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Įsiliejo į Brisbanės lietuvių bendruomenę

Paul Ritmiškas (centre) with wife Deb (left) and daughter Renee at the Vasario 16ta 
commemoration at Brisbane’s Lithuanian House on Sunday 15 February 2009.
Ribinskai arc originally front Adelaide but did not mix with the Lithuaniau community 
as Paul’s mother was Australian and his Lithuanian father died when he was quite 
young. But when Paul and his own family moved to Brisbane, they fount! the Lithuanian 
community in 2009 and are becoming regulars. Paul's wife Deb grew up in an Australian 
household but has Polish great grandparents, so feels an affinity with Lithuanians loo.

Vn^“etaS Lietuvos įvykių apžvalga

Siūloma paskelbti KGB darbuotojus

Tautiniai 
rūbai kaip 

istorija
Lietuvos tūks

tantmečio dainų 
šventės „Amžių 
sutartinė“ pra
džios koncerte 
(liepos 1-ąją) bus 
rodomi Lietuvos 

tautiniai kostiumai nuo I šimtmečio iki 
mūsų dienų. Šių kostiumų kirpimo būdas, 
išvaizda ir spalvos buvo atkurti remiantis 
naujausiais archeologų tyrinėjimais, o 
medžiaga buvo austa rankomis.

„Šią autentišką 12 kostiumų kolekciją 
pirmą kartą pristatysime Rainų šventės 
atidarymo proga. Tai bus unikali galimybė 
išvysti tafttinio apdaro evoliuciją iki mū
sų dienų“. - paaiškino Lietuvos liaudies 
kultūros“įcntro tautodailės vyriausioji 
specialistė Danutė Keturakienė.

Mažiau biurokratijos baubo
Norįnt sumažinti baisiu baubu tapu

sią teisinę biurokratiją, Vyriausybė pri
tarė Teisingumo ministerijos siūlymui 
atsisakyti kai kurių biurokratinių proce
dūrų notarų kontorose.Pavyzdžiui, visos 
Vyriausybės įstaigos ir jai atskaitingos 
valstybės institucijos ncbereikalaus pa
teikti notaro patvirtintus dokumentų nuo
rašus ar jų išrašus, kai yra pateikiami do
kumentų originalai. Nebereikės notariš
kai liudyti asmens parašo dokumentuose 
tikrumo; kai asmuo į valstybės ar savival
dybės institucijas, įstaigas ar įmones krei
piasi asmeniškai.

Pasak teisingumo ministro Remigijaus 
Šimašiaus, labai svarbu panaikinti tas pro
cedūras, kurios yra nebūtinos. Atsisakius 
jų, sumažės biurokratijos, žmonėms nerei
kės mokėti už nereikalingas procedūras, 
bus taupomas laikas.

Kada atkeliaus euro ?
Vilniuje viešintis Europos Parlamen

to pirmininkas Hans Gert Poettcring 
nemato galimybių, kad Lietuvai Europos 
Sąjunga (ES) galėtų sudaryti išskirtines 
sąlygas greičiau įsivesti eurą. Premjeras 
Andrius Kubilius buvo sakęs, kad Maas
tricht kriterijus Lietuva gali atitikti 2010 
metų pradžioje, bet užsiminė ir apie gali
mybę, kad ES galėtų priimti politinį spren
dimą greitesniam euro įvedimui

Pasak EP pirmininko, lengvatų nebus: 
„Nemanau, kad turėtume sušvelninti 
Maastricht kriterijų. Norėčiau paskatinti 
Baltijos šalis tęsti politiką, pagal kurią 
siekiama atitikti Maastricht kriterijus. 
Kuo greičiau Estija, Latvija ir Lietuva ati
tiks šiuos kriterijus, tuo bus geriau. Tada 
Maastrichto kriterijų pagrindu trys šalys 
yra labai laukiamos įsivesti bendrą 
valiutą“, - pabrėžė jis.

Atkurtam Vytauto Didžiojo 
universitetui - 20 metų.

