
AĮ|.(La)2043

AŪSU PASTOGĖ
Eina nuo 1949 Australian Lithuanian Weekly Post Print Approved PP 255003/01774 Kaina - Price $1.50 2009.04.22 Nr. 15 (3138)

JAV kongresmenų vizitasVelykos Sydnėjaus Savaitgalio mokykloje

Į paskutinę pamoką prieš Velykas susirinkę Sydnėjaus Savaitgalio mokyklos mokinukai 
kartu su mokyklos vedėja Jadvyga Dambrauskiene bei savo tėveliais ieškojo paslėptų 
margučių, o kai juos surado - labai džiaugėsi. Visą pamoką vyko įvairūs žaidimai. 
Nuotraukoje - Savaitgalio mokyklos mokiniai su mokytoja Jadvyga Dambraus
kiene (centre) ir Virginija Cox (kairėje) bei Linda Bieliūnai!? - VVollasten (dešinėje) 
Kad ir pavėluotai, Sydnėjaus lietuvių Savaitgalio mokyklos vedėja, visi vaikučiai ir jų 
tėveliai sveikina visus su praėjusiomis Velykų šventėmis. Tegul pavasariško atgimimo 
varpai pašaukia laimę, o gražūs žodžiai ir darbai teatneša džiaugsmų.

Lietuvos |vykių apžvalga
Lietuva 

ragina Rusiją 
susilaikyti
Lietuvos už

sienio reikalų mi
nistras Vygandas 
Ušackas kviečia 
Rusiją susilaikyti 
“šiuo politiškai 
jautriu metu nuo 

karinių mokymų vykdymo šalia Gruzijos 
teritorinių vandenų, kadangi tokie veiks
mai didina Įtampą ir neprisideda prie sta
bilumo ir pasitikėjimo regione”.

Gruzijos užsienio reikalų ministras tei
gia, kad Rusija didina savo karinį kontin
gentą Abchazijoje. Tuo tarpu Rusija teigia, 
kad tai Šiaurės Kaukazo ir karinėje apy
gardoje, bei Juodosios jūros laivyne dabar 
vykstantis planinis baigiamasis žiemos 
mokymų patikrinimas.

Europos Sąjunga turėtų prisiminti ko
kia maišatis buvo Gruzijoje prieš metus - 
to pasėkoje Gruzijos valstybė neteko da
lies savo teritorijos, Rusijos kariuomenės 
okupuotos.

V. Ušackas pažymi, kati Lietuva kartu 
su Europos Sąjungos partneriais įdėmiai 
seka situaciją.

Sunkiai vykdomas Lietuvos 
biudžetas

Finansų ministerijos duomenimis, pir
mąjį šių metų ketvirtį valstybės biudžetas 
nesurinko 689.7 mln. litų, arba 15% ma
žiau neiplanuota. Pridėtinės vertės mokes
čio (PVM) surinkimo planas įvykdytas tik 
76.1 %. Pelno mokesčio planas įvykdytas 

74.2%. Akcizų įplaukos siekia 85.7%pla- 
nuotų pajamų. Apie skolinimąsi, sakoma, 
per anksti šnekėti. Biudžetą reikia suderin
ti ir tik tada galima tikėtis galutinio at
sakymo. Pirmiausia vyriausybė turės per
žiūrėti savo išlaidas, ar jos būtinos ir ar be 
jų negalima išsiversti.

Šiuo metu dar per anksti nutarti iš kokių 
šaltinių tinkamiausia skolintis: iš IMF ar 
privačių bankų.

Daugiausia keliautojų Velykas 
švenčia Egipte

Kaip teigia Lietuvos dienraščiai ir ke
lionių biurai, šiemet per Velykas lietuviai 
tradiciškai ilsėsis ar ilsisi Egipto kuror
tuose Hurgadoje ir Šarm Šeiche bei Kanarų 
salose'lėnerife. Vietų tiesioginiuose skry
džiuose į šiuos kurortus nebeliko dar ko
vo mėnesio pabaigoje, teigia kelionių 
organizatoriai.

“Nors šalyje daug kalbama apie ekono
minį nuosmukį ir vartojimo sumažėjimą, 
mūsų srityje didelių permainų nėra - kaip 
ir pernai, visos vietos Velykų ir moksleivių 
atostogų metu buvo nupirktos iš anksto. - 
teigė “Novoturas” kelionių biuras. Šiemet 
pati bendrovė siūlė truputį mažiau ke
lialapių.
Industrinis miestas Alytus virsta 

bedarbių sostine
Alytaus darbo biržos vadovo Regiman

to Mačiulio teigimu, nedarbo augimo ten
dencijos, pradėjusios formuotis praėjusių 
metų pabaigoje, išlieka ir dabar. Kovo 27 
d. Alytaus darbo biržoje buvo registruota 
7,260 ieškančių darbo asmenų. Nedarbo
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(ELTA). Trečiadienį, balandžio 15 d., 
Prezidentas Valdas Adamkus priėmė JAV 
Atstovų Rūmų narių delegacijų. Susiti
kimo metu aptarti Lietuvos ir JAV ryšiai, 
santykiai su Rusija. Rytų Europos vals
tybių euroatlantinės integracijos siekiai 
bei energetinio saugumo klausimai.

Prezidentas V. Adamkus pažymėjo,kad 
Atstovų Rūmų narių vizitas Vilniuje pa
tvirtina Lietuvos ir JAV ypatingų santykių 
svarbą. “Mūsų tautas visuomet siejo 
draugiški jausmai ir strateginės svarbos 
ryšiai. Esu tikras, kad vadovaujant naujai 
JAV administracijai santykiai tarp mūsų 
vyriausybių ir žmonių stiprės”, - sakė 
Prezidentas

JAV Atstovų Rūmų delegacijai vado
vaujanti Kongreso narė Shelley Berkley 
pažymėjo, kad jų delegacijos vizito tiks
las yra pademonstruoti, jog JAV ir Lietu
va yra tikros sąjungininkės. “Mes dėkoja
me Lietuvai ir asmeniškai Jums už indėli 
atkuriant taiką ir saugumų Afganistano

Valdas Adamkus atsisveikins
Kadencijų baigiantis Prezidentas Val

das Adamkus jau planuoja paskutines ofi
cialias keliones į užsienį. Dabar jis su de
legacija išvyko valstybinio vizito į Čekiją. 
I .iepos mėnesį darbų prezidentūroje baig
siantis V.Adamkus iki tol dar turėtų ap
lankyti kelias užsienio valstybes, tarp jų - 
kaimynes ir artimiausias sąjungininkes.

Oficialiai kol kas skelbiami 3 vizitai j 
užsienį. Po viešnagės Čekijoje Prezidentas 
ruošis j Suomiją. I šių šalį V.Adamkus turė
jo vykti dar pernai spalį, tačiau tąsyk vi
zitas buvo netikėtai atidėtas. Balandžio pa
baigoje numatytos kelių dienų oficialios 
viešnagės Suomijoje metu V.Adamkus 
daugiausia dėmesio ketina skirti Rusijos 
ir Vokietijos planams tiesti dujotiekį Bal
tijos jūros dugnu. Suomiai sutiko, kad 
vamzdynai eiti) per jų teritorinius vande
nis, o Lietuva ir kai kurios kitos Baltijos 
valstybės tam prieštarauja. Birželio mėne
sį Prezidentas turėtų vykti į Europos Są
jungos (ES) Vadovų Tarybos susitikimų 
Briuselyje.

Manoma, kad V.Adamkus prieš kaden
cijos pabaigų norėtų paspausti rankas ir 
už gražų bendradarbiavimų padėkoti 
Lenkijos Prezidentui Lech Kaczynski, 
Latvijos vadovui Valdis Zatlers ir kolegai 
Ukrainoje Viktor Juščenko.

Per ketverius kadencijos metus - nuo 
2004 iki 2008 metų - V.Adamkus 113 kar

Lituanistikos programai - 34 mln.
(ELTA). Nepaisant sunkios ekonomi

nės padėties, ir toliau bus teikiamas prio
ritetas lituanistikos moksliniams tyrimams. 
Vyriausybės sprendimu iki 2015 m. Nacio
nalinei lituanistikos plėtros programai nu
matoma skirti apie 34 milijonus litų. Lėšos 
programos priemonėms įgyvendinti bus 
skiriamos pagal valstybės finansines ga
limybes. Ši programa leis sustiprinti li
tuanistikos mokslinių tyrimų koordina
vimą, pagerins lituanistikos mokslinių 
tyrimų rezultatų sklaidą tarptautinėje erd
vėje, užtikrins geresnį šios srities moksli
nių tyrimų tarptautinį prieinamumą.

Goro provincijoje”, - sakė Kongreso narys 
Ron Klein.

Kalbėdamas apie santykius su Rusija 
V. Adamkus pažymėjo, kad Lietuva sie
kia plėtoti konstruktyvius, pagarbius ir 
abipusiai naudingus santykius su savo 
kaimyne. Valstybės vadovas pabrėžė, kad 
dialogas su Rusija “yra dviejų krypčių 
gatvė”, todėl šis bendradarbiavimas ver
tingas tik tuomet, jei bus paremtas aiškio
mis vertybėmis, abipuse pagarba ir įsipa
reigojimų vykdymu.

V. Adamkus išsakė viltį, kad Lietuvos Vy
riausybė ir Seimas greitu metu suras būdų 
efektyviai išspręsti I Jetuvos žydų bendruo
meninių turto restitucijos klausimą. Su
sitikime irgi buvo kalbėta Šnipiškių žy
dų kapinių ribų nustatymo klausimu.

Prezidentas taip pat papasakojo apie 
Lietuvos energetinį saugumų ir energe
tinių projektų - elektros tiltų su Švedija ir 
Lenkija, naujos atominės elektrinės staty
bos-įgyvendinimo eigų. □ 

tų buvo išvykęs užsienio vizitų. Dauguma 
jų - 92 - buvo darbinės kelionės. Su ofi
cialiais vizitais užsienio valstybėse jis 
viešėjo 14, o į aukščiausio rango valsty
binius vizitus išsiruošė 7 kartus.

Oficialių V.Adamkaus kelionių marš
rutai nusidriekė per visų pasaulį. Prezi
dentas viešėjo beveik visose Europos vals
tybėse. Dažniausiai per šios kadencijos 
metus jis vyko į Lenkiją ir į nemažai svar
biausių ES institucijų priglaudusių Bel
giją. Šiose valstybėse V.Adamkus lankėsi 
po 13 karti). Dažnas svečias Prezidentas 
buvo ir Ukrainoje, kurioje viešėjo 12 kartų. 
Į Estiją jis vyko 6, į Latviją ir JAV - po 5, j 
Gruziją - 4 karius.

V.Adamkus aplankė nemažai Azijos 
šalių: Kiniją, Tailandą, Singapūrą, Afga
nistaną, taip pat Azerbaidžaną ir Armėni
ją. Prezidentas buvo nuvykęs vizitų į Aus
traliją, Naująją Zelandiją, Izraelį.

Kasmet Meksikoje Ixtapa kurorte 
atostogaujantis V.Adamkus pernai trum
pam nutraukė savo atostogas ir su darbo 
vizitu nuvyko į šios šalies sostinę Mexico 
City. Čia jis susitiko su Meksikos Prezi
dentu Filipe Calderon.

Netrukus V.Adamkus turės galimybę 
prisiminti ir savo vizitų į Ispaniją. Gegu
žės 6-7 dienomis jis priims į Lietuvą 
valstybinio vizito atvyksiančius Ispanijos 
karalių Juan Carlos ir karalienę Sophia.

Programos lėšos bus skiriamos lituanis
tikos mokslinių tyrimų projektams rengti 
ir įgyvendinti, lituanistiniams mokslo žur
nalams remti, monografijoms, tęstinėms 
mokslo studijoms leisti, lituanistiniams 
mokslinių tyrimų ištekliams skaitmeninti, 
naujoms lituanistikos duomenų bazėms 
kurti bei palaikyti, lituanistinės mokslinės 
literatūros sklaidai lietuvių ir užsienio kal
bomis. Lituanistikos mokslų objektas yra 
lietuvių tautos, Lietuvos valstybės, visuo
menės, kultūros, kalbos raida, paveldas ir 
dabartis, taip pat Lietuvos mokslo istorija 
bei terminij a lie tuvių kalba. □
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KS Trumpai iš visur
♦ Balandžio 8 d. 
Fidži Apeliacinis 
Teismas paskel
bė, kad Fidži vy
riausybė yra nele
gali. Ji perėmė 
valdžią 2006 me
tais karinio per
versmo keliu ir 
sulaužė pažadus 
pravesti rinkimus.

