norintieji ap
silankyti turėtų tose institucijose regis
truotis iš anksto.

Atvirų Europos namų dieną svečiai bus 
laukiami Prezidento rūmuose, Seime, 

randa iš tikro įvykio, kai žmonės nori jį 
pagražinti, o paskui kiekvienas pasakoto
jas vis po truputį prideda. Legendų apie 
vaidilutes yra daug, bet nė viena nepasako
ja apie pasenusias vaidilutes. Kaip gijos 
visos išliko jaunos? Labai paprastai - jos 
tol būdavo vaidilutės, kol suaugdavo ir 
ištekėdavo.

Tad ir Birutės pagrobti nereikėjo. Kęs
tutis paprasčiausiai nujojo pas Vidmantą 
ir paprašė jos rankos. Anais laikais mer
gaitės tekėdavo kaip tėvai liepdavo. Nors 
Kęstutis buvo gerokai vyresnis ir našlys su 
trim sūnum, Vidmantas mielai sutiko iš
leisti už jo Birutę.

Visi Kęstučio broliai buvo vedę krikš
čiones svetimt au tęs. Tik Kęstučio ir Birutės 
šeima išliko grynai lietuviška ir pagoniška.

Kęstutis su Binite apsigyveno Senuo
siuose Trakuose, ir ten gimė jų pirmas sū
nus Vytautas. Vėliau Kęstutis pastatė kitą 
pilį pusiasalyje prie Galvės ežero (dar ne 
saloje!) ir persikėlė tenai gyventi, o senoji 
pilis sunyko. Bet Vytautas niekuomet ne
užmiršo savo gimtinės ir vėliau ten pastatė 
bažnyčią bei vienuolyną. O Galvės ežero 
saloje jis pastatė pilį, kurią mes dabar 
matome atstatytą ir atnaujintą.

Aliutė

aiškiai, trumpai, suprantamai. Matai, kad 
tai kvalifikuota specialistė, gražiai repre
zentuojanti savo šalį. Matai, kad Daliai 
Grybauskaitei tinka tas postas, ir kad ji jį 
užima ne todėl, kad Lietuvai buvo suteik
ta teisė j jį pasiūlyti savo komisarę.

Mūsų komisarė užima vieną iš pačių 
svarbiausių postų ES. Tik žmonės turi 
suprasti, kad būdama tame poste, ji negali 
daryti kažkokių gerų darbelių Lietuvai, 
nes tai ją kompromituotų. Ir ankstesnis 
premjeras nesuprato, kad ji dirba Ben
drijai ir yra atsakinga už ES dalykus. Bet 
D.Grybauskaitė visada gali duoti Lietuvai 
patarimų, perspėti Vyriausybę. Ji ir mums, 
europarlamentarams, pasako, kokią ma
to padėtį Lietuvoje, kad tai “nutransliuo- 
tume” savo šaliai.

Dalia Grybauskaitė - gera kandidatė. 
Ji gali padaryti gerų darbų Lietuvai, kuriai 
reikia permainų. Ji turi charakterį ir ne
linkusi į kompromisus.

(Lietuvos žinios, Delfi)

P

Vyriausybėje, ministerijose, Vilniaus mies
to savivaldybėje, Europos Komisijos at
stovybėje, Europos Parlamento ir Europos 
Tarybos informacijos biuruose, Jungtinių 
Tautų (JT) narkotikų ir nusikalstamumo 
biure, JT vyriausiojo pabėgėlių komisaro 
biure, Pasaulio sveikatos organizacijos 
biure, Šiaurės ministrų tarybos biure, 
Tarptautinės migracijos organizacijos 
Vilniaus biure.

Užsienio reikalų ministerija registruos 
norinčiuosius apsilankyti Rumunijos, 
Portugalijos, Nyderlandų, Ispanijos, Čeki
jos, Estijos, Italijos, Airijos, Prancūzijos, Da
nijos, Bulgarijos, Vokietijos ambasadose.

Kvietimas vykstantiems į Lietuvą
Kviečiame atvykti į aušrininko dr. Jono Šliūpo archyvo atidarymą, kuris įvyks Šiau

lių Universiteto bibliotekoje, penktadienį, birželio 12 dieną, 14 vai.
Didelė dalis dr. Jono Šliūpo archyvo, kurį surinko inž. Vytautas Šliūpas, gyvenantis 

Kalifornijoje ir kuriam savo raštiškus palikimus aukojo virš 400 Amerikos lietuvių, šių 
metų pradžioje buvo pervežtas į Šiaulių universiteto biblioteką.

Šiaulių Universitetas šiam rinkiniui paskyrė du kambarius ir pilnalaikę 
bibliotekininkę. Archyvas prieinamas ne vien tik universiteto studentams, bet ir 
besidominčiai visuomenei.

Lietuvoje besilankančius Australijos lietuvius kviečiame atvykti į Atidarymą.
Vytautas Šliūpas
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Antanai 
Laukaiti*

Kas - kur - kaip?