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto 
bendruomenė paminėjo svarbią sukaktį - 
universiteto atkūrimo 20 metų jubiliejų. 
“Per du dešimtmečius beveik iš nieko bu
vo sukurtas toks universitetas, kokį mato
me dabar: modernus, turintis didelį stu
dijų programų skaičių, kvalifikuotų dės
tytojų, gausų studentų būrį. Šiandien jis
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(ELTA). Siūloma paviešinti buvusių 
KGB kadrinių darbuotojų pavardes. Tokį 
įstatymo projektą Seime įregistravo Sei
mo Nacionalinio saugumo ir gynybos 
komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas 
ir parlamentarė Agnė Bilotaitė.

Jeigu Seimas pritarti), Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos tyrimų cen
tras būti) įpareigotas sudaryti ir viešai 
paskelbti asmenų, buvusių kadriniais 
KGB darbuotojais, sąrašą, kuriame būtų 
nurodoma asmens vardas, pavardė, 
laipsnis, buvusios pareigos ir darbo KGB 
laikotarpis.

2009 m. sausio 1 d. baigė galioti įsta
tymu numatyti darbo apribojimai buvu
siems kadriniams SSRS valstybės saugu
mo komiteto (KGB) darbuotojams. Pro
jekto rengėjų teigimu, pasibaigus apri
bojimų laikotarpiui visuomenė taip ir 
neturėjo galimybės susipažinti su KGB.

Atkurs Kauno pilį
Balandžio 17 dieną vėl prasidėjo anks

čiau vykę archeologiniai kasinė jimai prie 
Kauno pilies. Tik šį kartą jie reiškia kon
krečią Kauno pilies dalinės rekonstruk
cijos pradžią. Projekto “Kauno pilies at
kūrimas ir pritaikymas visuomenės porei
kiams” pirmojo etapo techninį projektą 
parengė architektas Kęstutis Mikšys.

Rūpintis Kauno pilies rekonstrukcija 
pradėjo dar ankstesnė Kauno miesto ta
ryba. 2006 metais ji pritarė sumanymui 
parengti ir teikti paraišką gauti tarptauti
nę paramą. 2008 metų sausį Europos eko
nominės erdvės ir Norvegijos finansinių 
mechanizmų priežiūros komitetas priėmė 
kauniečių labui teigiamą sprendimą. 
Bendras projekto biudžetas - 2.2 milijono 
litų, iš tos sumos Kauno miesto savivaldy
bės indėlis - 330,000 litų.

Projekto įgyvendinimo nauda - akivaiz
di: dalinis Kauno pilies atkūrimas leis 
išsaugoti kultūros paveldą ir pritaikyti šį 
objektą kultūros ir kitoms viešosioms reik
mėms. atvykstamajam turizmui plėtoti bei 
miesto bendruomenės poreikiams. Projek-

Pabaltijo turtu domisi rusai
Pagal Lietuvos spaudą, dar visai nese

niai Baltijos šalių nekilnojamasis turtas 
labiausiai domino sk-andinavus ir britus. 
Dabar Estijos, Latvijos ir Lietuvos rinka 
traukia msus ir kazachus.

Šiuo metu Baltijos šalyse nekilnoja
mojo turto kainos yra smarkiai nukritę, o 
dėl pasaulį krečiančios ekonominės kri
zės vakariečių susidomėjimas šių šalių 
rinkomis irgi yra smarkiai nuslopęs. Todėl 
vis daugiau rusų Baltijos šalių nekilno
jamąjį turtą mato kaip puikią investiciją. 
Mat butai trijų šalių sostinių senamies
čiuose arba kurortuose yra vieni pigiau
sių visoje Europos Sąjungoje ir, kaip ma
no investuotojai iš Rytų, ateityje vis tiek 
turėtų vėl brangti

Latvijoje investuotojus itin domina 
Jūrmalos kurortas, esantis netoli Rygos. 
Čia 300 metrų nuo jūros stovinčiuose 
namuose esantys 55 kv. metrų ploto butai 
kainuoja 140-150,000 dolerių. 200 kv. 

pripažinto nusikalstama organizacija, 
darbuotojų sąrašais. Tuo tarpu slaptieji 
KGB bendradarbiai buvo viešinami.