Min. pirmininkas Frank Bainimarama 
atsistatydino. Sekančią dieną Fidži pre
zidentas Ratu Josefa Iloilo paskelbė, kad 
jis perima valstybės valdžią ir panaikina 
1997 metą konstituciją. Prezidentas at
šaukė visus teisėjų paskyrimus ir vėl pa
skyrė Frank Bainamarama vadovauti 
vyriausybei. Rinkimai Įvyks 2014 metais.
♦ Balandžio 8 d. Somalijos piratai už
puolė JAV prekinj laivą Maersk Alabama 
400 km. atstume nuo Somalijos krantų. 
Laivo Įgula atrėmė puolimą, bet piratai 
pagrobė laivo kapitoną Richard Phillips, 
reikalaudami 2 milijonų dolerių išpirkos.
♦ Balandžio 10 d. Prancūzijos karo lai
vyno jūreiviai bandė išgelbėti iš somalų 
piratų 5 prancūzus, pagrobtus prieš sa
vaitę. Per susišaudymą žuvo vienas iš įkai
tų ir du piratai, keturi Įkaitai išgelbėti. Trys 
suimti piratai bus teisiami Prancūzijoje.
♦ Balandžio 10 d. Pattaya vasarvietėje 
Tailande prasidėjo Rytų Azijos viršūnių 
konferencija. Nuversto Tailando min. pir
mininko Thaksin šalininkai pakartotinai 
bandė prasilaužti pro konferencijos patal
pas saugančių karių eiles. Balandžio 11 d. 
demonstrantai įsibrovė į patalpas, sulaužę 
stiklines duris. Konferencija atšaukta. Šią 
dieną į konferenciją skridusio Australijos 
min. pirmininko Kevin Rudd lėktuvas 
pakeliui apsisuko ir vėl grįžo į Australiją.
♦ Balandžio 12 d. JAV karo laivo Bain

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
lygis Alytuje -11.4%.

Padėtį apsunkina tai, kad darbo jėgos 
paklausa yra sumažėjusi. Per mėnesį su
laukiama tik apie 200 naujų darbo pasiū
lymų, o užregistruojama apie 1,300 naujų 
darbo ieškančių asmenų. Alytaus darbo 
rinką smarkiai veikia masiniai darbuotojų 
atleidimai. Alytus dar neatsigavęs po 2007 
metų AB “Alytaus tekstilė” bankroto, kuris 
sukėlė sudėtingų socialinių problemų. Dar 
skaudžiau paveikė “Snaigė” keliais etapais 
vykęs darbuotojų mažinimas. Darbo nete
ko daugiau kaip 600 čia dirbusių žmonių.

Alytaus ateitis dar niaukiasi - numato
mas bent poros bendrovių bankrotas ir 
darbuotojų atleidimai iš darbo - iš viso 
apie 88 darbuotojai. Netekusiems darbo 
asmenims taikomos darbo rinkos priemo
nės, kurios numatytos Užimtumo rėmimo 
įstatyme. Tokių priemonių taikymui nau
dojamasi Europos socialinio fondo para
ma. Nemaža dalis bedarbių, ypač jaunų, yra 
nekvalifikuoti. Kas trečias darbo biržoje 
besiregistruojantis asmuo neturi jokios 
profesijos. Tokiems žmonėms organizuo
jame profesinį darbo mokymą, kad galėtų 
gauti darbą. Su miesto ir rajono savival
dybėmis vykdomos viešųjų darbų prog
ramos. Artėjant vasarai, ieškome galimy
bių išplėsti viešųjų darbų programą.

Lietuvos Prezidento valstybinis 
vizitas Prahoje

Prieš Velykų šventes Lietuvos Prezi
dentas Valdas Adamkus su valstybiniu vi
zitu viešėjo Čekijoje. Prahos pilyje Lietuvos 
vadovas susitiko su Čekijos Prezidentu 
Vaclav Klaus. Prezidentas Valdas Adamkus 
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bridge jūreiviai išlaisvino iš somalų piratų 
pagrobtą prekinio laivo kapitoną R. Phi
llips. Snaperiai nušovė tris piratus, ketvirtas 
piratas suimtas. Piratų rankose vis dar yra 
virš tuzino pagrobtų laivų ir apie 230 civilių.
♦ Balandžio 12 dieną Tailando min. 
pirmininkas Abhisit ėmėsi žygių atstatyti 
tvarką Bangkoke karine jėga. Mieste 
patruliavo tankai ir sklaidė minias. Ba
landžio 13 d. ryte išlaisvinta svarbi kryž
kelė mieste. Sužeista virš 70 demonstran
tų. Balandžio 14 d. demonstrantai pasi
traukė iš vyriausybės rūmų, jų užimtų 
prieš tris savaites. Neramumus kurstęs D. 
Britanijoje gyvenąs buvęs min. pirmininkas 
Thaksin išsirūpino Nikaragvos diploma
tinį pasą, kad apsisaugotų nuo Tailando 
reikalavimo jį išduoti teismui.
♦ Balandžio 14 d. Šiaurės Korėja pa
skelbė, kad ji vėl pradės gaminti bran
duolinius ginklus. Ji atmetė JT Saugumo 
Tarybos rezoliuciją, peikiančią ją už toli
mo skridimo raketų bandymus.
♦ Balandžio 16 d. Australijos karo lai
vas HMAS Albany sulaikė nelegalių 
imigrantų laivą tics Ashmore Reef, j pietų 
vakarus nuo Timoro salos. Laive buvo 49 
asmenys, daugumoje prieglobsčio iešką 
afganai. Jie išliejo benziną laive, kad ne
būtų grąžinami į Indoneziją. Laivas spro
go, žuvo 5 žmonės, apie 30 smarkiai 
apdegė, sužeisti ir keli australų karo laivo 
jūreiviai. Laivas paskendo. Sužeistieji at
skraidinti gydymui į Darwin, Perth ir Bris
bane Australijoje.
♦ Balandžio 17 d. Indonezijos policija 
Anyar vasarvietėje Javos saloje sulaikė 70 
afganų, besiruošiančių nelegaliai vykti į 
Australiją.
♦ Balandžio 17 d. Bangkoke penki asme
nys bandė nužudyti Tailando vyriausybę 
remiančios grupės vadovą Sondhi, apšau
dydami jo automobilį. Jis sužeistas. □ 

padėkojo už kvietimą atvykti į Čekiją šiuo 
sudėtingu ir užimtu kuku, kai Čekija pir
mininkauja Europos Sąjungai. Lietuvos ir 
Čekijos prezidentai pabrėžė, kad 1 jctuvą 
ir Čekiją sieja tvirli ir draugiški ryšiai po
litikos, kultūtos ir ekonomikos srityse, 
darbas Europos Sąjungoje bei dalyvavimas 
NATO tarptautinėse misijose.

“Mūsų bendradarbiavimas Europos 
Sąjungoje su tokiomis šalimis kaip Čekija 
suteikia stiprybės ir padeda ieškoti bendrų 
sprendimų susiklosčius sudėtingoms situa
cijoms”, - sakė Lietuvos vadovas.

Prezidentas V. Adamkus padėkojo už 
Gekijos paramą Lietuvos pozicijai aukš
čiausio lygio forumuose. Kaip ypatingą 
laimėjimą Valdas Adamkus iškėlė NATO 
alijanso viršūnių susitikime priimtą nu
tarimą skirti daugiau dėmesio NATO pa
sienio šalims ir taip užtikrinti jų didesnį 
saugumą - Čekiją, kuri kai reikia, nebijo 
pasakyti tiesų žodį.

Aptardamas ES perspektyvas. Lietuvos 
vadovas pažymėjo, kad Rytų ir Vidurio Eu
ropos šalims reikia stiprios, solidarios ir 
efektyvios Europos Sąjungos, kuri įsi
klausytų j visų interesus. Buvo aptariamos 
energijos saugumo problemos.

Aptartas ir gegužės mėnesį įvyksiantis 
ES ir Rusijos vadovų susitikimas, kuriame 
V. Klaus dalyvaus kaip ES pirmininkaujan
čios šalies vadovas.

Prezidentas pakvie tė V. Klaus apsilan
kyti Vilniuje ir dalyvauti Lietuvos vardo 
paminėjimo-Tūkstantmečio iškilmėse šių 
metų liepos 6 dieną. Prez. V. Adamkus įtei
kė Čekijos Prez. Vaclav Klaus Vytauto 
Didžiojo ordino Didįjį kryžių.
Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS,LGrriCir‘‘lkniardinai”.

K. Prunskienė kritikuoja D. Grybauskaitę
(ELTA). Kandidatė į Prezidento postą 

Kazimira Prunskienė kritikuoja Briuselio 
vadovus, kad jie esą nepasiruošė artėjan
čiai krizei. Anot jos, savo misijos neatliko 
ir Lietuvos deleguota Dalia Grybauskai
tė. “Eurokomisarė, atsakinga už ES biu
džetą ir finansus, nesusitvarkė su Europai 
tekusiais iššūkiais ir neužkirto kelio ūkio 
nuosmukiui, nors įtakos ir galių stoka D. 
Grybauskaitė skųstis tikrai negalėtų”, - sa
kė K. Prunskienė.

Ji retoriškai klausia, ar kandidatavi
mas j Prezidento postą nėra būdas išveng
ti atsakomybės už Briuselyje (ne)padary-

Keis pensijos pradžią?
Seimo narys Mantas Varaška ragina 

keisti pensijos pradžios metus. Jo parengtu 
Valstybinių socialinio draudimo pensijų 
įstatymo pataisos projektu siūloma suvie
nodinti vyrų ir moterų pensinį amžių iki 
62 metų (dabar šis amžius yra atitinkamai 
60 ir 62.5 metų). Prie vienodo pensinio am
žiaus būtų pereinama ne iš karto. Iki 2011 
m. galiotų dabartinis senatvės pensijos 
amžius, tada jis būtų suvienodintas iki 61 
metų. Nuo 2014 m. sausio 1 d. į pensiją 
tiek vyrai, tiek moterys išeitų sulaukę 62- 
ejų. Iki 1995 m. pensijos amžius moterims 
buvo 55 metai, vyrams - 60 metų. Vėliau 
šis amžius buvo laipsniškai didinamas.

„Galiojanti pensinio amžiaus struktūra, 
diferencijuojama lytiniu pagrindu, yra iš

Jaunųjų ES vertėjų konkursas
(ELTA). Briuselyje prizais ir diplomais 

buvo apdovanoti 27 ES šalių vidurinių 
mokyklų moksleiviai, geriausiai atstova
vę savo šaliai vertimo raštu konkurse 
“Juvcnes Translatores” (lot. “Jaunieji ver
tėjai”). Lietuvai vertėjų konkurse geriau
siai atstovavo Vilniaus Mykolo Biržiškos 
gimnazijos moksleivis Julius Juodakis. Šį 
konkursą 2008 metų lapkritį surengė 
Europos Komisija, siekdama skatinti 
mokytis kalbų ir populiarinti vertėjo raš
tu profesiją.

Sėkmingaikonkurse pasirodę mokslei
viai sau ir vienam lydinėtajam asmeniui 
laimėjo dviejt) dienų kelionę į Briuselį. 
Konkurso laimėtojai ne tik dalyvavo apdo
vanojimo renginyje, bet ir susipažino su 
Briuseliu, susitiko su profesionaliais ES ver
tėjais ir pamatė, kokias praktines priemones

Vilniuje turistų daugėja
Kasmet j Vilnių atvyksta vis daugiau tu

ristų. Praėjusiais metais Lietuvos sostinėje 
apsilankė 1,602,000 užsieniečių-5% dau
giau nei 2007-aisiais. Daugiausia svečių 
sulaukta iš Lenkijos, Vokietijos, Rusijos, 
Jungtinės Karalystės ir Suomijos. Pirmą 
kartą j dešimtuką šalių, iš kurių atvyksta 
daugiausia turistų, pateko Prancūzija. Pa
daugėjo turistų iš Europos Sąjungos. 2008 
metais Vilniuje atidaryti 5 nauji viešbučiai, 
teigiama išplatintame pranešime spaudai.

Bendrus metinius Vilniaus statistikos 
rodiklius stipriai veikia per paskutinius 
tris praėjusių metų mėnesius 26% suma
žėjęs svečių skaičius iš kitų Lietuvos mies
tų ir Baltarusijos.

Augančiam turistų skaičiui nemažai

Suomijoje įkalinta 18 lietuvių
“Lietuvos rytas” praneša, kad Suomi

jos miesto Huuvinka teismas nuteisė 18 
lietuvių iš Panevėžio apylinkių. Jie nu
bausti už 40 plėšimų iš parduotuvių. 
Grobio vertė - apie 600,000 eurų (šiek tiek 
daugiau kaip du milijonai litų).

Spauda komentuoja, kad lietuviai 
Suomijoje gali tapti baubu, kuriuo greitai 
bus gąsdinami vaikai. Per 2007-2008 me
tus maždaug 30 vyrų grupė nusiaubė de
šimtis miestų visoje Suomijoje. Pasidaliję 
į grupeles po 2-3 vyrus, jie iš didelių pre

tus darbus. “Tai primena bėgimą iš skęs
tančio laivo - atsakinga pareigūnė trau
kiasi pačiame krizės įkarštyje, nors pa
prastai kapitonas laivą palieka paskutinis. 
Ir iš Briuselio negirdėti prašymų, jog ko
misarė D. Grybauskaitė liktų savo poste. 
Ar ši Europos Komisijos vadovų tyla 
nereiškia, jog eurokomisarė taip ir ne
pateisino lūkesčių?”

Kazimira Prunskienė mano, kad Da
lios Grybauskaitės kompetencija yra lik 
žmonėms peršamas įvaizdis. Tai esą rodo 
ir jos parama Andriaus Kubiliaus Vy
riausybei. □ 

esmės kritikuotina, kaip galimai neatitin
kanti Konstitucijos 29 straipsnio princi
pinės nuostatos. Ji nurodo: „Žmogaus tei
sių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų 
dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, 
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar 
pažiūri) pagrindu”, - Mantas Varaška rašo 
projekto aiškinamajame rašte. Anot jo, 
dauguma ES valstybių pensinio asmens am
žiaus ribos nesieja su darbuotojo lytimi, kai 
kurios kitos bloko narės (Austrija, Čekija, 
Belgija, Jungtinė Karalystė) eina to link.