45-erių metų metų 
jubiliejus

Neseniai atšventėme gražų 20 -ties me
tų jubiliejų nuo to laiko, kai pirmą kartą į 
Australiją atvyko Lietuvos sportininkai ir 
dalyvavo reprezentuodami jau laisvą 
Lietuvą, Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidy
nėse. Jiems vadovavo tuometinis ir da
bartinis Lietuvos Tautinio olimpinio ko
miteto prezidentas Artūras Poviliūnas.

Kitas šiais metais -45-erių metų spor
tinis jubiliejus yra nuo to laiko, kai 1964 
metais į Australiją atvyko Šiaurės Ame
rikos ir Kanados lietuvių krepšinio rink
tinė pirmosioms gastrolėms Australijoje. 
Šiems sportininkams tada vadovavo Šiau
rės Amerikos ŠALFAS pirmininkas Valdas 
Adamkavičius (dabartinis Lietuvos Res
publikos Prezidentas Valdas Adamkus).

Praėjo daug metų nuo tų džiaugsmin
gų ir reikšmingų dienų visiems Australijos 
lietuviams ir, žinoma, Australijos krepši
ninkams, kurie labai daug pasimokė iš 
atvykusių Amerikos lietuvių. Juk Austra
lijoje, tikrą europietiškų krepšinį juos 
mokino atvykę žinomi jau Lietuvoje krep
šininkai.

Šios ilgai nepamirštos išvykos pradžią 
padarė ir vėliau labai ją rėmė didysis 
Australijos lietuvių draugas, buvęs Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės pirminin-

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Arvydas ir 
Vilnijos 
mokyklos

Su dr. Arvydu 
Šeškevičium susipažinome 1994 m., kai jis
lankėsi Australijoje. Jau nuo 1988 m. jis 
buvo Sąjūdžio ir Vilnijos draugijos narys.
Su kitais tos drau-gijos daktarais lankėsi 
aplenkintose Lietuvos srityse ir teikė
nemokamą medicininę pagalbą visų 
tautybių žmonėms ir dalino vaistus, kuriuos 
jie gaudavo iš Amerikos “Caritas” ir 
siuntiniuose iš Australijos.

Pradžioje lenkai nepasitikėjo tais “Ii t- 
vinais” daktarais. Viename miestelyje len
kės vienuolės skleidė gandus, kad dakta
rai lenkams duoda užnuodytus vaistus ir
ragino jų neimti. Arvydas man pasakojo, 
kad kartą atėjęs senukas pacientas jam 
prisipažino, kad pereitą kartą gautus vais
tus jis išmetęs. Jis vėl gavo vaistų, kurių jau 
nebeišmetė, o dar kartą apsilankęs jau 
džiaugėsi, kad nebeskauda. O vėliau ir 
pačiom vienuolėm prireikė “litvinų” dak
tarų paslaugų, ir priešlietuviška propa
ganda, bent iš tos pusės, liovėsi. Kitoj vietoj 
atėjęs senukas pasigyrė, kad jo anūkas iš 
lenkiškos mokyklos perkeltas j lietuvišką 
ir jau pradeda kalbėti lietuviškai.

Atkūrus nepriklausomybę ir pradėjus 
steigti lietuviškas mokyklas Vilnijos kraš
te, lenkai, remiami Lenkijos valdžios, pra- 

, dėjo stiprią akciją, kad vaikai eitų tik j len- 
t kiškas mokyklas, teikdami joms visoke- 
įriopą medžiaginę pagalbą, įskaitant pietus 
i vaikams. Arvydas parašė Irenai O’Dwyer j 

Melbourną, nupasakodamas liūdną lietu
viškų mokyklų padėtį-joms trūko papras
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kas ir Australijos Lietuvių Bendruomenės 
narys, Amerikos turtuolis Juozas Bachu- 
nas. kelis kartus viešėjęs Australijoje ir 
labai susižavėjęs lietuvių veikla, ypač 
mūsų jaunimu. Grįžęs į Ameriką jis susi
rišo su Amerikos lietuvių vadovais, ypač
su geru bičiuliu Valdu Adamkavičiumi, ir 
pradėjo organizuoti kelionę j Australiją.

Buvo pradėta rinkti gerai žaidžiantys 
Amerikos ir Kanados lietuviai krepši
ninkai. Jų treneriu pakviestas žinomas 
buvęs Lietuvos ir Vokietijos krepšininkas 
Vytautas Grybauskas.

Prie šio sumanymo finasiškai prisidėjo 
labai daug tautiečių. Susitarus su Austra
lijos lietuvių ir australų sporto vadovybė
mis, 12 krepšininkų su vadovais, spaudos 
ir radijo atstovais bei svečiais 1964 metais 
liepos 9 dieną nusileido Sydnėjaus aero
uoste. Juos pasitiko tuometinis ALFAS 
pirmininkas Jurgis Jonavieius, Sydnėjaus 
“Kovo” ir Lietuvių Bendruomenės vado
vai bei gausybė koviečių, pasipuošusių 
žaliomis, išeiginėmis uniformomis ir 
nemaža grupė merginų, pasipuošusių 
tautiniais rūbais.