“Toks paviešinimas reikalingas, kad 
pagaliau visuomenė įgytų galimybę suži
noti apie buvusius KGB kadrinius dar
buotojus, kurie tam tikru laiku ne tik iš
tikimai tarnavo Lietuvą okupavusiai vals
tybei, bet ir asmeniškai buvo atsakingi už 
vykdytą persekiojimą, terorą, represijas, 
žmogaus teisių pamynimą’’, - teigia Šei
nio Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščio
nių demokratų frakcijos narys Arvydas 
Anušauskas.

“KGB karininkai nė kiek neapgailes
taudami dėl praeities naudojasi demok
ratijos privalumais ir bylinėjasi su Lietuva 
tarptautiniuose teismuose”, - sako A. 
Bilotaitė. Jos teigimu, viešumas yra vie
nas iš demokratijos bruožų, todėl žmonės 
turi teisę žinoti kas yra kas. □ 

Kauno pilis.

tas talkina Kauno miesto centrinės dalies 
integraliai plėtrai. Neabejojama, kad šalia 
pilies kuriama infrastruktūra sudarys ge
resnių sąlygų augti miesto kultūriniam tu
rizmui, paįvairins kauniečių pramogas ar 
laisvalaikį. Pritraukus didesnius turisti) 
srautus, išaugs miesto biudžeto pajamos.

Jau yra parengtos Kauno pilies atsta
tymo galimybių studijos. Pirmiausia bus 
atliekami bastėjos archeologiniai tyrimai, 
restauruotas pietrytinis bokštas, atkurti 
fragmentai sienose.

metrų plotų namą Jūrmaloje galima 
nusipirkti už 350-400,000 dolerių.

Iš Lietuvos išskiriama Neringa. Čia 
užsieniečius dominančių būti) kainos 
siekia 200,000 dolerių. Domisi rusai ir 
Palanga, kur nedidelį 50-60 kv. metrų 
namuką galima įsigyti už 150,000 eurų. 
Šiame kurorte nebaigtą statyti namuką 
galima gauti ir už 30-40,000 dolerių. Kom
panijos „Brown Harris Stevens“ ekspertai 
teigia, kad rusai itin domisi prestižiniais 
objektais Lietuvoje, kurių kaina 300- 
400,000 eurų.

Tarp rusams pačių patraukliausių - 
netoli Vilniaus esančios apie 600,000 eu
rų kainuojančios vilos.

Rusus Baltijos šalys domina tuo, kad 
čia yra pakankami liberalūs nekilnoja
mojo turto pirkimo įstatymai. Pastaruoju 
metu nišų įvykdytų nekilnojamojo turto 
sandorių padaugėjo 40-45%. Rusams ant 
kulnų lipa Kazachstano piliečiai. □
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Vytautas 
Patašius

♦ Balandžio 27 
d. prie Jemeno 
krantų Jemeno 
kariai puolimu iš
vadavo Somalijos 
piratų pagrobtą 
tanklaivį. Per su
sišaudymą nu
kauti du piratai, 
vienuolika jų pa
imli nelaisvėn.

♦ Jungtinių Tautų Saugumo Taryba ir In
dijos vyriausybė spaudžia Šri Lankos 
vyriausybę paskelbti paliaubas kovoje su 
tamilų tigrų sukilėliais krašto šiaurėje, 
nes ten vis dar žūsta labai daug civilių. 
Balandžio 27 d. Šri Lankos prezidentas 
Mahinda Rajapakse įsakė kariuomenei 
nebevartoti sunkiosios artilerijos bei ap
šaudymo raketomis iš oro. Tačiau ofen
zyva prieš paskutinį sukilimo židinį tęsia
ma toliau.
♦ Balandžio 29 d. į Šri Lanką atskrido D. 
Britanijos ir Prancūzijos užsienio reikalų 
ministrai su misija paveikti Šri Lankos 
vyriausybę sustabdyti kovas.
♦ JAV karinėms pajėgoms palaipsniui 
perleidžiant Irako krašto saugumo užtik
rinimą patiems irakiečiams, teroristai in
tensyvina puolimus. Balandžio 29 d. Bag
dade susprogdinti penki sprogmenų pilni 
automobiliai bei viena pakelės bomba. 
Užmušti48 žmonės. Irako vyriausybė kal
tina sunitus ekstremistus bei Baath parti
jos narius.
♦ Balandžio 29 d. Karači mieste Pakista
ne vyko riaušės ir kovos tarp etninių gru
pių. Žuvo bent 20 žmonių, daug sužeistų. 
Vyriausybės tvirtinimu, etninę neapykan
tą kursto kriminalinių pogrindžio organi
zacijų vadovai.
♦ Swat slėnį Pakistane kontroliavę Tali
ban sukilėliai perėmė ir gretimą Buner