Statistikos departamento duomenimis, 
Lietuvoje vidutinė tikėtina vyrų gyvenimo 
trukmė nuo 2000-ųjų iki 2007-ųjų nuo
sekliai mažėjo nuo 66.8 iki 64.9 metų, 
moterų - nuo 77.5 iki 77.1 metų. □ 

ir metodus vertėjai naudoja savo darbe.
Šitame jaunųjų vertėjų konkurse 

dalyvavo 2,247 moksleiviai iš 593 ES mo
kyklų. Dalyviai turėjo per dvi valandas iš
versti tekstą apie daugiakalbystę iš bet 
kurios iš 23 oficialiųjų ES kalbų j bet ku
rią kitą oficialiąją kalbą. Komisijai buvo 
pateikti vertimai į visas oficialiąsias kal
bas - iš viso 147 kalbi) kombinacijos.

Pirmojo europinio moksleivių verti
mo konkurso laimėtoja iš Lietuvos pernai 
tapo Kauno “Saulės” gimnazijos mokslei
vė Julija Gvardinskaitė.

Europos Parlamentas (EP) kartu su 
Europos Komisija yra vieni iš didžiausių 
vertėjų raštu ir žodžiu darbdavių pasaulyje. 
Vien EP dirba apie 1500 vertėjų raštu ir 
žodžiu, taip pat teisininkų lingvistų - visi 
jie sudaro apie trečdalį viso EP personalo.

įtakos turi Vilniaus miesto savivaldybės 
aktyvi turizmo reklama - užsienio šalių 
žiniasklaidoje organizuojamos Vilniaus 
miesto pristatymo kampanijos bei pažin
tiniai turai atstovams, dalyvavimas tarp
tautinėse turizmo parodose, užsienio kal
bomis leidžiami bei platinami Vilniaus 
turizmo galimybes pristatantys informa
cijos leidiniai, įgyvendinami turizmo plėt
ros skatinimo projektai.

Vilnius lankytojų akimis - gražus, šva
rus. modernus, svetingas ir jaukus miestas, 
turintis nuostabų senamiestį, įspūdingą 
architektūrą, žavingas bažnyčias ir įdomią 
savitą kultūrą. Tai miestas, kuriame jaučia
ma istorinė dvasia, gyvena malonūs, drau
giški ir svetingi žmonės. (Iietuvianis.com)

kybos centrų vogė kompiuterius, naviga
cijos prietaisus, valčių variklius, mašinų 
katalizatorius, buitinę techniką, o iš namų 
- pinigus ir brangenybes. Visi plėšikai - iš 
Panevėžio apylinkių. “Matyt, jūsų plėši
kėliai vieni kitiems grįžę papasakodavo, 
kokia turtinga šalis yra Suomija, kokie 
ten keliai,kokia apsauga. Informacija pli
to tarp draugų”, - svarstė “Lietuvos ryto” 
žurnalistės pakalbintas Helsinkio centri
nio policijos komisariato atstovas Arto 
Korhoncn. □
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Bendruomenės baruose___________
Spalvingi įspūdžiai iš Australijos

Praėjusių metų pabaigoje Australijoje lankėsi scenos ir ekrano aktorė IVįJolė 
HIarmontaBtė, kuri čia atvyko pasitikti su „Ambersail” atplaukiančio savo draugo 
Pauliaus Kovo, o tuo pačiu dalyvavo ir Sydnėjuje vykstančiose Australijos Lietuvių Dienose. 
Sugrįžus, savo malonius įspūdžius apie šį kraštą ji papasakojo žurnalo IMUO • . .
bendradarbei Brigitai Baiikienei. Red.

Suplanavote įspūdingą kelionę: jūs 
atskrendate lėktuvu, Paulius atplaukia 
jachta...

Visi planai sugriuvo. Adelaidėje turė
jau laukti dvi dienas, o pralaukiau savai
tę, nes jų laivas vėlavo. Širdyje buvo liū
dna. Skridau per visą pasaulį, čia pat - 
Kūčios, Kalėdos, o Paulius kažkur van
denyne, aš - pas nepažįstamus žmones. 
Vėliau sužinojusi, kad jie laive kalėdinę 
eglutę buvo pasidarę iš šiukšlių maišelių, 
net apsiverkiau.

Iš tikrųjų Australijoje ne kartą verkiau 
- iš graudumo, iš gerumo. Adelaidėje 
pasitiko moteris, kurios gyvenime nebu
vau mačiusi. Ji neleido apsigyventi man 
viešbutyje ir ten laukti, kol atplauks Pau
lius, pakvietė pas save.

Ką veikėte tą savaite?
Įsigijau labai labai gert; draugų. Ponia 

Regina, niekada nematyta, sutiko mane 
kaip giminę, patogiai apgyvendino savo 
namuose. Ji buvo atsakinga už visos lie
tuvių bendruomenės šventinius pokylius. 
Dieną prieš Kūčias su ja ruošėm šventinį 
stalą - pjaustėm, minkėm! Aš tarsi į vaikys
tę sugrįžau. Buvau pamiršusi, kas yra įda
ryti kiaušiniai, į kuriuos Regina prikem
ša šprotų ir žalumynų. Paruošėm neįsi
vaizduojamus kiekius maisto - ne tik 
visiems Adelaidės lietuviams, bet ir Pau
liaus laivo įgulai, kurios tikėjomės su
laukti laiku. Dalyvavo įgula, bet kita, 
vadovaujama Naglio Nasvyčio, kuri atvy
ko iš Lietuvos maniškės pakeisti.

Ar pavyko užgniaužti vienatvę?
Lietuviai padarė viską, kad nesijaus

čiau vieniša. Reginos namuose rengėme 
vakarėlius, kur visaip juokinome vieni 
kitus. Tikrai buvo linksma... Daug kur 
keliavome. Australijoje labai populiam 
degustuoti vyną. Važiuoji j įvairių regionų 
vynuogynus ir skanauji skanauji. Man, 
čilietiškų ir australiškų vynų gerbėjai, ten 
lankylis tikrai buvo malonu. Regina nu
vežė j įdomiausias Adelaidės vietas, lie
tuvių muziejuje netgi išvydau Lietuvos 
Prezidento Antano Smetonos lazdą.

Kas labiausiai nustebino?
Nejučiomis ėmiau lyginti jų ir mūsų 

gyvenimą. Atlyginimai ten - kelis kartus 
didesni, benzinas -du kartus pigesnis. Pui
kiausią namą vandenyno pakrantėje gali 
nusipirkti už milijoną dolerių. Dar pri
dėkite gerą klimatą ir nepakartojamą 
gamtą. Tokius medžius, kokie ten auga, 
gali tik pasakose ar sapnuose išvysti, toks 
žydėjimas, tokios spalvos, tokie kvapai. Jei 
tik Australija būtų arčiau Lietuvos, tikrai 

Pcr Australijos Lietuvių Dienas, Naujų Metų baliuje jachtos “Ambersail” jūreiviai ir 
kapitonas išskleidė LR Prezidento vėliavą ir pasveikino Sydnėjaus lietuvius bei svečius.

pamąstyčiau, ar nevertėtų ten persikelti 
gyventi.

Ar senosios, ar naujosios bangos 
emigrantai nusiteikę grįžti j Lietuvą?

Kiek teko kalbėti, niekas iš jų - nei se
ni. nei jauni - nenori sugrįžti. Jiems ten 
gerai. Kai pasigilini į Australijos įstatymus, 
tampa aiški tokios nuostatos priežastis.

Moterys ten ypač įstatymų apsaugotos. 
Vyrams skyrybos finansiškai labai ne
naudingos, todėl jie daro viską, kad tik 
šeima neiširtų. Nežinau statistikos, bet esu 
tikra, kad Australijoje skyrybų nedaug. Ki
ta vertus, Australijoje moterų mažiau, to
dėl jos labiau branginamos.

Kartais toje šalyje jaučiausi lyg pate
kusi į sustingusio laiko erdvę. Tie žmonės 
kaip išvažiavo kadaise iš Lietuvos, taip ta
me laike ir liko. Lyg niekas nepasikeitę, 
lyg per tuos metus nebūtų atsiradę kom
piuterių ir kilt) dalykų. Į mišias bažnyčio
je susirinko moterys Anglijos karalienės 
šukuosenomis, visos labai gyvybingos, 
gražios. Garbaus amžiaus, 80 - 90 metų, o 
pačios iš kalnų automobiliais atvairavo. 
Dabar Lietuvoje įdėmiai žvalgausi į mūsų 
septyniasdešimtmetes ir man gaila, kad jos 
tokios suvargusios. Australijoje senatvė - 
didžiulėje pagarboje.

“Nekviesta meilė” Australijoje
Įėjusi į Adelaidės lietuvių biblioteką 

Nijolė sustingo. Išvydo padėtas penkias 
“Nekviestos meilės” serijų kasetes. Pasi
rodo, jas ten galima išsinuomoti ir net ei
lutė susidariusi. Vos kuris grąžina, jau kitas 
pasiima. Todėl Adelaidėje su Nijole visi 
lietuviai sveikinosi. Jie nežinojo, kad ji 
Nijolė ar Narmontaitė, pažinojo kaip 
Gražiną iš serialo “Nekviesta meilė”. Net 
ir bažnyčioje ją vadino Gražina, prašė 
leisti kartu nusifotografuoti, traukė iš 
rankinių visokias smulkmenas - būtinai 
norėjo ką nors padovanoti.

O Sydnėjuje priešingai: diduma lietuvių 
serialo nematė, užtat ten sutiko teatro 
gerbėjų. “Labai sujaudino vienas susiti
kimas, - pasakoja Nijolė. - Prieina simpa
tiška pagyvenusių kauniečių pora. Pasi
šnekame. Moteris rauna nuo savęs vėrinį, 
nes trokšta man jį įteikti (tą vėrinį dabar 
turiu kaip labai šiltą prisiminimą). Taigi 
juodu tada ima pasakoti siužetą iš savo 
gyvenimo. Vakare vyras prieina prie 
žmonos ir klausia: “Brangioji, ką šį vakarą 
veiksi?” Ji atsako: “Nieko nesu numačiu
si.” Todėl vyras pakviečia: “Gal eime į 
kiną?” 'Vada abu apsivelka pižamas, atsi
gula į lovą ir žiūri “Nekviestą meilę”. Aš 
apsiverkiau, kai jie tai papasakojo! Šis tik-

Paulius ir Nijolė prie jachtos “Ambersail” Sydnėjuje.

ras siužetas - lyg geras teatrinis vaizdas. 
Taip norėtųsi tai suvaidinti. Brangioji, ei
me į kiną...

Stebuklas Sydnėjaus centre
Australija - tokia šalis, kurioje blogai 

nusiteikę muitininkai tave už šokolado 
gabalėlį gali grąžinti atgal į Lietuvą, mat 
nieko valgomo negalima įvežti. Tačiau jie 
buvo taip priblokšti tokios mažytės šalies 
tūkstantmečiu, kad norėjo ne tik nusifo
tografuoti su atplaukusio laivo įgula, bet 
dar ir atnešė lietuviams glėbį dovanų.

Lietuvių laivas Sydnėjuje stovėjo toje 
krantinės vietoje, kur įprastai išlipa at
vykusi Anglijos karalienė. Už parą ten 
reikia mokėti tūkstantį dolerių. O lietuvius 
priėmė veltui. Australai kaip į ekskursiją 
ėjo pasižiūrėti to palyginti nedidelio 
laivelio, kuriuo lietuviai drįso plaukti 
aplink pasaulį. Lipo į vidų. Atgal į krantą 
kopė suapvalėjusiomis akimis: “Kaip 
galima tokiomis sąlygomis plaukti? Taigi 
ten lovį) nėra, tik neštuvai - du pagaliai ir 
brezento gabaliukas! Plaukia dvylika 
žmonių ir teturi mažytę viryklę

Kaip buvo organizuotas sutikimo 
renginys?

Reikėjo tai pamatyti! Susirinko maž
daug tūkstantis žmonių. Koncerte dalyvavo 
ansambliai: “Saduto” iš Londono, “Suta- 
ras” iš Lietuvos ir Sydnėjaus lietuvių ben
druomenės grupė. Prisijungdavo ir atsitik
tinai pro šalį ėję australai. Jie stebėjosi: 
koks čia priėmimas Sydnėjaus centre vi
dury dienos? Vietos lietuvių nuotaika buvo 
puiki, daugvėliavų, visi dainavo lietuviškas 
dainas. Pasijutau tarsi j Sąjūdžio laikus 
grįžusi. Savo akimis pamačiau stebuklą. 
Australai buvo įsitikinę, kad visą odisėją 
organizavo Lietuvos valdžia. Būtų nugir
dę, kad viskas - už savus pinigėlius, tikrai 
nebūtų patikėję. O Lietuvoje maišai pini
gų išmetami kažkokioms pseudoakci- 
joms Tūkstantmečiui paminėti.

Australijos televizijos parodė siužetą 
apie lietuvių laivo sutikimą, paminėjo ir 
tolimos šalies tūkstantmetį. Todėl vėliau, 
jau su Pauliumi keliaudami po Australiją, 
vien skynėme garbės laurus. Net muziejuje 
gidė mus pamačiusi sušuko “Lietuva, 
mileniumas!” ir veltui surengė mums iš
skirtine ekskursiją.