Po oficialių sveikinimų, sportininkų 
apdovanojimų gausybe gėlių, australų 
spaudos, radijo ir televizijos interviu, sve
čių priėmimo komiteto pirmininkas Vin
cas Augustinavičius nuvargusius svečius 
pakvietė vykti su juos priėmusiais šei
mininkais poilsiui.

Krepšinio varžybos
Visoje Australijoje buvo sužaista 25 

rungtynės su miestų, valstijų, Australijos 
olimpine, lietuvių ir latvių rinktinėmis. Vi
sos rungtynės buvo baigtos didesniais ar 

čiausių dalykų, kaip sąsiuvinių, kreidos, 
rašiklių ir maisto. Tą laišką paskaičius 
Socialinės Globos Moterų susirinkime, 
visos tuoj užsidegė padėti mokykloms. Ne
atsiliko ir Katalikių Moterų Draugija, kuri 
kasmet organizuodavo humanitarinės 
pagalbos siuntinius į Lietuvą, ir Australijos 
Lietuvių Fondas. Prasidėjo “kirvio sriubos” 
vajus (“Išvirkime kirvio sriubą! ”). Sujudo 
visa bendruomenė. Kiekvieną sekmadie
nį Lietuvių Klubo kampe išaugdavo krū
vos Vilnijos mokykloms suneštų dovanų, 
kurios laukė Katalikių Moterų organizuo
jamo talpintuvo.

Niekam nereikėjo tyrinėti ar rūpintis 
kokiom mokyklom ko reikia - viską už- 
krovėm dr. Arvydui, kuris iki šiol, nepai
sant visokių kitų darbų, yra visos austra
liečių šalpos patikėtinis ir tarpininkas. Gry
nus pinigus dažniausiai siųsdavom per 
Lietuvon keliaujančius žmones. (Į šalpos 
darbą įsitraukė ir kiti miestai ir privatūs 
asmenys. Ypatingai turiu paminėti labai 
dosnų p. Jerumbauską iš Sydnėjaus).

1995 m. važiuodama aš vežiau Socia
linės Globos ir Katalikių Moterų laiškus 
su pinigais ir, nuvažiavus į Kauną, tuojau 
paskambinau Arvydui. Jis mane aplankė 
mūsų atgautuose namuose Donelaičio gat
vėje, išgėrėm kavos, jis papasakojo apie 
mokyklas, kurias lanko ir šelpia ir pažadėjo 
man jas parodyt i, kai prasidės mokslo metai

Prasidėjus mokslo metams su Arvydu 
' ir su dr. Romu Preikšą (kuris pasiskolino 
tėvo automobilį - daktarai Lietuvoje nėra 
turtingi!) iškeliavom į Vilnijos mokyklas.

Aplankėme 7 mokyklas Šalčininkų ra- 
. jone: Turgelių, Jašiūnų, Baltosios Vokės, 
Tetėnų, Eišiškių, Dieveniškių ir Poškonių. 
(j Melburną Arvydas yra atsiuntęs 15 mo
kyklų adresus). Pirmosios siuntos iš Aus
tralijos buvo neseniai atkeliavusios ir tvar
kingai pristatytos. Visur labai džiaugėsi 
mokymo priemonėmis, maistu, drabužiais, 
žaislais, o ypač batais, bet kai paklausiau.

mažesniais laimėjimais, išskyrus rung
tynes prieš Viktorijos rinktinę. Atvykusi 
po labai gražių laimėjimų Hobarlc mūsų 
rinktinė, kaip spauda rašė, labai dideliam 
australų džiaugsmui, kad net lempos 
drebėjo, patyrė pirmą ir paskutinį 
pralaimėjimą rezultatu 58:67.

Tačiau revanšinėse rungtynėse prieš tą 
pačią Viktorijos rinktinę mūsų vyrai 
laimėjo užtikrintai-rezultatu 71 :57.

Įdomu tai. kad lietuviai nugalėjo ir 
visų valstijų rinktines, o prieš Australijos 
olimpinę rinktinę laimėjo rezultatu 93:88.

Draugiškos rungtynės buvo sužaistos ir 
su vietos lietuvių ir latvių rinktinėmis.

ko dar reiktų įdėti, ko šį kartą nebuvo, iš
girdau netikėti) pageidavimų. Visose mo
kyklose prašė kreidos! Baltos, spalvotos - 
paprasčiausios kreidos.