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
žinomas ir pripažintas ne tik Lietuvoje, 
bet ir pasaulyje - galime tuo džiaugtis ir 
didžiuotis”, - sakė VDU rektorius pro
fesorius Zigmas I ydeka.

Atkuriamojo Senato ir dabartinio VDU 
Senato pirmininkas akademikas Jurgis 
Vilemas pabrėžė, kad VDU Lietuvos uni
versitetų gyvenime atliko svarbų vaid
menį. “Ši aukštoji mokykla pradėjo tai, 
kas dabar taikoma kituose universite
tuose: pirmą kartą Lietuvoje įgyvendinta, 
kitose valstybėse gerai išbandyta trijų 
pakopų studijų sistema pasekė ir kiti uni
versitetai”, - teigė jis.

Universiteto jubiliejiniai renginiai įni
ko dvi dienas, balandžio 29 ir 30. Trečia
dienį buvo prisimenama istorija, aptaria
ma dabartis ir žvelgiama j ateitį - univer
siteto galimybes bei perspektyvas. Ketvir
tadienio popietę Kauno valstybiniame 
muzikiniame teatre vyko iškilmingas 
Senato posėdis ir buvo pagerbti 4 iškilūs 
mokslininkai bei visuomenės veikėjai.

Universitete veikia 10 fakultetų, sto
jantiesiems siūloma rinktis iš 26 baka
lauro, 45 magistrantūros bei 11 tęstinių 
studijų programų, 17 mokslo krypčių dok
torantūros. VDLJ akademinę bcndniome- 
nę sudaro daugiau nei 9,000 studentų, 550 
dėstytojų ir mokslininkų, 20,000 absol
ventų (po 1989 m.). VDU garbės daktaro 
vardas iš viso suteiktas 21 iškiliam veikėjui.

Archyvai bus pertvarkomi
(ELTA). Vyriausybė pritarė Saulėlydžio 

komisijos siūlymui, pertvarkyti Lietuvos 
archyvų sistemą. Numatoma centralizuoti 
valstybės archyvų sistemos valdymą - 
reorganizuoti Lietuvos archyvų departa Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau- 
_____________________________________  da,EUA,BNS,LGmCir“Bernaidinai”. 
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Trumpai iš visur
sritį, kurioje gyvena apie vienas milijonas 
žmonių.
Balandžio 29 dieną Pakistano kariuo
menės daliniai, atskraidinti į Buner srities 
sostinę Daggar, atsiėmė šį miestą iš Tali
ban kovotojų po kautynių. Vis dar tę
siasi sunkios kovos Buner srityje, ban
dant Taliban pajėgas išstumti atgal į 
Swat slėnį.
♦ Balandžio 30 d. įvyko pasikėsinimas 
nužudyti Olandijos karalienę Beatrix. 
Apeldoorn mieste karalienė ir jos šeima 
važiavo atidengtu autobusu pro minias, 
švenčiančias “Karalienės Dienos” šven
tadienį. Su automobiliu prasiveržęs pro 
policijos užtvaras 38 metų amžiaus Karst 
Tates visu greičiu lėkė link karalienės 
autobuso, pakeliui suvažinėdamas 17 žmo
nių, bent penkis iš jų užmušdamas. Prie 
pat karalienės autobuso jo automobilis 
nukrypo į šoną ir sudužo, atsitrenkęs į 
paminklą. Sunkiai sužeistas užpuolikas 
mirė ligoninėje.
♦ Balandžio 30 d. Rusija pasirašė sutar
tis su atskilusiomis Gruzijos provincijo
mis Pietų Osctija ir Abchazija, apsiimda- 
ma saugoti ir ginti tų “respublikų” sienas 
su Gruzija, bei saugoti Abchazuos kran
tus Juodojoje jūroje. Gruzijos tvirtinimu, 
šios sutartys, numatančios Rusijos kari
nius patrulius Gruzijos pasienyje, pažei
džia Gruzijos taikos sutarties su Rusija 
nuostatus.
♦ Gegužės 1 d. NATO ištrėmė iš savo 
būstinės Briuselyje du akredituotus rusų 
diplomatus, Vasilij Cižov ir Viktor Ko- 
čukov, kurie apkaltinti šnipinėjimu.
Ziniasklaidos tvirtinimu, diplomatai yra 
įvelti j esto Herman Simm bylą. Šis Estijos 
krašto apsaugos ministerijos tarnautojas 
buvo vasario mėnesį nuteistas kalėti virš 
12 metų už Estijos ir NATO karinių pa
slapčių išdavinėjimą Rusijai. □ 