Keturiese išsinuomojome automobilį, 
nes taip patogiausia pažinti šalį. Važiavome 
Indijos vandenyno pakrante. Prisižiūrėjome 
keisčiausių vaizdų. Pvz., pamatėme, kaip 
žmogus krante įsibėgėjęs užmeta meškerę 

ir netrukus nuo laimikio 
sunku mo jį tiesiog ima nešioti 
į visas puses. Kokias arkliš
kas žuvis jie lupa!

Taip vaizdingai pasakoja
te, kad norisi užsibrėžti tiks
lą - nuvažiuoti į Australiją...

Keliaudami pakelėse ra
dome senų, mums neįprastų 
viešbučių, kuriuose kamba
riai nerakinami. Net sutrinki 
- kaip nueiti į dušą, gal būti
nai vienas turi likti daiktų 
saugoti?

Pagaliau atvykome į Syd- 
nėjų. Čia vėlgi pirmą kartą 
sutikti lietuviai Albina ir 
Garry mums paliko raktą ir... 
savo namą, patys išvyko 
atostogauti. Ar galit įsivaiz
duoti tokį pasitikėjimą: pa
likt namus svetimiems 
žmonėms. Jie visi atvažiuos į 
Lietuvių dienas Lietuvoje. 
Būtinai pasistengsime juos 
čia gražiai priimti. Paulius jau 
perka gerų vynų, aš irgi suku 
galvą, kokiais renginiais juos 
nustebinti.

Ar Australija kuo nors 
priminė kitas aplankytas ša
lis?

Ten labai kvepia Anglija. Ir važiuoji 
kaire puse, ir namai Viktorijos laikų, stogų 
kraštai tarsi vąšeliu apmegzti. Maistas la
bai angliškas.

To, ką valgo australai, nepavadinčiau 
skanėstais: daug tešlos, pusryčiams, aišku, 
kiaušinienė su bekonu, pupelės. Na ir jų 
vaisiai! Kai Lietuvoje ragaudavau mangų, 
galvodavau, kodėl grupė “Mango” tokio 
bjauraus vaisiaus vardu pasivadino. At
sikandi - ir trauki iš dantų kažkokias 
pjuvenas... O tensupratau, kas yra mangas. 
Prisiminus silpna darosi.

Viename pajūrio restorane paragavau 
ir gyvi) austrių... Kad pradėjo jos skrandyje 
tvistą šokti. Vėliau ponios Albinos na
muose Sydnėjuje pamačiau ji) ant stalo, 
bijojau ir priartėti. Tačiau ten buvo kas kita 
- su puikiais padažais, su citrinomis, labai 
skanu. Jūros gėrybės ten išties išskirtinės. 
Karališkos krevetės ten dvigubai didesnės 
nei mes įpratę Lietuvoje matyti.

Ar aplankėte viską, apie ką svajojote?
Turėjau planą, bet įvykdžiau tik mažąją 

jo dalį. Norėjau pamatyti, kaip pingvinai 
vakare apie šeštą valandą nuo jūros keliauja 
j savo miegamuosius vienoje saloje. Pla
nuotą dieną tiesiog pavėlavome įkeltą, tad 
tą plano punktą teko išbraukti. Tikrųjų 
aborigenų realybės irgi nepavyko pamatyti, 
pabendravome vien tik su “turistiniais”, 
profesionalais.

Nustebino Australijos vyriausybės di
džiulis dėmesys aborigenams, kad tik šie 
išliktų. Aborigenai nemoka jokių mokes
čių, jiems statomi namai, jie nemokamai 
gydomi - tik dauginkitės ir gyvenkite. Jų 
menas visaip proteguojamas. Prisipirkau 
daug aborigenų meno dirbinių, nes man jie 
labai mieli.

Kas įstrigo iš to, kad sužinojote apie 
Australijos istoriją?

Truputį juokinga buvo klausytis rimtų 
pasakojimų apie “senovę”, nes Australijos 
istorija - vos 220 metų. Tai ne mūsų 
tūkstantmetis! Irvis dėlto jie labai gražiai 
ją eksponuoja... Sydnėjuje aplankėme 
muziejų, kuris vadinasi Barakas. Į tą pastatą 
prieš porą šimtų metų ir imta vežti kalinius 
iš Anglijos. Nustebino prasižengimai, už 
kuriuos kaliniai buvo plukdomi į kitą pa
saulio kraštą: pavogė bandelę, norėjo pa
vogti vištą ir panašiai. Kalinius plukdydavo 
9 mėnesius. Todėl nuteistieji iki gyvos gal
vos neretai prašydavo iškart nužudyti, nes 
bijojo sunkios kelionės, be to, kėlė siaubą 
ir toji nepažįstama Australija. O ji tokia 
puiki... □
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Lietuviai pasaulyje
Martynas Mažvydas (? -1563)

Kuigiclcs Paežius byla LetuwinikunipjrSzemaicziunip-pirmoji spausdinta knyga 
lietuvių kalba - Lietuviškos spaudos pradžia

Naujausias Lietuvos pilietybės projektas

Isolda Poželaitė - Davis AM
2008 m. gegužės 21d. suėjo 445-ri me

tai nuo liuteronų pastoriaus Martyno 
Mažvydo mirties Ragainėje, ir 461-ri metai 
nuo pirmos knygos spausdintos lietuvių 
kalba - jo “Catcehisnivsa Prasty Szadci, 
Mokslas skaitlinių ruseli ta yr giesmes del 
krikseztunistes bei del berneliu iuunii 
nuuicy sugulditus MDXLVII.” Spausdinta 
Weinreich leidykloje, Karaliaučiuje 1547 
metais.

Pirmosios lietuvių kalba knygos 
autorius Martynas Mažvydas

Mažvydo kilimo vietovė kol kas dar 
nėra galutinai nustatyta. Spėjama, kad jis 
buvo iš Žemaitijos ir gimęs bei gyvenęs 
apie Kražius, Tytuvėnus ar Viduklę. Yra 
manoma, kad jis nebuvo kilęs iš bajorų 
šeimos, bet greičiausiai buvęs valstietis ar 
miestelėnas. Žinome, kad jis studijavo ir 
baigė Karaliaučiaus Universitetą (1546- 
48) įsigydamas bakalauro laipsnį. Pabaigęs 
studijas buvo paskirtas pastoriumi Ragai
nėje. 1554 m. jis buvo paaukštintas į archi- 
diakonus ir tikriausiai toliau tęsė nenuils
tančio vertėjo ir sielovados darbą savo 
parapijonių tarpe Ragainėje. Ten pat po 
devynerių metų jis ir mirė.

Kas paskatino Mažvydą išversti kate
kizmą į lietuvių kalbą? Manyčiau, kad jam 
rūpėjo kaip būsimam liuteronų pastoriui 
Prūsijoje gyvenančius lietuvius supažin
dinti su Dievo žodžiu, jų ten kalbama lie
tuvių kalba, o gal žemaičių patarme, kurią 
jis ir pats kalbėjo. Ne be reikalo jis kreipia
si antraštėje j savo būsimus skaitytojus 
“UetuwiiiikuinpjrSzeniaicziunip”. Tai lyg 
ir nuoroda, kad ir Lietuvoje katekizmas 
pravers lietuviams. O kita priežastis buvo 
tikriausiai jo noras ir jaučiama pareiga 
kaip pastoriui žmones atbaidyti nuo pa
gonybės. Tuo laiku krikščionybė dar ne
buvo įsitvirtinusi nei lietuvių apgyventuo
se plotuose Prūsijoje, ir dar mažiau pačioje 
Lietuvoje. Man teko skaityti knygoje apie 
pagonybę Iaetuvoje, kaip pastoriai ir ku
nigai skųsdavosi, kad per vedybų apeigas 
bažnyčioje, šventoriuje susirinkę svečiai 
su būgnininkais, didžiausiu būgnų triukš
mu “atbaidydavo” nelabuosius kaukus ir 
kitus pusdievius.

Panašius tikslus gal tik nuspalvintus 
religiniai - politiniais motyvais turėjo ir 

Skulptorius Gediminas Jokūbonis prie bronzinės Mar
tyno Mažvydo skulptūros.
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Prūsijos valdovas kunigaikštis Albertas 
Brandenburgietis, kuris atsikvietė Maž
vydą j Karaliaučių. Jam rūpėjo skleisti 
Reformaciją ne tik Prūsijoje, bet ir pačioje 
Lietuvoje. Taigi, katekizmo išvertimas į 
lietuvių kalbą buvo svarbus akstinas lie
tuvių atsivertimui į protestantizmą ir tuo 
pačiu Alberto įtakos sklaidai ir jo sferos 
praplėtimui Rytų Europoje.( 1 incyclopcdia 
Lituanica, tomas III, p.499)

Tačiau už savo tikėjimo išpažinimą, jis 
nukentėjo Vilniuje. Prūsijos valdovo Al
brechto pakviestas, jis atvyko į Prūsiją ir 
studijavo Karaliaučiaus Universitete. 
Studijas jis baigė anksčiau nei kiti.studen
tai. Matyt, jis jau žinojo ir lotynų kalbą, ir 
turėjo kitų žinių. Deja, nėra dar galutinai 
nustatyta, kur jis baigė pirminiai išsi
mokslinimą ir vidurinę mokyklą.

Kaip katekizmas buvo “suguldytas?”
Pirmiausiai reikėtų paminėti katekiz

mo dedikaciją. O ji skamba labai iškil
mingai “Ad magnum Ducalum Litvaniae” 
(Didžiajai 1 jetuvos Kunigaikštystei). Po to 
yra du įvadai: pirmasis lotynų kalba yra 
Karaliaučiaus Universiteto rektoriaus F. 
Staphylus, kuriuo jis kreipiasi j “Pastoribus 
et Ministris Ecclesiarum in Lithvania” 
aiškindamas, kad žmoneliams, kurie yra 
tik pusiau išprusę, katekizmas nėra pirmo
je vietoje taikomas. Toliau rektorius ap
gailestauja, kad pagonybė dar ncišnaikin- 
la Lietuvoje, kursis dar garbinamas Perkū
nas, Laukosargis ir Žemėpatis. Antrasis 
įvadas yra ilgoka Mažvydo poema lietuvių 
kalba, kurios pirmos dvi eilutes vis sudaro 
vieną sakinį ir rimuojąs! dažnai veiksma
žodžiu bendratyje ar liepiamoje nuosakoje. 
Manau nė vienam moksleiviui Nepriklau
somybės laikais per tų laikų istorijos pa
mokas įsmigo šie žoddžiai ir j mintį:

“Bralei seseris imkiet mani ir 
skaitikiel / Ir tatai skailidami 
permanikiet.”

Antroje sakinio dalyje dažnokai pasi
taiko griežtesnis, įsakantis tonas, ypatingai 
kai autorius kalba apie dievus ir deives:

“Tamsibes senases nog iusii sehalin 
atwarisict / Simus dukteris nog iu 
schgielbesit. / Kaukus, Szemepatis jr 
Lauksargius pameskiet / Wisas welnuwas 
deiwes apleiskiet./ Tos deiwesnegaliums 
neką gera doty / Bel tur wysus amszinai

prapuldinly”
Mažvydas turėjo ir pedago

ginių polinkių, nes jis sukūrė 
ir elementorėlj, kuris turėjo 
padėti lietuviams ir žemai
čiams išmokti skaityti katekiz
mą ir rašyti ištraukas iš jo. 
Pačiame gale yra dar 11 gies
mių su muzika, sukurtų įvai
rių autorių ir Mažvydo iš
verstų į lietuvių kalbą. Jis apie 
šias giesmes prabyla ir įvado 
poemoje:

“Jei kas sehwenta giesme 
nargiedaty/ Mane po akimis 
savva tur turely”

Pirmoje katekizmo laidoje 
buvo spausdinta apie kelis 
šimtus egzempliorių. Nega
lima pervertinti šios pirmos 
lietuvių kalba parašytos kny
gos vertę, nes buvo išleista ir 
antroji laida. “Ją išleido dar 
Adalbert Bezzcnbcrgcr 1874 
metais, o Gcorg GeraUis 1922, 
1923 m. ir Lietuvos Meno ir 
Mokslų Akademija (Pirmoji 
lietuviška knyga), Kaunas, 
1947. (Encyclopedia Lituani
ca, IlI-čias tomas, 499 psl.)

Nukelta į 7 psl.

Kaip praneša ELTA, ketvirtadienį, 
balandžio 16 d.. Seimas pritarė naujos 
redakcijos Pilietybės įstatymo projektui. 
Projektas keliauja j komitetus. Pagrindiniu 
komitetu paskirtas Teisės ir teisėtvarkos 
komitetas. Jame pirmasis svarstymas nu
matytas birželio 16 dieną.

Projekte išplečiamas ratas asmenų, 
kurie galėtų turėti dvigubą pilietybę - 
Lietuvos ir kitos valstybės. Tačiau teisės j 
dvigubą pilietybę neturi tie, kurie emigra
vo iš Lietuvos po Nepriklausomybės at
statymo 1990 metais kovo 11 dieną. (7,r. 
žemiau. Red.)