Turgelių pradžios mokykla buvo įsikū
rusi sename mediniame pastate. Buvo dar 
anksti, ir radome tik dvi mergytes, kurios 
pasigyrė, kad visuomet pirmos ateina j 
mokyklą. Jos mums aprodė mokyklos 
klases, dekoruotas vaikų darbais ir mažos 
bibliotekėlės užuomazgą. Viena iš jų lietu
viškai dar nekalbėjo, bet labai stengėsi. Kai 
mokytojai užsiminiau, kad lietuvių kalbos 
mokymui gal praverstų magnetofonas, 
mokytoja nenorėjo tikėti, kad tokio dalyko 
galima prašyti. Šį prašymą vėliau perdavėm 
ALK ir mokykla magnetofoną gavo.

Jašiūnų “Aušros” vidurinė mokyklos 
mokytojai prašė visuotinės literatūros ver
timų į lietuvių kalbą ir išeivių literatūros.

Netoli, už 4 kilometrų, yra ir “Gele
žinkelio mokykla” - tai Jašiūnų pradžios 
mokyklos filialas vaikams, gyvenantiems 
prie geležinkelio, kuriems žiemą būtų per 
sunku nuklampoti j didžiąją mokyklą.

Baltosios Vokės mokykla buvo bendra
me pastate su tusų mokykla. Lietuvių mo
kykloje nebuvo valgyklos, tad maisto pro
duktai buvo tiesiog dalinami mokiniams, 
o taip pat ir sąsiuviniai, pieštukai, dažai ir 
rūbai.

Eišiškių “Stanislovo Rapalionio var
do” mokykla, pačiame Gudijos pasienyje, 
naudojosi keliomis klasėmis ir korido
riaus erdve rusų-lcnkų mokykloje. Į pir
mą klasę lietuviškoje mokykloje tais me
tais stojo 28 vaikai (iš jų tik 8 lietuviai). 
Tokį nelietuvių vaikų antplūdį direktorius 
Vytautas Dailidka paaiškino tuo, kad “kas 
šįmet baigė nišų ar lenkų mokyklas, nega
lėjo dėl kalbos nei toliau mokytis, nei 
norimo darbo gauti”.

Nežiūrint mokymo priemonių trūku
mo, pirmokų mokytoja užtikrino, kad nau
dojant intensyvi) lietuvių kalbos mokymo 
būdą, vaikai iki Kalėdų išmoks lietuviškai 
deklamuoti ir žaisti lietuviškus žaidimus. 

kurias Amerikos ir Kanados lietuvių 
krepšinio rinktinė gana lengvai laimėjo. 
Rezultatyviausias krepšininkas žaidynėse 
buvo Pranas Čekauskas, surinkęs 446 
taškus, o komandos kapitonas Algis Varnas 
surinko 409 taškus.

Po pralaimėtų rungtynių prieš Vikto
rijos rinktinę, daugumas australų sporto 
žinovų šypsodamiesi sakė, kad ir Ameri
kos lietuviai yra ne tik geri krepšininkai, 
bet ir verslininkai, nes antras puikus ir už
tikrintas laimėjimas jiems atnešė nemažą 
skaičių doleriukų, parodant savo pajė
gumą.

Tęsinys kitame MP nr.

Dieveniškių “Ryto” vidurinė mokykla 
buvo jsikūnisi prieš trejus metus. Tada 
atėjo 50 vaikų. Dabar jau buvo 115, įskaitant 
25 pirmokus, kurių nė vienas dar nemokėjo 
lietuviškai. Vedėja, kartu su kitais moky
tojais, gyveno bendrabutyje be karšto van
dens. Mokykla beveik neturėjo mokymo 
priemonių, išskyrus tas, kurias surinko ar 
patys pasidarė mokytojai. Vedėja džiau
gėsi, kad yra daug gerų žmonių: viena 
Kauno bendrovė išdažė ir apremontavo 
mokyklą. “Spindulio” bendrovė atvežė daug 
1-4 klasės vadovėlių, Kauno dailininkai 
dovanojo paveikslų, o Kauno Kardiologi
nis Institutas pasiėmė 23 vaikus kelių die
nų viešnagei į Kauną, lai vis Kauno Vil
nijos draugijos iniciatyva.

Kol pasiekėm Poškonių pradžios mo
kyklą, vaikai jau seniai buvo išsivaikščioję, 
ir mūsų laukė tik mokyklos vedėja, labai 
pesimistiškai nusiteikus. Ten visi vaikai gy
veno žemiau skurdo ribos, jiems reikėjo 
visko - rūbų, maisto ir mokymo priemonių.

Visose mokyklose valdžia maitina tam 
tikrą skaičių vaikų, bet valdžios nustatyta 
skurdo riba daug vaikų palieka nevalgiusių. 
Visose mokyklose Arvydas, pagal moky
tojų rekomendaciją, paliko pinigų tiems 
vaikams maitinti bent 2-3 mėnesius, o 
paskui žadėjo vėl atvažiuoti.