mentą ir jam pavaldžias įstaigas į Nacio
nalinę dokumentų ir archyvų tarnybą prie 
Teisingumo ministerijos. Jos padaliniai 
bus Lietuvos centrinis valstybės archyvas 
priė jo prijungiant Lietuvos valstybės nau
jąjį archyvą, Lietuvos literatūros ir meno 
archyvą ir Lietuvos valstybės istorijos ar
chyvą. Numatoma, kad bus ne daugiau 
kaip penki apskrities archyvai bei Lietuvos 
ypatingasis archyvas.

Numatoma sumažinti ne mažiau kaip 
10% nuo viso pareigybių skaičiaus, pir
miausiai mažinant vidaus administravimo 
ir vadovų skaičių bei atitinkamai sumaži
nant skiriamas lėšas. Teigiama, kad taip 
būtų sutaupyta iki 1 mln. litų išlaidų.

Tačiau siūlomai reformai nepritaria Sei
mo Švietimo, mokslo ir kultūros komite
tas, kuris pabrėžė, kad Lietuvos literatū
ros ir meno archyvas yra unikali kultūros 
įstaiga, turinti galimybę kaupti unikalius 
asmeninius Lietuvos meno kūrėjų doku
mentus. Dėl to komitetas nepritaria, kad 
šio archyvo savistovumas būtų panaikin
tas ir jis būtų prijungtas prie Centrinio 
valstybės archyvo.
Areštuotas aukšto pareigūno turtas

Buvusio Valstybės turto fondo (VTF) 
vadovo Povilo Milašausko turtas areštuotas 
ir jis pats laukia teismo. Vilniaus apygardos 
prokuratūra teismui perdavė P. Milašausko 
baudžiamąją bylą, kurioje jis kaltinamas 
piktnaudžiavimu tarnyba. Prokurorai nu
statė, kad dėl buvusio VTF vadovo veiksmų 
valstybė, privatizuodama alkoholinių gė
rimų gamyklą “Alita”, patyrė per 36 mln. 
litų žalą.

Ekspertai: 
“neskubėkite grįžti“ 
Dabartinė ekonominė krizė paliečia ir 

lietuvius, išvykusius į Airiją ieškoti darbo ir 
aukštesnio atlyginimo. Likti Airijoje o gal 
jau grįžti į Lietuvą? Interneto portalas 
WWW.airijaonline.lt ekspertą Lietuvoje 
paklausė, kokį sprendimą tie dvejojantys lie
tuviaijų manymu turėtų priimti. Atsakymai 
iš Lietuvos atėjo štai tokie. Red.

„DnB Nord“ banko analitike Jaka- 
terina Rojaka:

Sunku patarti, kai norėtųsi sakyti 
visiškai kitką nei reikalauja ekonominė 
logika. Šiuo metu mes dažnai kalbamės su 
emigrantais, kurie pastaruoju metu su
grįžo į Lietuvą. Deja, didelė dalis jų ne
randa tokio darbo, kuris patenkintų jų 
lūkesčius Lietuvoje. Ir, deja, po tam tikro 
laiko, dažniausiai po dviejų - trijų mėne
sių, jie vėl išvažiuoja.