Šiuo metu galiojančiame Pilietybės įs
tatyme numatyta, kad dvigubą pilietybę 
gali turėti asmenys, iki 1940 metų birželio 
15 dienos turėję Lietuvos pilietybę ir iš
tremti ar pasitraukę iš Lietuvos 1940 melų 
birželio 15 dienos - 1990 m. kovo 11 die
nos okupacijų metu. Naujame įstatymo 
projekte siūloma dvigubą pilietybę leisti 
turėti nuo 1919 metų sausio 9 dienos iki 
1990 metų kovo 11 dienos iš Lietuvos iš- 
vykusiems asmenims ir visiems jų pali
kuonims, kurio bent vienas iš tėvų buvo 
Lietuvos Respublikos (LR) pilietis.

įstatymo projekte siūloma įtvirtinti 
nuostatą, kad vaikas, kuris gimdamas įgy
ja LR ir kitos valstybės pilietybę, gali bū
ti kartu Lietuvos ir tos kitos valstybės pilie
tis. Šiai nuostatai siūloma suteikti grįž
tamąją galią ir nustatyti, kad LR piliečio 
vaikai, gimę 1990 metų kovo 11 dienos ir 
vėliau, kurie gimdami įgijo LR ir kitos 
valstybės pilietybę, gali turėti dvigubą 
pilietybę.

Įstatymo projekte taip pat numatoma, 
kad asmenys, ištremti iš okupuotos LR 
1940 -1990 metais ar išjos pasitraukę nuo 
1919 iki 1990 metų ir įgiję kitos valstybės 
pilietybę, ir nurodytų asmenų palikuonys.

. Pasitraukusiems po 1990 - ne
Naujasis projektas dvigubą pilietybę 

išsaugo iš Lietuvos pasitraukusiems iki 
nepriklausomybės atkūrimo bei jų pali
kuonims. Tačiau po 1990-ųjų pasitrauku
sieji dvigubos pilietybės turėti negalės, ji 
galės būti suteikiama tik užsienyje gimu- 
siems jų vaikams, kaip ir šiuo metu.

Nuostata, daranti esminę perskyrą tarp 
lietuvių, emigravusių prieš ir po nepriklau
somybės atkūrimo, susilaukė radikaliai 
skirtingų priekaištų - buvo Seimo narių, 
pasisakiusių už pilietybės išsaugojimą 
visiems emigrantams, buvo ir siūlymų iš 
viso naikinti dvigubos pilietybės institutą.

“Visi tie asmenys, kurie išvyko iki 1990 
metų, kurie buvo ištremti, jų pasitrauki
mas yra pateisinamas susiklosčiusiomis 
istorinėmis ir kitomis aplinkybėmis, ir 
konstituciškai yra pateisinama, kad tie 
žmonės pasitraukė. Tačiau tie, kurie iš
vyko iš nepriklausomos valstybės, jų 
gyvybei negrėsė pavojus, ir darbo grupė 
manė, kad tai yra esminė takoskyra tarp 
tų žmonių”. - aiškino Prezidento patarėja 
Aušra Rauličkytė.

Tačiau Seimo partijos “Tvarka ir tei
singumas” atstovas Andrius Mazuronis 
argumentavo, jog pasitraukę po nepri
klausomybės išvyko irgi “ne iš gero gy
venimo”, ir, nors tiesioginės fizinės grės
mės jie ir nepatyrė, tačiau palikti Lietuvą 
privertė ekonominės sąlygos - o nuo jų 
irgi priklauso žmogaus išlikimas.

Į Seimo išsakytus siūlymus pilietybę 
palikti visiems, nepriklausomai nuo 
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galės susigrąžinti LR pilietybę neatsisa
kydami turimos kitos valstybės pilietybės.

Projekte taip pat numatoma išplėsti 
asmenų, galinčių būti LR ir kitos valstybės 
piliečiais, ratą, įtraukiant ir asmenis, kurie, 
sudarydami santuoką su kitos valstybės 
piliečiu, dėl to savaime įgis tos valstybės 
pilietybę.

Įstatymu norima įtvirtinti ir pilietybės 
įgijimą supaprastinta tvarka. Lietuvių 
kilmės asmuo, niekada neturėjęs LR pi
lietybės, galės ją įgyti supaprastinta tvarka. 
Asmenys, iki 1940 metų birželio 15 dienos 
turėję Lietuvos Respublikos pilietybę, ir jų 
palikuonys, kurie iki šio įstatymo įsiga
liojimo nėra įgiję Lietuvos Respublikos 
pilietybės, turės neterminuotą teisę atkur
ti Lietuvos Respublikos pilietybę, nepri
klausomai nuo to, kokioje valstybėje jie 
nuolat gyvena.

Projekte taip pat numatyta, kad lietu
vių kilmę patvirtinantis dokumentas būtų 
išduodamas lietuvių kilmės asmenims, 
neturintiems Lietuvos pilietybės. Kartu 
projekte siūloma parengti atskirą įstaty
mą. kuriame būtų nustatytos socialinės, 
ekonominės, kultūrinės ir kitokios teisės, 
kurias šie asmenys turės Lietuvoje.

Nauja pilietybės įstatymo redakcija 
įsigaliotų nuo 2010-ųjų metų sausio 1 
dienos. Už tai balsavo 45, prieš - 3. su
silaikė -11 parlamentarų.

Diskusijos dėl dvigubos pilietybės 
buvo kilusios prieš porą metų, primena 
ELTA. Konstitucinis Teismas 2006 metų 
nutarime yra nurodęs, jog dvigubos 
pilietybės atvejai turi būti ypač reti - 
išimtiniai, o pagal Konstituciją negali
ma nustatyti tokio teisinio reguliavimo, 
pagal kurį dvigubos pilietybės atvejai 
būtų ne itin retos išimtys, bet paplitęs reiš
kinys.

emigravimo datos, prezidento patarėja 
Aušra Rauličkytė atsakė, jog tai įmano
ma - tačiau būtina keisti Konstituciją.

“Galima pakeisti, kad kiekvienas Lie
tuvos pilietis gali turėti dvigubą pilie
tybę. bet tam reikia keisti Konstituciją”. - 
sakė A.Rauličkytė. Konstitucijos 12 
straipsnio 2 skirsnis numato, jog išskyrus 
įstatymo numatytus atskirus atvejus, nie
kas negali būti kartu Lietuvos ir kitos 
valstybės pilietis. Šis Konstitucijos straips
nis gali būti keičiamas tik referendumu.

Nors, viena prasme, naujuoju įstatymo 
projektu išplečiamos galimybės gauti 
Lietuvos pilietybę, tačiau išeivijos atsto
vai ir naująją įstatymo redakciją vertina 
skeptiškai. Numatoma, kad aštrios kriti
kos bus susilaukta is dabartinės emigran
tų bangos, nes per pastaruosius keliolika 
metų iš Lietuvos išvyko apie pusę mili
jono žmonių ir daug jų įgijo kito krašto 
pilietybę.

Pagal naująjį projektą, dvigubos pilie
tybės negalės turėti tie, kurie iš Lietuvos 
išvyko po 1990 metų kovo 11 dienos ir 
įgijo kito krašto pilietybę. Po Nepriklau
somybės atkūrimo iš Lietuvos pasitraukę 
asmenys galėtų turėti dvigubą pilietybę 
tik tuo metu, jei jų atvejai bus ypatingi- 
pavyzdžiui, susituokę su kitos valstybės 
piliečiu ir taip pagal tos šalies įstatymus 
automatiškai įgydami antrą pilietybę. 
Tačiau jų vaikai, gimę užsienyje, galės tu
rėti dvigubą pilietybę, kaip įteisinta ir 
dabar. □
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Australijos atstovai, vykstantys į VU! Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes Vilniuje

2009 m. birželio 25 - 28 d.d.
Oficialūs asmenys:

Beitais, Jeronimas - ALFAS prezidentas/ 
grupės vadovas,
Laukaitis, Antanas - ALFAS Lietuvos rei
kalų atstovas,
Wiasak, Alex-vyrų vadovas,
Bagušauskienė, Aldona - moterų vadovė, 
Šutas, Stasys - individualių sporto šakų 
vadovas,
Obeliūnas, Jonas - krepšinio komandų 
vadovas,
Karp, Edis - ALFAS iždininkas,
Ports, Virginia - atsakinga už pirmą 
medicininę pagalbą,
Slanwix-IIartill, Natasha - fotografė.

Sportininkai, treneriai, 
komandų vadovai

Moterų krepšinio “Auksinė” komanda
Protas, Venta (Syd) kapitonė
Milvydas, Daniele (Bris) kapitonės pava
duotoja
Andriejūnas, Tara (Syd)
Hack (Vaičiurgis), Marisa (Syd)
Milvydas, Kristina (Bris)
Statkus, Ginta (Mcl)
Dičiūnas, Daina (Syd)
Ports, Emilija (Adei)
Wiasak, Rebecca (Geel)

Jaunutis, Daniel (Adel) vyr. treneris 
Brown, Aldona (Geel) menedžerė

Moterų krepšinio “Žalia” komanda
Koszela, Lee - Anne (Geel) kapitonė 
Ankus, Jacintą (Syd) kapitonės pavaduo
toja
Delisio, Estą (Adei)
Krivickas, Sarah (Adei)
Lukaitis, Marta (Mcl)
Murray, Kamillc (Adei)
Obeliūnas, Alana (Geel)
Šcpokas, Lcah (Syd)
Stanwix, Kellie (Hob)

Šepokas, Michael (Syd) vyr. treneris 
Milvydas, Algimantas (Bris) treneris 
Koszela, Lucy (Geel) menedžerė

Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redakcija,

Lietuvos kelionių agentūra ieško 
žmogaus, kuris norėtų prisidėti prie lie
tuvių ekskursantų grupės kaip palydovas. 
Ekskursija apie Australiją įvyks spalio - 
lapkričio mėnesį. Palydovas turėtų gerai 
kalbėti lietuviškai ir angliškai.

Dėl išsamesnės informacijos prašau 
kreiptis į ekskursijos vadovę Teodorą Dil- 
kienę e-mail:

tcudora.dilkienc@gmail.cnm
Eglė Garrick, Sydney 

PS.: Galite kreiptis ir į mane c-mail: 
Egle.Garrick@shfa.nsw.gov.au

Žinios iš Valdovų rūmų
Lietuvos Valdovų Rūmuose darbai ge

rai vyksta, bet ypatingas ir iškilmingas 
atidarymas įvyks sekančiais metais mi
nint Žalgirio mūšio 600 metų sukaktį. Šią 
vasarą visuomenė bus supažindinta su 
Valdovų Rūmų atliktais darbais, bus gali
ma apsilankyti kieme ir kai kuriose salėse.

Visi tautiečiai kviečiami paremti Val
dovų Rūmų atstatymą įnešant auką į 
TALKOS sąskaitą “Valdovų Rūmų atsta
tymo fondas”. Visų rėmėjų pavardės bus 
įtrauktos į rėmėjų sarašą ir jiems išrašytas 
Aukotojo liudijimas.

Vyrų krepšinio “Žalia” komanda 
Kaspariūnas, Linas (Mel) kapitonas 
Zegeris-Kalėda, Mantas (Syd) kapitono 
pavaduotojas 
Hoban, Luke (Adei) 
Licbich, Romas (Geel) 
Molloy (Vaitkus), Geoff (Adei) 
Obeliūnas, Edis (Geel) 
Wiasak, Steven (Geel) 
Stanwix, Warren (Hob) 
Stanwix, Peter (Hob) vyr. treneris 
Stanwix, Brennan (Hob) treneris 
Hack, Anthony (Syd) menedžeris

Vyrų krepšinio “Auksinė” komanda 
Statkus, Rimas (Mel) kapitonas 
Jablonskis, Todd (Syd) 
Karp, Alexander (Syd) 
Lee, Jonathan (Syd) 
Milvydas, Kazys (Bris) 
Milvydas, Vytautas (Bris) 
Rutkauskas, Justinas (Mel) 
Talanskas, Simon (Adei) 
Stanwix, Jordan (Hob) 
Šutas, Peter (Geel) vyr. treneris 
Talanskas, Alexas (Adei) treneris 
Jablonskis, Tomas (Syd) menedžeris

Golfo komanda
Belkus, Andrius (Syd) 
I linrichsen, Evan (Mel) 
Knowles, Birutė (Geel) 
Knowles, Peter (Geel) 
Koszela, Eddie (Geel) 
Petraitis, Jonas (I lob) 
Pocius, Bugenius (Adei) 
Burokas, Vytas (Syd) 
Jablonskis, Jason (Syd)

Tenisas - lauko ir stalo 
Šutas, Rhonda (Geel) lauko 
Vaičiulevičius, Rožė (Hob) lauko ir stalo 
Wallis, Angonita (Syd) stalo

Plaukimas
Belkus, Melissa (Syd)

Biliardas
Burokas, Petras (Syd) 
Jablonskis, Jason (Syd) 
Pečiulis, Jonas (Syd) 
Gatžbergas, Vladas (Syd)

Rėmėjams, paaukojusiems 1000 litų ar 
daugiau, suteikiamas VALDOVŲ RŪMŲ 
STATYTOJO DIPLOMAS ir jų pavardės 
bus įrašytos Garbės lentoje.

Jurgis Zaikauskas
Tel: 03 9874 5250

Gerb. Redaktore,
prašau įdėti į “Mūsų Pastogę” patai

są. Savo straipsnyje “Canbcrros lietuvių 
istorija” (“Mūsų Pastogė” Nr.12) 
Canberros Lietuvių Bendruomenės Są
jungos pirmininkų pavardžių sąraše bu
vo išleista buvusios pirmininkės Rasos 
Mauragienės pavardė.Taip pat tautinių 
šokių grupės “Audėjėlė” vadovų pavar
džių sąraše buvo išleista Mindaugo Mau- 
ragio pavardė. Atsiprašau paliestųjų, nes 
vadovavausi leidinuke duotais daviniais.