Kai po trejų metų vėl važiavau aplan
kyti mokyklų, jų jau buvo daugiau. Pir
miausia nuvažiavom į Tabariškių pradžios 
mokyklos atidarymą. Prie mokyklos du
rų laukė vaikai ir mokytojos. Visos mer
gytės buvo papuoštos, su dideliais kas
pinais, berniukai kai kurie net su kos
tiumais. yisisu gėlių puokštėm. Buvo per
kirptas kaspinas, ir visi suėjom į mokyklą. 
Nuotaiką labai iškilminga. Man ją truputį 
sugadino lenkas kunigas, savo sveikinimo 
žodyje Pfflžjinęs vaikams, kad jie, nors eina 
j lietuvišką mokyklą, nepamirštų, kas jie 
yra! O kaip tie vaikai nepamirš, ar net žinos, 
kas jie yra, jeigu net jų tėvai nežino ir save 
vadina tuteišais (vietiniais).

Ttsinys kitame MP nr.
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Parama bažnyčių remontui
(ELTA). Gotikinės Šv. Onos bažnyčios 

Vilniuje remontui valstybė šiais metais 
skyrė 763,000 litų, dar 230,000 Lt prisi
deda Vilniaus arkivyskupijos kurija.

Šiuos skaičius pateikė Kultūros pavel
do departamento (KPD) direktorė Diana 
Varnaitė apskritojo stalo diskusijoje. Su
kviesti įvairių institucijų atstovus paska
tino žiniasklaidoje pasirodę pranešimai 
apie Šv. Onos bažnyčios varganą būklę - 
griūvančius bokštus, byrančias čerpes, 
fasado plytas.

Pasak D. Varnaitės,pagal Nekilnojamo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymą KPD 
vykdo kelias programas, tarp jų ir pavel- 
dotvarkos programų. Katalikų Bažnyčiai 
priklausančių valstybės saugomų paveldo 
objektų konservavimui ir restauravimui pa
pildomai lėšų skiriama pagal atskiras ben
dradarbiavimo su Šventuoju Sostu bei Jo
no Pauliaus II piligrimų kelio programas.

Šiais metais visai Lietuvos paveldosau- 
gai teks apie 23 mln. Lt, tarp jų Šv. Sosto 
objektams visoje Lietuvoje tvarkyti numa
tyta lOmln. Lt, iš jų 2mln. Lt skirtiTrakų pa
rapinei bažnyčiai rekonstruoti; Dar 2 mln. 
Lt bažnytiniam paveldui tvarkytiprideda Pi
ligrimų kelio programa. “Irstatiniai, ir inter
jerai, ir puošyba, ir freskos, ir altoriai- turime 
sutilpti į skiriamas lėšas”, - sako D. Varnaitė.

Valstybinės kultūros paveldo komisi
jos pirmininkas Jonas Glcmža pažymi, kad 
Šv. Onos bažnyčia yra vienas iš 80 objek
tų, reikalaujančių neatidėliotinos pagal
bos. Vilniaus arkivyskupijos kurijos at
stovas Rimantas Dalgėda sako, kad grės
minga ir kitų sostinės bažnyčių būklė. Pa- 
grindinė bažnyčių paveldo tvarkymo 
problema yra pernelyg menkas finansa
vimas. “Vien Šv. 'lėresės bažnyčios fasadui 
sutvarkyti reikia daugiau kaip milijono, tai
gi teko apsiriboti stogo sutvarkymu”, - sa
ko kurijos atstovas.

Apgailėtinos būklės pernai atgauta 
Vilniaus Vizičių Švč. Jėzaus Širdies baž
nyčia irvienuolynas, iki šiol priklausę Kalė
jimų departamentui. Dangun įžengimo

Kviečiame visus j

Atsisveikinimo koncertą, 
kuris įvyks sekmadienį, balandžio 26 dieną, Melbourne Lietuvių Namuose. 

Bilietai: $15 - suaugusiems, vaikams iki 14 metų - veltui.
Po koncerto - kavutė ir pyragai.

Lietuvos vardo paminėjimo Tūkstantmečio proga iš Australijos vyksta 
kidtūrinė grupė, kuri koncertuos Panevėžyje ir Punske. Grupė taip pat atstovaus 
Australijai ir dalyvaus Tūkstantmečio Tautinių šokių ir Dainų šventėse.

Kviečiame visus apsilankyti ir paremti iš Australijos vykstančius koncertuoti 
Lietuvoje. Rengėjai

Didžiuokimės Lietuva ir kartu švęskime jos vardo tūkstantmetį!

Kas Lietuvos jaunimą veja mokytis svetur?
Atkelia iš 4 psl.
pasvajoti.

R. Jurkūnas pateikia palyginimą: mū
sų paskaičiavimais, studentui iš Klaipė
dos išvažiuoti mokytis j Vilnių ar į Didžią
ją Britaniją yra tos pačios išlaidos: nors 
pragyvenimas ten nėra pigus, daug ge
resnės galimybės dirbti sudaro sąlygas 
padengti savo pragyvenimo išlaidas. Taip 
dalis studentų sugeba visiškai nepriklau
syti nuo tėvų jau nuo pat pirmų metų.