SEB banko prezidento patarėjas Gi- 
tanas Nausėda:

Labai sunku apie tokį klausimą kal
bėti abstrakčiai. Kiekvieno žmogaus si
tuacija unikali ir jeigu grįždamas Į Lietuvą 
jis važiuoja ne į nežinią, o žinodamas, kad 
toje vietoje, tame miestelyje, į kurį jis grįž
ta, jo laukia konkretus darbdavys ir jis tu
rės darbą, tuomet sakyčiau, viskas tvar
koje. Tačiau, jei žmogus važiuoja tik tikė
damasis, kad kažką susiras, tuomet gali 
kilti didelių problemų. Kaip matome, ne

“Vienybės medis”
Paaiškėjo iškiliausios ir labiausiai 

Lietuvos vienybei nusipelniusios as
menybės, kurių vardai ir pavardės bus 
iškaltos Tado Gutausko skulptūroje 
“Vienybės medis”. Skulptūra su šim
to meno, mokslo bei kitų sričių as
menybių vardais ir pavardėmis bus 
atidengta liepos 6-ąją Vilniaus Vin
gio parke.

Didžioji iškiliausiųjų asmenybių 
šimtuko dalis - Lietuvos istorijai 
nusipelnę, kultūriniame ir politinia
me gyvenime veikę literatai Jonas 
Biliūnas, Bernardas Brazdžionis, 
Vincas Krėvė, Martynas Mažvydas, 
Vydūnas, Balys Sruoga ir kiti. Šalia 
iškilių lietuvių yra ir Vilniaus Gaono, 
Joachimo Lelevelio. Čcslavo Milošo 
ii'kitos pavardės.

Greta garsių vyrų “Vienybės 
medyje” bus įamžintos ir septynios 
iškilios moterys: Barbora Radvilaitė, 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Marija 
Birulė Gimbutienė. Salomėja Nėris, 
Emilija Platerytė, Ieva Simonaitytė 
bei Žemaitė.

Iškiliausių asmenybių pavardės buvo 
renkamos beveik tris mėnesius. Pirminį 
pavardžių sąrašą pasiūlė Lietuvos mokslų 
akademija. Iš pasiūlytų asmenybių šimtą 
labiausiai Lietuvos vienybei nusipelniusių 
balsuodami internete rinko žmonės. Buvo 
galima ne tik balsuoti, bet ir pasiūlyti nau
jų asmenybių.

Pasak Kultūros ministerijos sekre
toriaus bei specialios darbo grupės pir
mininko Juozo Širvinsko. kelias iki ga
lutinio sprendimo nebuvo lengvas. “Prieš 
prasidedant asmenybių rinkimams labai 
daug diskutavome, kokiu būdu iškiliau
siųjų pavardes būtų galima išrinkti, kaip 
suplanuoti asmenybių rinkimo procesą. 
Esame dėkingi Mokslų akademijai už 
didelį jų indėlį, nes būtent jie atrinko ir 
pasiūlė pirmąjį iškiliausiųjų asmenybių 
sąrašą. Beje, didžiajai daliai jų pasiūlytų 
asmenybių pritarė ir visuomenė”, - teigė J. 
Sirvinskas. 

darbo lygis ne šiaip sau didėja, bet jis di
dėja tiesiog tragišku lempu ir į vieną dar
bo vietą Lietuvoje neretai pretenduoja po 
keletą šimtų kandidatų.

Jeigu yra galimybė turėti garantuotą 
darbo vietą Airijoje ar dar kažkur, tai gal
būt šiuo metu, neturint aiškių garantijų, 
žmogui verta laikyti žvirblį rankoje ir ku
rį laiką dar padirbėti, kol situacija Lietu
voje pagerės.