Liudas Budzinauskas

Prikelkime savo širdis supratimui, 
užuojautai, meilei. Melskime sau ir kitiems 
džiaugsmingo Prisikėlimo ryto mūsų 
gyvenime. Tebūna Kristaus prisikėlimo 
šventė mūsų visų vilties šaltiniu. Būkite 
sveiki sulaukę Šv. Velykų!

Irena Degutienė
Lietuvos Respublikos Seimo 

Pirmininko pirmoji pavaduotoja

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

Vytauto 
Didžiojo 
vaikystė

Kai Kęstutis vedė 
Birutę, jo pirmosios

žmonos sūnūs - Patirgas, Butautas ir 
Vaidotas - jau buvo paaugę. Vytautas buvo 
pirmasis jo ir Birutės sūnus, o paskui dar 
gimė Tautvilą, Žygimantas, Miklausa, 
Danutė ir Ringailė. Iš visų vaikų labiau
siai pagarsėjo Vytautai, vėliau pavadintas 
Didžiuoju. O kaip Vytautą vadino jo mama? 
Galime tik spėti. Jeigu per amžius lietuvių 
kalba sukūrė ir išlaikė šimtus žodžių mei
liai vadinusių motiną - mama, mamyte, 
mamute, motute, mamulė, motulė, moti
nėlė - tai tikriausiai ir motinos šaukdavo 
savo vaikučius malonybiniais vardais, pa
vyzdžiui, Vytautėlis, Vytukas, Vytelis, Vy
lytis, Vyčiukas, o kartais gal tiesiog pa
sakydavo: “Sūneli, nesikarstyk ant pilies 
mūrų - gali nukristi”.

Įdomu, kaip gi tas Vytukas augo ir ką 
jis veikė augdamas. Jo tėvo dažniausiai 
nebūdavo namie - jis kariaudavo arba 
medžiodavo. Mažas Vytukas augo prie 
mamos. Kažin ar jis padėdavo mamai ir 
kitoms pilies moterims skusti bulves? To 
tai tikrai ne, nes bulvės Lietuvoje atsirado 
tik po pusantro šimto metų, o Vytautėliui 
moteriški užsiėmimai nerūpėjo. Būdamas 
motinos įtakoje jis pradėjo nekęsti kry
žiuočių ir žinojo, kad jais negalima pasi
tikėti. Taip pat Birutės įtakoje jis liko

Tūkstantmečio Velykos vandenyne
Šv. Velykos kiekvienam 

katalikui siejasi su vely
kiniais margučiais. Mūsų 
įguloje neatsirado kitų 
konfesijų atstovų (o gal kas 
ir neprisipažino), tai mes 
pasitarėm ir kapitonas 
nusprendė atšvęsti šv. Ve
lykas pagal visus papročius. 
Bėda tik ta, kad per rūpes
čius pamiršom į jachtą pa
siimti dažų, o kur tu, žmo
gau, dabar jų surasi Atlanto 
vandenyne?

Kadangi kapitono žodis 
laive įstatymas, tai nuspren
dėme dažyti kiaušinius parankinėmis prie
monėmis, panaudojant seną gerą bobučių 
metodą - įvynioti kiaušinius su svogūnų 
lukštais į marlinį tvarstį. Šis darbas buvo 
patikėtas man, laivo gydytojui, kaip turin
čiam didžiausią darbo su tvarsliava patirtį.

Dažymo metodika tokia: reikia paimti 
kiaušinį iš dėžutės su užrašu „Florida eggs“, 
nulupti menką lukštą nuo amerikietiško 
svogūno, uždėti jį ant kiaušinio ir viską 
įvynioti į lietuvišką medicininį tvarstį. Vis
ką reikia daryti labai atsakingai, panau
dojant visas desmurgijos (toks mokslas apie 
tvarstymą) žinias, neužmirštant, kad tuo 
metu kajutėje karšta kaip pirtyje, pučia apie 
20 mazgų stiprumo beidevindas, jachtos 
greitis apie 12-15 mazgų, o kūnas kreste
lėjimais skaičiuoja bangas. Tokiomis aplin
kybėmis buvo nudažyti 2 tuzinai kiaušinių 
ir nė vienas iš jų proceso metu nenukentėjo. 
Margučių spalva visiškai atitiko jachtos 
„Ambersail“ korpuso spalvą, kuo liko pa
tenkinta visa įgula. Po to susirinkome 
kokpite, kapitonas pasakė sveikinimo kal
bą, pažaidėm velykinį lietuvių liaudies 
žaidimą - daužėmės margučiais. Dalyvavo 
net bocmanas Linkus, kuris šiaip kiauši
nių nevalgo. Po įnirtingo daužymosi pa
aiškėjo, kad kiečiausias margutis kliuvo 
vairininkui Linui Baubliui. Tai tokios tūks-
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ištikimas savo tėvų papročiams, nors dė
dės Algirdo šeimoje nuolat susidurdavo 
su krikščionimis, nes Algirdo žmona bu
vo krikščionė.

Trakų pilyje irgi buvo krikščionių. Tai 
buvo kryžiuočiai belaisviai, ir vienas iš jų 
buvo paskirtas mokyti Vytautą skaityti ir 
rašyti, o tikriausiai išmokė ir vokiečių 
kalbos.

Pilies apsaugai palikti vyrai mokė 
Vytautą jodinėti, šaudyti iš lanko, mėtyti 
strėles ir kovoti kardu, vos tik jis pajėgė 
kardą pakelti. Dar visai jaunas jis pradėjo 
dalyvauti karo žygiuose kartu su tėvu ir 
dėdė Algirdu. 18-kos metų jis jau dalyva
vo rimtame žygyje. Kartu su juo tame žy
gyje dalyvavo ir jo pusbrolis, Algirdo sū
nus Jogaila, dviem metais vyresnis už 
Vytautą. O Birutė likdavo pilyje ir laukda
vo sugrįžtančio vyro ir sūnaus.

Aliutė

Šiaurės Amerikos krantų.
‘Tūkstantmečio odisėjos” VIII etapo įgu

la sveikina visus lietuvius su šv. Velykom!
Darius Jauniškis 

VIII etapo įgulos narys 
* * *

Jachta “Ambersail” artėja prie 
New York’o krantų

Jau nuo sekmadienio (balandžio 12 d.) 
vakaro jachtą “Ambersail” malonina ramūs 
vėjai ir nebanguotas vandenynas.

Nuo kelionės pradžios nuplaukta jau 
daugiau kaip septyni šimtai jūrmylių, iki 
New York’o lieka mažiau negu trys šim
tai. “Tūkstantmečio odisėjos” tūzai sako, 
kad iki trečiadienio (balandžio 15 d.) 
vakaro turėtų pasiekti Manhattan’ą.

Diena jachtoje šiandien eina ramiai, be 
didesnių netikėtumų. Kas keturios valandos 
keičiasi budėjimai-vachtos. Jose dalyvau
ja po keturis įgulos narius. Dažnas jų rytą 
pradeda nuo nedidelės mankštelės, puo
delio arbatos ar kavos, ramaus pašnekesio 
su kolegomis ant denio. Aplink ramiai 
teliūskuoja vanduo, kartkartėmis jachtą 
sujudina bangelė, bet šiaip ramu ir gražu. 
Naudodamiesi proga, kad oro sąlygos ra
mios, įgulos nariai daro minimalius rei
kalingus paremontavimus jachtoje.
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Antanas 
Laukaiti*

Kas - kur - kaip?

tęsinys iš MP nr. 14.

Kartu su rinktine
Nors su šia krepšinio rinktine buvo 

atvykę Amerikos bei Kanados lietuvių 
spaudos bei radijo korespondentai ir 
žinomas Čikagos žurnalistas Jonas Šo- 
liūnas, kuris vėliau parašė ir išleido pui
kią atsiminimų knygą “Krepšinio išvykti 
Australijon”, tačiau ir aš, kaip mūsų 
Australijos lietuvių ir kai kurių Amerikos 
lietuvių laikraščių atstovas bei žurnalis
tas, keliavau su krepšininkais (išskyrus

Šiaurės Amerikos lietuvių krepšinio rinktinė. Klūpo iš kairės: Pr. Čekauskas, A. Motiejū
nas, A. Varnas (kapitonas), V. Bazėnas, E. Modeslavieius. Stovi iš kairės: V. Adanikavičius 
(išvykos vadovas), L. Jesevieius, V. Sedlickas, E. Slomčinskas, E. Šilingas, A. Jankauskas, 
A. Adzima, V. Grybauskas (rinktinės vadovas).

Tasmaniją) po visą Australiją ir dalinausi 
kelionės įspūdžiais. Kelias įdomesnes 
smulkmenas pateiksiu žemiau.

• Didžiausias svečių krepšininkij 
nusivylimas atskridus į Australiją buvo 
žiema. Skrisdami į šiltą Australiją jie 
pasiėmė vasarišką aprangą ir po kelių 
praleistų Sydnėjuje naktų ir atvėsus nuo 
Amerikos karščių, sydnėjiškiams teko 
ieškoti megztinių ir taip šildyti sušalusius 
svečius.

• Kitas įdomesnis įvykis - sutikti 
svečius į Sydnėjaus aerodromą atvyko 
tikrai nemažas skaičius vietinių lietuvai
čių. Pamačiusios aukštuosius krepšinin
kus, jos jau kitą dieną pakeitė šukuose
nas,keliais centimetrais j viršų pakelda- 
mos plaukus.

Gi artimiau susidraugavus su kolego- 

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Bendroje nuo
traukoje su moky
toja Danute Ar
lauskiene ir gra

žiom jaunom vaikų motinom matau kai 
kurias, kurios lietuviškai pačios nemo
kėjo, tačiau vaikus norėjo leisti į lietuviš
ką mokyklą.

Kaune tuo metu buvo Gaila Gasiū- 
nienė. Jinai irgi bendravo su Arvydu kaip 
Socialinės Globos Draugijos atstovė. Ar
vydas vėl surado draugą, kuris galėjo 
pasiskolinti tėvo automobilį, ir visi keturi 
išvažiavom į Tabariškes, paskui Turgelius 
ir Jašiūnus. Tabariškių mokytoja pasakė, 
kad jiems reiktų indų vaikų maitinimui, o 
neblogai būtų ir koks puodas košei išvir
ti. Gaila juos Kaune surado ir nupirko. Aš 
gi iš Landsbergio Fondo gavau labai gerų 
batų Tabariškių ir Turgelių vaikams.

Pasitaikė proga pobūvyje sutikti Vil
niaus merą Vidūną. Papasakojau, kad 
Turgelių mokytoja labai susirūpinusi, kas 
bus žiemą, nes nėra jokio valdiško trans
porto, ir vaikai turi kelis kilometrus 
klampoti per sniegą į mokyklą ir atgal. 
Meras tuojau pažadėjop parūpinti 
mokyklinį autobusiuką ir savo pažadą 
vėliau ištesėjo.

Pažanga
Dar po trejų metų Tabariškėse buvo 

pastatytas namas su butais mokytojams, 
nes tas pats klebonas labai agitavo žmones 
nenuomoti butų lietuviams mokytojams!

Turgelių mokykla jau turėjo auto
busiuką, bet kai paklausėm ko jiems rei
kia, mokytoja pasakė, kad jai rūpestį kelia
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mis žurnalistais, paklausiau jų nuomonės 
apie Australiją: merginos tai tikrai gra
žios, tik gal jų kojos yra kiek storesnės už 
amerikiečių (gal dėl to. kad jos daugiau 
sportuoja už amerikietes). Sydnėjus gražus 
miestas, gal tik žmonių apsirengimas 
(tuomet) buvo truputį žemesnės klasės už 
Amerikos, tačiau maistas geresnis, ypač 
“steikai”. Neskaitant judėjimo kaire puse, 
vietinė piniginė sistema (tada dar buvo 
svarai ir šilingai) tai-Dieve apsaugok, nors 
vėliau irprie to priprato.

• Kaip patirtis parodė, geriausios sve
čių rėmėjos buvo moterys. Gi Mel
bourne, po pirmo pralaimėjimo, geriau
siai pasipelnė vaistininkai, nes moterys j 
rungtynes ateidavo gerai apsirūpinę ner
vus raminančiais vaistais.

• Svečius Tasmanijoje nustebino labai
geros krepšinio salės, kurios rungtynių 
melu būdavo perpildytos. Hobarto meras 
oficialiame sportininkų priėmime pasa
kė, kad dėl to reikia būti dėkingiems ži
nomam mūsų sportininkui ir sporto ins
truktoriui Antanui Andrikoniui, kuris čia 
krepšinį ne tik labai išpopuliarino, bet ir 
prisidėjo prie tų salių pastatymo.

• Melbourne lietuvaitės niekuo neat
siliko nuo kitų didžiųjų miestų merginų. 
Po oficialaus baliaus, jos tiesiog “pasi
vogė” didžiuosius krepšininkus ir išsivežė 
juos į privačius pasilinksminimus. Svečiai 
krepšininkai mūsų merginų tarpe buvo 
populiaresni, ncgu”Beatles” australiečių 
tarpe.