Renkantis studijas galimybės likti 
užsienyje nėra labai plačiai svarstomos ir 
retai būna pagrindiniu motyvu. Vis tik 
daugiausia lemia finansai ir studijų ko
kybė.

- Kokiais taškais reikia baigti vidurinę 
mokyklą, kad būtų galima {stoti į užsienio 
universitetą?

Mokyklos baigimo pažymiai turi dide
lę reikšmę stojant į Didžiosios Britanijos 
universitetus. Dalis universitetų jau nebe-

(Misionierių) bažnyčią iki šiol adminis
truoja Lietuvos nacionalinis muziejus, o 
jos būklė, pasak Vilniaus savivaldybės 
atstovo, daug prastesnė nei Šv. Onos 
bažnyčios. Kurija dėl įvairių biurokratinių 
kliūčių negali susitvarkyti Šv. Stepono 
bažnyčios detalaus plano, be kurio neįma
noma pradėti jokių darbų.

Paradoksalu, bet Vilniaus (Kalvarijų) 
Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčia iki šiol 
stovi ant žemės, kuri tebėra Liaudies 
deputatų tarybos nuosavybė. Pasak J. 
Glemžos, Lietuvoje pakeisti nuosavybės 
yra beveik neįmanoma, nes pagal Žemės 
įstatymą iki šiol nesutvarkyti žemės nuo
savybės klausimai. Todėl visoje Lietuvoje 
apie 300-4(10 bažnyčių žemė priklauso jau 
seniai nebeegzistuojantiems Vykdomie
siems komitetams.

Seime surengtoje diskusijoje taip pat 
dalyvavo Vilniaus pilių valstybinio kultū
rinio rezervato direktorė Audronė Kaspe
ravičienė, I .ietuvos nacionalinės UNESCO 
komisijos, Senamiesčio atnaujinimo agen
tūros, Vyriausybės, Kultūros ir Finansų 
ministerijų pareigūnai. □ 

reikalauja tarptautinio anglų kalbos IELTS 
sertifikato, o pripažįsta mūsų brandos 
atestato anglų kalbos pažymius. Tai ypač 
svarbu ir labai skiriasi nuo Lietuvos, kai 
stojant į tam tikras specialybes Didžio
joje Britanijoje yra daugiau kreipiamas 
dėmesys į konkrečius kiekvieno abitu
riento gebėjimus, jo motyvaciją ir darbus, 
o ne tik į bendrą vidurkį. Juk kartais žmo
gus turi ypatingų gebėjimų menui, bet jis 
imamas vertinti pagal tai, kokie jo mate
matikos ir fizikos pažymiai.

Lietuvoje studijų kainos vis dar tvirti
namos, tačiau, kaip minėjau, pasiėmus 
paskolą ir turint galimybę dirbti iki 20-ies 
valandų per savaitę tikrai finansinė našta 
Didžiojoje Britanijoje gali būti mažesnė 
nei klaipėdiečiui studijuojant Vilniuje. 
Vertinant dabartinę Lietuvos situaciją, ko 
gero, gauti darbą šiuo metu būtų beveik 
neįmanoma”, paiškino R. Jurkūnas.

(“Londono žinios”, sutrumpinta)

In memoriam
A^A Erika Edith Paškevičius
Erika Edith mirė netikėtai, sulaukusi 

81-erių metų. Ji buvo Juozo Paškevičiaus 
žmona. Su juo išgyveno 62-jus metus.

Erika Manski kilimo buvo iš Rytprū
sių. Augo didelėje trijų seserų ir trijų 
brolių šeimoje. Anksti neteko tėvo, todėl 
šeima gyveno vargingai. Karo metu Eri
ka dirbo įvairius darbus. Frontui artėjant, 
pasitraukė j Vakarus, apsistojo Itzehoe 
miestelyje. Vakarais eidavo į šokius, kur ir 
susipažino su Juozu, buvusiu kareiviu. 
Draugystė tęsėsi apie metus. 1947 metų 
kovo 8 d. Erika ir Juozas apsivedė. Juos 
sutuokė lietuvis kunigas (berods Kirvelis) 
lietuvių stovyklos koplyčioje. Po metų gi
mė duktė Anelė.

1948 m. Juozas išvyko į Australiją. 
Erika su dukra pasiliko stovykloje. Po 
metų jos irgi išvyko Australiją. Su Juozu 
susitiko Tasmanijoje, Hobart mieste. Šeima 
apsigyveno Springfield priemiestyje, 
pradžioje 2 kambarių barakėlyje, vėliau 
pasistatė savo namą. Gimė dar 3 vaikai.

Erika augino vaikus. Eidavo į lietuvių 
ruošiamus renginius. Padėjo Juozui Ko
miteto veikloje. Ilgą laiką ji sirguliavo. 
Namuose patyrė infarktą ir po trijų die
nų mirė Hobart ligoninėje.