Vilniaus universiteto dėstytojas, eko
nomistas doc. Romas Lazutka:

Žmonės paprastai patys geriausiai 
apsisprendžia, ką daryti, nes jie žino, ką 
reiškia netekti darbo užsienyje. Jei Lie
tuvoje yra šeima, pavyzdžiui, žmona ar 
vaikai, kurie jau pradėję dirbti arba dir
bantys tėvai, tai tokiems žmonėms su
grįžti nėra sunku. Net jei grįžę kurį laiką ir 
neturės darbo, šeimoje išgyventi bus 
lengviau. Visai kitas dalykas, jei išvažiavę 
žmonės Lietuvoje neturi paramos, neturi 
kur gyventi.

Lietuvos profesinių sąjungų konfede
racijos prezidentas Artūras Černiauskas:

Tiems, kas yra užsienyje, dėl to, kad 
ten ir darbo užmokesčiai yra didesni ir 
socialinės garantijos yra geresnės, ir kurie 
turi galimybę įsidarbinti ar gauti oficia
lias išmokas, aš tokiems žmonėms patar
čiau neskubėti grįžti į Lietuvą, nes čia si
tuacija darbo rinkoje yra ganėtinai sudė
tinga. Tiesa, aukštos kvalifikacijos specia
listų, tokių kaip suvirintojai ar metalo 
apdirbimo specialistai, Lietuvoje ir šiuo 
metu trūksta. O jei žmogus yra paprastes
nės kvalifikacijos, tai jiems tikrai kol kas 
geriau likti užsienyje ir į Lietuvą neskubėti.

Tado Gutausko skulptūra “Vienybės medis”.

Per šešias balsavimui skirtas savaites 
buvo gauta beveik 30,000 balsų. Galutinis 
tūkstantmečio iškiliausiųjų sąrašas 
papildytas ir žmonių siūlytomis Vytauto 
Kernagio', Stasio Lozoraičio, Tėvo Stanis
lovo pavardėmis.

Tai, jog “Vienybės medyje” atsirasian- 
čias pavardes rinko ne tik istorijos spe
cialistai, kiti mokslininkai, bet ir Lietuvos 
žmonės, skulptūros autorius T. Gutaus
kas įvardina kaip labai didelę vertybę. Pa
sak jo, “Vienybės medis” - tai šių laikų 
žvilgsnis į praėjusį tūkstantmetį. “Jau dabar 
įsivaizduoju ateities kartas “Vienybės me
dyje” ieškančias vienos ar kitos asmenybės 
pavardės. Radę nežinomą pavardę jie tik
rai klaus, kas jis ar ji tokia. Tai bus proga 
dar kartą prisiminti savo šalies istoriją”, - 
mintimis dalinosi T. Gutauskas.

Reljefiniai įrašai su Skiliausių Lietu
vos tūkstantmečio asmenybių pavardėmis 
bus iškalti pačiame monumento centre - 
saulę primenančiame apskritime. □
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Bendruomenės baruose
Kaip saugomas Olego Truchano 

atminimas tėviškėje
(Nauji duomenys ir faktai apie Olego Tiruchano atminimo puoselėjimą Lietuvoje)

Jonas Nekrošius, Šiauliai

Atvykus i Australiją su ekspedicija 
“Žygis Olego Truchano keliais. Lietuva - 
Tasmanija. 2008 m. vasaris”, į mano rankas 
pateko 2008 vasario 6 d. laikraštis “Mūsų 
Pastogė” (Nr.5). Jame perskaičiau Ritos 
Baltušytės straipsnį “Laukinės gamtos 
grožiui apdovanoti - siužetas apie lietuvį 
fotografą”. Šiame straipsnyje lik keliais 
sakiniais užsimenama apie tai, kad Olego 
Truchano vardas yra žinomas ir Lietuvoje.

Olego Truchano kūryba pašto ženkle

Paminėti Hobarto 200 metų sukaktį, 2004 m. vasario 3 d. Australijos Paštas išleido 4 
pašto ženklus bei specialų bloką su visų 4 ženklų junginiu. Viename iš šių ženklų 
(bloko apačioje, kairėje) buvo panaudota Olego 'lYuchano daryta nuotrauka. Deja, 
Truchanas kaip nuotraukos autorius pačiame pašto ženkle nebuvo nurodytas. Bet 
autorystė buvo nurodyta ženklus apibūdinant pašto leidiniuose.