• Adelaidėje, viešnagės metu, didžiau
sios krepšinio diskusijos vykdavo “Lietu
vių bare”, kuris papuoštas Vytimi ir jame 

tai, kad vaikai neturi kur dingti ir ką veik
ti per atostogas. Būtų gerai mokyklos kie
me įrengti “stadijoną” - lentas ir krepšius 
krepšiniui ir vartus futbolui.

Paklausėmkick tas kainuotų. “Mes jau 
apskaičiavom", - pasakė mokytoja, “tėvai 
atliktų visą darbą, bet medžiaga kainuotų 
600 litų”.

Aš tuoj sumečiau, kad 300 dolerių En
tuziastės lengvai galėtų paaukoti, bet be 
visos draugijos (t.y. I Jlijos) pritarimo nie
ko negalėjau pasakyti. Lilija, kuri tuo me
tu irgi buvo Lietuvoje, aišku, pritarė, ir 
mokykla gavo “stadijoną”.

Naujai mokyklai Butrimonyse Arvy
das vežė kompiuterį ir spausdintuvą (už 
“Jonės ir Halinos” pinigus).

Šalčininkų “Tūkstantmečio mokyklai” 
Arvydas vežė foto kopijavimui popie
riaus. Mokykla mane pritrenkė savo 
didumu ir ištaiga. Aktų salė talpina 500 
žmonių, scenoje fortepijonas, dovanotas 
Landsbergio Fondo; milžiniška gimnas
tikos - atletikos salė su įranga; salė baleto 
ir šokių studijoms - su turėklais ir veidro
džiais; jau buvo iškastas ir rengiamas 
vidinis plaukiojimo baseinas.

Kačerginės vaikų sanatorija
Šalia mokyklų šalpos Arvydas ir kiti 

Vilnijos draugijos nariai užsiima ir ne 
visai legalia veikla. Lankydamas mokyk
las Arvydas sužino, kurie vaikai tikrai 
skursta - girtuoklių ar bedarbių šeimose 
jie nuolat neprivalgę. Tiems nusilpusiems 
vaikams daktarai labai lengvai suranda 
teisėtą ligą ir išsiunčia juos į vaikų sana
toriją atsigauti. Tokia sanatorija yra 
Kačerginėje.

Kai per sporto šventę su Algiu ir 
Saulium buvau Kaune, Arvydas man pa
skambino ir pasiūlė man aplankyti tą 
sanatoriją.. Kitą dieną jis atvažiavo su dar 
viena Vilnijos draugijos nare Brone 
Urbonaite (Arvydas automobilio neturi, 

aptarnavo lietuviai padavėjai. Čia būdavo 
lyg nervų nuraminimas mūsų krepšinio 
mėgėjams.

• Pcrth’e priėmime pas merą dalyva
vo ir Amerikos gcn. konsulas P. Mayfield, 
kuris sveikinimo kalboje pasirodė labai 
gerai žinąs apie lietuvius, jų seną kalbą. Tai 
mus labai nustebino.

Perth’e svečiai sužinojo naujų lietuviš
kų žodžių. Žmogus, kuris tik kartais išge
ria, ten buvo vadinamas “lak(a)ūnu, o tas, 
kuris jau gerokai išgeria - pil(a)otu.

• Daugelis svečių Sydnėjaus miestą ir 
jo gražias apylinkes pamatė tik grįždami 
namo. Pasisvečiavo ir garsiajame Kings 
Cross’e. Jie išrinko Sydnėjų gražiausiai!

jam vis reikia surasti ratuotą žmogų) ir 
nuvažiavom į “Žibutės” sanatoriją Ka
čerginėje, kur tuo metu vasarojo pirmieji 
Vilnijos gydytojų atrinkti Vilniaus Vokės 
vaikai.

Mus pasitiko vyresnysis gydytojas su 
liūdna žinia: vakar atvažiavo tėvai ir 
pasiėmė keturis vaikus, būk tai šeimos 
važiuoja vasaroti.

Pasirodo, istorija buvo tipiškas soviet
mečio palikimas. Iš 6 medikų numatytų 
vaikų, mokyklos vedėja atrinko du, o vie
ton kitų pasiuntė savo draugų vaikus, 
kuriems ir namie netrūko maisto. Tie 
vaikai, nugirdę, kad atvažiuos “komisija 
tikrinti” tuoj paskambino savo tėvams ir 
skubiai buvo išvežti.

Tai buvo pamoka ateičiai. Vilnijos 
draugijos daktarai nutarė ateityje nukrei
pimus į sanatoriją išrašyti patys, aplenkiant 
mokyklų direktorių pažįstamus vietinius 
gydytojus.

Sanatorija man padarė labai gerą įs
pūdį. 'lėn nėra jokios prabangos, bet vaikai 
miega erdviuose kambariuose. Lovų juose 
daug, bet ne dviaukštės. Tvarkingai pa
klotos, kiekviena turi savo spintelę.

Ten yra didelis diabetikų vaikų sky
rius, ir nustebau, kaip maži vaikai yra 
išmokę nustatyti savo galimas kalorijas ir 
parinkti sau tinkamą maistą. Juk jie sa
natorijoj būna gal mėnesį ar kelis, o pas
kui grįžta pas (dažnai beraščius) tėvus, 
kuriais dėl jų maitinimo negalima pasi
tikėti.

Kiti vaikai tiesiog ilsisi ir gerai mai
tinasi. Jokio ypatingo režimo nėra, jie 
vežami j baseiną pasimaudyti, į Kauno 
zoologijos sodą ir muziejus, sportuoja, 
savaitgaliais turi diskoteką, patys ruošia 
savo koncertus. Kadangi sanatorija veikia 
visus metus, tai mokslo metu vyksta ir 
pamokos.

Kai po kelių savaičių su Arvydu ir 
Brone vėl buvau sanatorijoje, net papras
ta akim buvo matyti kaip papilnėję ir 
parausvėję buvo kai kurie vaikai. Tačiau 

Australijos miestu.
Pasibaigus krepšininkų viešnagei buvęs 

jų vadovas, dabartinis I Jetuvos Prezidentas 
Valdas Adamkus pasakė: “Kas pajėgtų per 
6 savaites milijonams svetimtaučių iškelti 
ir garsinti I Jetuvos vardą, kas pajėgtų ap
mokėti radijo, televizijos ir spaudos išlai
das lietuvių vardui garsinti. Galiu tvirtin
ti, kad lietuvių krepšininkai Australijos 
kontinente nepaprastai iškėlė visos lietu
vių tautos vardą. Tuo pačiu sužadinome ir 
tautinio pasididžiavimo liepsną jaunimo 
tarpe”.

Tikrai, tai buvo ir liko nepamirštami 
prisiminimai iš tų jubiliejinių krepšinio 
gastrolių Australijoje. □ 

sanatorijos gydytojas pasidalino su Arvydu 
savo rūpesčiais.

Sanatorija yra išlaikoma Sodros, ir 
gydytojas jau buvo gavęs kelis perspėji
mus - remiantis Vilnijos krašto lenkų 
gydytojų skundais - kad jeigu ir toliau į 
sanatoriją bus priimami “nesergantys” 
vaikai, už jų išlaikymą teks užmokėti 
sanatorijos gydytojui ir Vilnijos draugijai

Valstybės šventė
Visai neklausiau, ar Nerisai bus įdo

mu, ar ne - Valstybės šventę reikėjo 
atšvęsti.

Iš Gabrio ir Danutės buto balkono bu
vo puikiai matyti Seimas ir aikštė, kurioje 
vyko vėliavų pakėlimas, buvo išrikiuoti 
reprezentaciniai kariuomenės daliniai ir 
vyko iškilmės su apdovanojimais.

Kartu su mumis balkone buvo ir 
Sniegulė su Aleknomis. Paskui, iškilmių 
pabaigai, visi nuėjome prie prezidentūros. 
Ten aikštėje galėjo dalyvauti visi (ne taip, 
kaip prieš kelerius metus, kai į šventę bu
vau pakliuvusi per apsirikimą). Su Neriša 
grįžom į Žirmūnus ir pietauti nuėjome į 
netoliese esančią “Ritos smuklę” - labai 
jaukią kaimiško stiliaus valgyklą. Ten 
bepietaudamos sutikome rašytoją Stasį 
Kašauską. Jis tuoj papasakojo, kad ben
drauja su mano jaunystės draugu Vytautu 
Dambrava, ir pasakė, kad Dambrava la
bai norėtų su manim susitikti. Pasakiau, 
kad vakare važiuoju su Rimute į Dainų 
švente ir susitarėm, kad jie mus iš Rimutės 
paims.

Dainų šventės renginiai
Pirmą vakarą Kalnų Parke vyko 

Ansamblių Vakaras, kaip paprastai, labai 
gerai surežisuotas ir įspūdingas. Šokėjų 
tarpe mačiau ir “mūsų berniukus” Beną su 
Domu iš “Pynimėlio” ansamblio. Rengi
nio pabaiga buvo labai keista - tiesiog 
pasakė, kad programa baigta ir pakvietė 
visus pasilikti ir prisidėti prie links
mybių.

Tęsinys kitame MP nr.
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Martynas Mažvydas...
Atkelia iš 4 psl.
Toliau šioje enciklopedijoje minima, kad 
originaliosios laidos 1547 m. tėra išlikę 
du, gal trys egzemplioriai ir vienas iš jų yra 
Vilniaus Universiteto bibliotekoje.

Mažvydas nepasitenkino vien tik aukš
čiau paminėto katekizmo leidiniu. Be to 
jis su padėjėjais, 12 jų paminėti, išvertė 104 
giesmes, o 31 giesmę jis pats. Viso labo 135 
giesmių, kurios sudaro išleistų giesmynų. 
Kodėl Mažvydas stengėsi sudaryti lietu
višką giesmyną? Ar dėl to, kad lietuviai 
nuo seno buvo dainoriai? Gal ir čia yra 
kruopelytė tiesos. O tikriausiai dėl to. kad 
giesmės apjungia kongregaciją bažnyčioje, 
įtaigoja dalyvius bei iššaukia juose dvasini 
pakilimą. Giesmyno bazę sudaro Martin 
Luther giesmynas. Tačiau reikėtų pastebėti, 
kad giesmės buvo verstos ne vien tik iš 
vokiečių, bet ir iš lotynų bei lenkų kalbos. 
Dviejų dalių“Gicsmės krikščioniškos” 
buvo išleistos po Mažvydo mir ties 1566 ir 
1570 metais. Jų leidimu rūpinosi Mažvy
do pusbrolis Baltramiejus Vilentas, kuris 
save laikė bajoru.

K.Korsakas taip apibūdina Mažvydą: 
"... tai ką nors skaitydamas ar rašydamas, 
versdamas ar eiliuodamas, kartais dar ir 
giesmių gaidas ‘suguldydamas’.”

Pirmoji lietnvikka knyga, psl. 245 -331, 
yra spausdinti lotyniški laiškų tekstai ir jų 
lietuviški vertimai)

Mažvydas buvo, matyt, stropi, darbšti 
asmenybė, nes jam rūpėjo prusinti tikin
čiuosius. todėl jis nerimavo ir kovojo dėl 
netinkamo mokytojo paskyrimo Į savo 
parapiją; jis prašė kunigaikščio Albrechto 
padidinti jo algą, dovanoti geresnių rūbų 
(tinkamų pastoriui), duoti jam darbininką 
ar baudžiauninką žemės darbus atlikti jam 
paskirtame sklype, nes jis būdamas silp
nos sveikatos, negalįs tų darbų atlikti, nes 
neturėjo nei arklio, nei vežėčių; leisti jam 
gauti maisto ir gėrimo iš Ragainės pilies; 
malkų iš ūkininkų; taip pat priminti Ra
gainės bažnyčios Tarybos nariams priimtas 
pareigas, remontuoti parapijos namus iš 
vidaus ir lauko; restauruoti klėtį ir tvartą, 
tvoras bei visą kitą. Jis taip pat skundžiasi, 
kad ūkiniai darbai atima laiko nuo jam 
paskirtų pastoriaus darbų. Tokią įdomią 
informaciją apie jo buitį randame laiš
kuose kunigaikščiui Albrechtui. Jų yra 
spausdinta trylika lotynų kalba su lietu
vių kalbos vertimais. Be to jis išvertė ir Šv. 
Ambraziejaus Te Deum Laudainus\ krikš- 
tinimo apeigas iš vokiečių kalbos 1559 
“Kirchen Ordnung” - “Christina Forma”; 
“Tėve Mūsų” parafrazę - “Paraphrasis” 
išleista po jo mirties 1589 metais.

O ką galime pasakyti apie Mažvydo 

Pranešimas Geelongo ir Apylinkės lietuviams
Kviečiame visus į ALB Geelongo Apylinkės Valdybos ruošiamą

Motinos Dienos šventę.
Minėjimas vyks sekmadienį, gegužės 3 dieną, 12 vai. Lietuvių Namuose, Pcttitt 

Park. Programoje: ALB Geelongo Apylinkės Valdybos pirmi-ninko Stasio Šuto 
sveikinimas ir mirusių motinų pagerbimas. Paskaitą skaitys viešnia iš Mclbourno 
Rūta Savickienė. Meninėje programos dalyje pasirodys tautinių šokių grupė 
“Linas - Gegulė”, grupė “Aidai”, choras “Viltis”.

Pietus ruošia broliai židinieeiai. Laukiame visų!
ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

Hobart'o lietuvių bendruomenė, kartu su latvių ir estų bendruomenėmis 
rengia

Motinos Dienos minėjimą,
šeštadienį, gegužės 2 dieną, 2 vai. p.p.,Vokiečių Klube, Bowden Street, Glenorchy.