Laidotuvės Įvyko Millington koply
čioje. Father Peter Wood atlaikė gedulin
gas mišias, dr. Algimantas Taškūnas skai
tė maldas, Ž.entas Melwin ir anūkė Dona 
priminė Omą (močiutės) gyvenimą.

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 Teodorai Rot- 
eui 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

Širdingai dėkoju J. Kiršai, kuris surado ir atsiuntė trūkstamus tris numerius iš 1968 
m. (nr. 9), 1970 m. (nr. 6) ir 1983 m. (nr.7j. Sigita Gailiūnaitė

Kviečia Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
2009 m. gruodžio pabaigoje - 2010 m. sausio pradžioje Pietų Amerikoje vyks XIII 

Pasaulio I Jetuvių Jaunimo Kongresas. Ruošos Komitetui vadovauja Marisa Leonavičienė. 
Kongresas prasidės Argentinoje ir gruodžio 22 - 27 dienomis vyks Buenos Aires, 
gruodžio 27 - sausio 3 dienomis tęsis Montevideo, Urugvajuje, baigsis sausio 3-7 
dienomis San Paolo, Brazilijoje.

Registracijos anketos priimamos iki 2009 m. birželio 30 dienos. Užsiregistravus 
prašome pervesti 30% sumos per 10 dienų. Likusią sumą prašome sumokėti iki gruo
džio 1 dienos. Pavėlavusiems, t.y. nuo 2009 m. liepos 1 d.dalyvavimas brangs 20%.

Kiekvienas Kūčių vakaro dalyvis (nepriklausomai nuo to, kokias funkcijas atlieka 
Kongrese) kviečiamas atsivežti savo kraštą atspindinčią smulkią kalėdinę dovanėlę.

Dalyvavimo Kongrese kaina vienam asmeniui:
visame Kongrese -2000 USD arba kiekvienoje šalyje:

• Kultūrinėje dalyje Argentinoje - 800 USD;
• Studijų Dienose Urugvajuje - 800 USD;
• Stovykloje Brazilijoje; - 400 USD.

Į kainą įeina (dalyvaujant visame Kongrese): maitinimas (3-4 kartus per dieną), 
apgyvendinimas viešbučiuose, transportas iš vienos šalies į kitą (laivu Argentina - Urug
vajus, lėktuvu Urugvajus - Brazilija), transportas pagal Kongreso programą, ekskursijos 
bei šventės).

Sydney Lithuanian Information Centre ( 5LIC J now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!
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Po pamaldų koplyčios salėje visi 
dalyvaujantys buvo pavaišinti kavute.

Velionė palydėta į Carnelian Bay 
kapines. Žod j tarė dr. A. Taškūnas. Erikos 
vyras Juozas sudiev pasakė vokiškai, ang
liškai ir lietuviškai. Ji kalbėjo visomis 
trimis kalbomis.

Liūdesyje liko vyras Juozas, sūnus 
Petras, dukros Anelė, Monika, Brigita, 
devyni anūkai ir du broliai Vokietijoje.

Schlafcn in Ruhe Hebe Erika, Omą.
Juozas Paškevičius

gruodžio
1956: Nr. 1 iki 6,11
1959: Nr. 1 iki 6
1961: Nr. 3,4, 6
Jei kas turėtų ir galėtų padovanoti šiuos 

numerius, prašome kreiptis į
Sigitą Gailiūnaitę
Canberra Lithuanian Community
P.O. Box 5167
LYNEHAM, ACT 2602
arba tel.: (02) 6248 6704
el. paštas: sigita@grapevine.com.au
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Ik LR Ambasados Japonijoje:>■

j Gerbiami Lietuvos Respublikos piliečiai,
1 kviečiame dalyvauti 2009 m. gegužės 17 d: vyksiančiuose Lietuvos Respub

likos Prezidento rinkiniuose 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.Iitheinb.or.jp) ir užpildę atsiųsti jas Lietuvos Res
publikos Garbės generaliniam konsului Melbourne paštu, faksu arba c-paštu 
(56 Somers Street, Burwood, VIC 3125, tel./faks.: (03) 9808-8300, e-paštas:
litconmclli@bigpond.coni)

Kviečiame apsilankyti vaikų piešinių parodoje

“Seniai, seniai - prieš 1000 metų”
Melbourno Lietuvių Namuose balandžio26 d.-gegužės 10 d. ir 

į apdovanojimų įteikimą per Motinos Dienos minėjimą 
Melbourno Entuziastės

LOANS 
for t^ousioę 
repovatiops 
extepsiops 

ipvestrpepts 

5.45% P.a. 
variable apd comparative rate

NOW ONLY 
4.75% 

for first portjė apd 
re-fipapcipg loaps 
held for 1 2 njoptbs. 
(Conditions apply)

April'03

Clplike other bapks 
Talka never charges 
account keeping or 
establisbrpept fees. 
Talka loap interest 
rates are identical 
to our conjparative 

ipterest rates.

TERM DEPOSITS Fubds rpay be withdrawp CURRENT ACCOUNTS 
, , f noz from a tern? awowjt before $10 to SW-1.0%
1 Z rpoptp “ A.U/o ntaturity ip which case 0.5% $500 (0 $4999 _
6 njoptlj - 4.1 % P«r appurp interest is payable $5000+ - 1.5%
A A 1 46 °0 the withdrawn surp for Childrens Savings Accounts
3 njoptl) - H. I 7b the puioi fap* weie [jeid 2% for spy amount

Lithuanian Co-operative Credit Society __
email: Melbourne Adelaide Sydney ——•■■"AW™
talka®ac«>s».n«t,au asaasasa m:nil »r»Odaa tr-cMr*

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
j; : ■

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

svww.litliuanianclub.org.au

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 Imti rengiami bet kurią dieną.

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. PriZUS — $2,000.

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

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

Šiais metais minint Lietuvos Tūkstantmeti, Sydnėjaus Lietuvių Klubas 
kviečia Klubo narius bei jų šeimas padovanoti augalą su puodu. 
Kai lankysilės Klube, galėsite pažiūrėti, kaip Jūsų augalas auga ir bujoja. Tas 
puodas su augalu turės Jūsų šeimos įrašą ir metus, kada Jūs jį padovanojot 
Klubui. Kaina būtų $200. Norintys padaryti tokią dovaną, prašomi kreiptis i 
Klubo Administraciją arba Jadvygą Burokienę tek: 9522 8275.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Melbourne pensininkų dėmesiui
Pensininkams niošiami eiliniai pietūs (ryšiumsu šv. Velykų šventėmis) nukeliami 

viena savaite vėliau, taigi, renkamės antradienį, balandžio 21 dienų, 11 vai. Melbourno 
Lietuvių Namuose. Kviečiame dalyvauti. Pensininkų Valdyba

Mūsų Pastogė Nr. 14, 2009.04.15, psl. 8

Lietuvos Baleto Bičiuliai Sydnėjuje 
Friends of Lithuanian Ballet

Maloniai kviečia visus sydnėjiškius ir svečius iš toliau 
pažiūrėti I Jetuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro filmus 

“Lietuvos baleto legendos” ir
“Rožės adagio” iš “Miegančiosios gražuolės”, 

(su Miki Hamanaka-Paulauskienc, Nerijum Juška, 
ir pilnu Lietuvos baletu bei orkestru)

Baleto filmai bus rodomi Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstownc, “Function 
Room” (įėjimas su auka), sekmadienį, balandžio 26 <1., 2.00 - 4.00 vai. p.p.

Vaišinsim nemokamai arbata/kava ir pyragaičiais 
Kviečiame gausiai dalyvauti.

Sydnėjaus skautų „Židinys“ ruošia

Sueigą
sekmadienį, balundžio 26 d., 2 vai. p.p. Lietuvių Klube Bankstowne.

Po sueigos bus kavutė, kurios metu bus rodomos skaidrės iš paskutinių tau
tinių stovyklų Lietuvoje ir Sydnėjuje.

Visi Židiniečiai yra nuoširdžiai kviečiami, nes bus svarstomas Lietuvos vardo 
paminėjimo 1,000 metų sukakties sutikimas ir kiti reikalai.

AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
Pirmininkė Rita Mačiulaitienė tcl: 0425 704 890
Iždininkė Vilią Dūkas Sekretorė Danguolė Juška
Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018.
e-mail: juskagirl@y7mail.com

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

Metraštį”. Kviečiame visas Australijos lietuvių organizacijas-vienetus daly
vauti “Tėviškės Aidų” “Lietuvos vardo 1000 metų Metraštyje”.

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

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

E-paštas: mgestautas@hotmail.com Lauksime iš jūsų žinių.

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

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

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: mpastogc@bigpond.com 
Tinklalapis: WMw.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 metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje 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.

Printed by: Spotpress Pty Ltd., 22 - 24 Lilian Fowler Place, Marrickville, NSW2204.

8

http://www.Iitheinb.or.jp
mailto:contactus@liuiuanianclub.org.au
svww.litliuanianclub.org.au
mailto:juskagirl@y7mail.com
mailto:mgestautas@hotmail.com
mailto:mpastogc@bigpond.com
WMw.users.bigpond.com/mpastoge

	2009-04-15-MUSU-PASTOGE_0001
	2009-04-15-MUSU-PASTOGE_0002
	2009-04-15-MUSU-PASTOGE_0003
	2009-04-15-MUSU-PASTOGE_0004
	2009-04-15-MUSU-PASTOGE_0005
	2009-04-15-MUSU-PASTOGE_0006
	2009-04-15-MUSU-PASTOGE_0007
	2009-04-15-MUSU-PASTOGE_0008