Prašome visus gausiai dalyvauti ir nepamiršti lėkštės užkandžių suneštinėms
vaišėms. ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!

Katekizmo lietuvių kalbą - galbūt ji yra 
žemaitiška tarmė ar patarmė? Tai opus 
klausimas ir, neturint kalbininkės žinių, 
tegalima tik nukreipti susidomėjusius 
skaitytojus/as į išsamiai pateiktą literatūrą 
internete, pvz. Zigmas Zinkevičius 
“Martynas Mažvydas Language”, ir Kostas 
Korsakas et ai., “Martynas Mažvydas: 
Pirmoji lietuviška knyga.” Vaga. Vilnius, 
1974 m.

Tegaliu pabrėžti ar iškelti kas džiugi
na. stebina, su prielaida, kad tai yra tik ei
linės skaitytojos pastabos. Kas džiugina? 
Galime skaityti katekizmą originalo kal
ba ir suprasti tekstą, nežiūrint pasirinkto 
gotiško apvalesnio raidyno. Išsamus veiks
mažodžių naudojimas liepiamoje nuosa
koje ar bendratyje labai sugyvina tekstą, o 
tiesioginis kreipinys “bralei seseris” su
artina skaitytoją ir autorių. Lengviau įsi
minti jo įsakymus, pav. kalbėdamas apie 
katekizmo 79 puslapius, Mažvydas sako”:

“Diena ir nakti preg sawes mani 
laicikict / Ir niekada linines nog iusu 
nealnicskiet”.

Veiksmažodžių bendraties galūnės 
rašyba įvairuoja: arba ‘ti’ arba *ty’, pvz.:

“Maksla schito lenai iusu trakszdawa 
tureli/ Ale to negaleia ne wenu bildu gauti”

ir
“Neusztrukicl bralei seseris manės 

skaityty / Jei pagal wales dewa narit 
giwenty.”

Be to nėra tipiškai lietuviškų orlogra- 
finių ženklų, kaip: ą, e, ė, į,ū, ų. Tačiau 
žinome, kad jie papuošė kalbą daug, daug 
vėliau. Pastebėsime ir vokiečių kalbos 
rašybos įtaką, kai kurioms priebalsėms 
būtent:SCH-ŠirV-W.

V-W pakaitalą gal reikėtų suprasti, kaip 
autoriaus nusimanymą, kad V raidė tariasi 
F vokiškai ir tai būtų galėję suklaidinti 
Prūsuose gyvenančius lietuvius. Toliau SZ 
- Ž. SC - C gal slavų kalbos skolinys, pvz. 
Žemaičių - Szcmaicziump? Na, o paskuti
nė pastabėle, kad skirtukų - išskyrus taš
ko, Mažvydas irgi nevartoja savo įvadi
nėje poemoje. Betgi, ir tai netrukdo 
originalo kalba, bent jau “Chatechismu 
Prasty Szadei”, įvadą skaityti.

Norėčiau dar pastebėti, kad kas neturi 
interneto, gali kiekvienu metu pas mane 
kreiptis, nes mielai atspausdinsiu ir pasių
siu visą įvado - poemos tekstą mūsų die
nų lietuvių kalba.

P.S.: Martyno Mažvydo skulptūrų ra
sime Klaipėdoje - skulptūrų sodelyje, 
Vilniuje - Lietuvos Nacionalinėje biblio
tekoje, Vilniaus universitete ir Lietuvos 
Meno muziejuje. Birštono bibliotekoje, be 
to Martyno Mažvydo vardu yra 4.560 met
rų kalnas Tien Shan. Kirgizijoje. J j įveikė 
ir pavadino du lietuviai alpinistai 1979 m.

In memoriam
AfrA Regina Pumputienė

Susipažinau su Regina prieš daugelį 
metų. Tuomet gana dažnai matydavomės, 
pabendraudavome.

Regina Pumputienė (Juscvičiūtė) gimė 
1923 metais Šiauliuose. Šeimoje be 
Reginos augo dardu jaunesni broliai. Kai 
vaikai dar buvo maži, Jusevičių šeima 
persikėlė gyventi j Kauną, Žaliakalnį. 
Regina mokėsi Kauno IlI-čioje gimna
zijoje, kurią baigė 1941 metais. Dirbo įvai
riose įstaigose.

Kai antrą kartą rusų kariuomenė 
artinosi link Lietuvos. Regina pasitraukė į 
Vokietiją. Gyvendama Klcinkatze, lietuvių 
DP stovykloje, per Kūčias susipažino su 
savo būsimu vyru Vytautu. Po kurio laiko 
ištekėjo už jo. Jauna šeima Vokietijoje 
gyveno įvairiuose miestuose. Regina dirbo 
braižytoja.

1949 metais Pumpučiai atvyko į Aus
traliją. Regina labai mylėjo Lietuvą ir labai 
pergyveno netekusi tėvynės. Daugelį metų 
ji priklausė Socialinės Moterų Draugijai, 
buvo jos sekretorė.

Regina buvo darbšti, sumani, gera šei
mininkė. Labai mylėjo savo artimuosius, 
draugus.

Prieš kelis melus sušlubavus sveikatai, 
vyras Vytautas gražiai prižiūrėjo namuose. 
Kiek leido sveikata, dalyvavo lietuviška
me gyvenime: lankė lietuviškas pamaldas. 
Lietuvių Namus, minėjimus, koncertus, 
susirinkimus.

Regina mirė kovo 3 dieną. Laidotuvės 
įvyko Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo dieną - kovo 11 -ąją. Į laidotuves susi
rinko gražus būrys artimųjų, draugų. Šv. 
Mišios įvyko šv. Marijos Jūrų Žvaigždės

Atsisveikinimo koncertas
įvyks sekmadienį, balandžio 26 dieną, Melbourno Lietuvių Namuose. 

Bilietai: $15-suaugusiems, vaikams iki 14metų-veltui.
Paremkite iš Australijos vykstančius į Lietuvos Tūkstantmečio Dainų ir Šokių 

šventes. Bus įdomi ir įvairi programa. Po koncerto - užkandžiai.
Rengėjai

Maloniai kviečiame mamas, močiutes, promočiutes irvisus 
prijaučiančius dalyvauti

Motinos Dienos minėjime,
kuris įvyks sekmadienį, gegužės 3 dieną, 2 vai. p.p., 

Sydnėjaus Lietuvių Klube.
Programa labai įdomi ir spalvinga. Dalyvaus Savaitgalio 

/ mokyklėlės mokiniai, vidurinės kartos ir jau apšarmojusiais 
j/ smilkiniais solistai, duetai, pianistas Wojciech Wisniewski. Iš 

visos širdies jie nori išreikšti savo meilę ir dėkingumą - 
dainomis beišokiais-nuostabioms mamoms, močiutėms ir promočiutėms. Laukia 
ir kiti siurprizai. Klubas visus vaišins gėrimais, o Sydnėjaus Apylinkės Valdyba - 
kava ir pyragais. ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

$100 - E. Margan / Marganavičius ($515) 
a.a. Halinos Statkuvienės at
minimui:
$50 - E. Margan / Marganavičius ($565)
$25 - J. Balčiūnas ($4,255)
a.a. V. Jablonskienės atminimui:
$25 - J. Balčiūnas ($4,280)
a.a. Reginos Pumputienės at
minimui:
$50 - A. ir A. Kcsminas ($995)

S. Meiliūnienė ($2,880)

bažnyčioje. Jas atnašavo kun. Algis Šim
kus. Mišiose labai gražiai giedojo Rita 
Mačiulaitienė ir Birutė Kymantienė.

Bažnyčioje atsisveikinimo žodį Socia
linės Moterų Draugijos vardu tarė Bronė 
Staugaitienė, o draugų vardu - Aldona 
Vyšniauskienė. Velionė palaidota Eltham 
kapinėse, kur buvo sugiedotas Lietuvos 
I limnas.

Šermenis suruošė Socialinė Moterų 
Draugija, kurią Regina taip mylėjo.

Visų Tavo draugų vardu sakau Tau, 
Regina, sudie. Ačiū už Tavo draugystę, 
meilę ir nuoširdumą.

Viešpatie, priimk šią lietuvišką sielą į 
savo Dangaus Karalystę. Amžiną atilsį duok 
Jai Viešpatie.

Aldona Vyšniauskienė

$20 - V. Savickas ($390),
E. Šumienė ($195), 
Anonimas,
A. Vyšniauskienė ($180)
K. ir E. Stephens ($40)
R. Kenny
Z. Pranckūnienė ($760)
D. Didžienė ($410)
A. ir J. Jankevičius ($45)
D. Lynikienė ($790)
A irJ. Šimkus ($1305)

$10 - E. A. 'Ibmkinson, L Tamošaitienė 
($50), D. Danius ($25), J. Valaitienė, R. 
Švambarienė, R. Švambarys, S. Simutytė, 
L Vilkišicnė ($40), A. ir G. Karazija 
($325), P. Bimba ($155), V. Savickas, J. ir 
R. Dagys ($190).

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata, ALF iždininkas
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Iš LR Ambasados Japonijoje:
Gerbiami Lietuvos Respublikos piliečiai,

kviečiame dalyvauti2009 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 ĮI Jetuvos 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.lithcmb.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)

Kviečiame apsilankyti vaikų piešinių parodoje 

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

į apdovanojimų įteikimą per Motinos Dienos minėjimų 
Melbourno Entuziastės

• UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“, yra įsikūrusi 
Lietuvos Respublikoje, Telšių mieste.Mūsų įmonė iš 689 metrų 
gylio gręžinio išplisto natūralų mineralinį vandenį TICTIF. bei 
gaiviuosius gėrimus GAJA nuo 1999 metų. Šiuo metu įmonė 
ieško oficialaus įmonės produkcijos platintojo Australijoje.

Kontaktai: el.p.: s.konccvicius@bmvk.lt; www.tichc.lt

• JSC „Baltijos mineralinių vandenų kompanija”, located in 
Lithuania, city of Telšiai, is bottling natural mineral water 
TICHE (bore depth 689 m.) and lemonade GAJA since 1999. 
Our company is looking for an official distributor in Australia.

Contacts: e-mail: s.konscvicius@bmvk.lt; www.tichc.lt

Gegužės 9 dienų(šeštadieių), 2 val.p.p. visus mylinčius dainų kviečiame 
į choro “Daina” koncertą

TITūsų dienos kaip šventė”
Prie vyno taurės galėsite pasiklausyti senų jau pamėgtų dainų, o taip pat 

skambės naujos dainos. Girdėsite solistų dainuojamas angliškas dainas, išgirsite 
choro akomponiatoriaus Wojciech Wisniewski atliekamų kūrinių.

Koncertas įvyks Sydnėjaus 1 Jetuvių Klube. Bilieto kaina 10 dolerių.
(Visus atvykusius Klubas vaišins vynu!)

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

Lietuvos Baleto Bičiuliai Sydnėjuje 
Friends of Lithuanian Ballet

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

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

(su Mikillamanaka-Paulauskiene, NerijumJuška, 
irpilnu Lietuvos baletu bei orkestru)

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

Vaišinsim nemokamai arbata/kava ir pyragaičiais 
Kviečiame gausiai dalyvauti.

Sydnėjaus skautų „Židinys“ ruošia

Sueigą
sekmadienį, balandžio 26 d., 12 vai. p.p. Lietuvių Klube Bankstowne.

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

Visi Židiniečiaiyra nuoširdžiai kviečiami, nes bus svarstomas Lietuvos vardo 
paminėjimo 1,000 metų sukakties sut ikimas ir kiti reikalai.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas 
wlWMI 16 - 20 Meredith Street, Bankstown 
Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: conlaclus@lithuaniancliib.org.au 

rvww.litliuaniancliib.org.au

Klubo darbo valandos:
Nuo antradienio iki penktadienio Klubas dirba nuo 12 vai. dienos 
Sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.
Šeštadieniais - privalūs renginiai.
Šermenys pagal reikalų gali būti rengiami bet kurių dienų.

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 mob. tel.: 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).

Biliardo varžybos Klube vyksta ketvirtadieniais nuo 7 vai. p.p. 
Kreipkitės į Petrą Buroką mob. tel.: 0424 725106.
I -aukiame gausaus dalyvių būrio.

Šiais metais minint Lietuvos Tūkstantmetį, Sydnėjaus Lietuvių Klubas 
kviečia Klubo narius bei jų šeimas padovanoti augalą su puodu. 
Kai lankysitės 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 j 
Klubo Administracijų arba Jadvygų Burokieuę tel.: 9522 8275.

TURGUS \ MUGE. Sekmadienį, balandžio 26 dienų, nuo 12 
vai. iki 2 vai. p.p. Klube veiks lietuviškų produktų turgus.

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-vienetus daly
vauti “Tėviškės Aidų” “Lietuvos vardo 1000 metų Metraštyje”.

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

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

E-paštas: inge.stauta.s@hotinail.com Lauksime iš jūsų žinių.

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, gegužės 3 dienų, 11-30 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Ši diena kartu yra ir Motinos Diena, todėl 
po pamaldų visi vyksime į Rookwoodo kapinių lietuvių sekciją, kur maldas už mirusias 
motinas praves kun. Jonas Stankevičius.

Kitos pamaldos Sydnėjaus lietuviams jvyks sekmadienį, gegužės 17 dieną, 11.30 vai. 
ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Parapijos Taryba
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