Dainų šventė vyks tik Vilniuje
(ELTA). Likus kiek daugiau negu 

dviem mėnesiams iki Dainų šventės 
“Amžių sutartinė”, dar nežinomas tikslus 
finansavimas šiam didžiausiam ir svar
biausiam Lietuvos vardo tūkstantmečio 
minėjimo renginiui. Vėliausiomis žinio
mis, visi šventės renginiai vyks tik Vilniuje.

Kultūros ministras Remigijus Vilkai
tis sako, kad dėl krizės Seime dar nepri
imti galutiniai sprendimai dėl biudžeto, 
todėl negalima įvardyti ir galutinės Dai
nų šventės finansavimo apimties. “Nė 
vienas Seimo Švietimo, mokslo ir kultū
ros komiteto narys nepritarė Dainų 
šventės biudžeto mažinimui. Su nerimu ir 
viltimi laukiame patvirtinto biudžeto, ti
kimės pilno finansavimo, nors rengiamės 
ir patiems liūdniausioms variantams, ap
svarstytos visos galimybės”, - spaudos kon
ferencijoje sakė ministras.

Dainų šventei “Amžių sutartinė” orga
nizuoti šių metų biudžete buvo numatyta 
9.4 mln. litų, o patikslintame valstybės biu
džete šis skaičius sumažėjo 2.5 mln. litų.

Dainų švente rengiančio Lietuvos 
liaudies kultūros centro vadovas Saulius 
Liausa sako, kad galutinėje Dainų šventės 
programoje yra 14 didelių renginių ir visi 
jie vyks Vilniuje liepos 1 -6 dienomis. Šiuo 
metu baigiamos perklausos, ekspertai ap
važiuoja visus miestus ir miestelius, tik
rindami dalyvių pasirengimą. Nors atvykti 
į šventę yra užsiregistravę per 48,500žmo
nių, iš jų 29,000 vaikų ir jaunimo, planuo
jama, kad į šventę suvažiuos 40,000 daly
vių iš Lietuvos ir 18 pasaulio šalių. Be tra
diciškai į Dainų šventes atvykstančių lie
tuvių iš JAV, Kanados, Australijos, Lenki
jos, Latvijos, Baltarusijos, Kaliningrado, 
atvyks naujosios išeivių kartos dainų ir 
šokių ansambliai iš Anglijos, Airijos, net 
Islandijos.

Jau daugiau kaip dešimt metų renku 
medžiagą apie šį įžymų šiaulietį keliau
toją, buriuotoją ir fotografą, tyrinėju jo gy
venimą ir veiklą, bei rengiu monografiją 
apie Olegą Truchaną. Norėčiau minėtą R. 
Baltušytės straipsnį papildyti kai kuriais 
naujais faktais ir duomenimis apie Olego 
Truchano atminimo įamžinimą Lietuvoje 
irypačjo gimtuosiuose Šiauliuose.

Olegas Truchanas gimė 1923 m. rugsėjo 
22 d. Šiauliuose. Čia prabėgo jo vaikystė, 
mokslo metai. Jis nuo 1930 m. iki 1934 m.

Dainų šventės renginiai vyks Vingio, 
Kalnų, Sereikiškių parkuose, Žalgirio 
stadione, Katedros aikštėje, Šv. Jonų 
bažnyčioje, Lietuvos rusų dramos teatre, 
Nacionalinėje filharmonijoje irkt.

Pasak S. Liausos, daugiausia nerimo 
iki šiol kelia renginių vietų infrastruk
tūra. “Vingio parke vyksta didelė rekons
trukcija, bet ne estrados, o aplinkos -vejos, 
takelių. Tačiau šviežiai atsėta veja keltų 
didelių rūpesčių rengėjams, jei būtų lie
tingas oras ir ja vaikščiotų tūkstančiai 
žmonių. Estrados viduje bus sutvirtintos 
kolonos, siekiant užtikrinti dainininkų sau
gumą. Kosmetiškaipatvarkoma ir medinė 
stogo danga, nors ją reikia visąkeisti. Kal
nų parke prieš pat šventę bus pakeisti 
amfiteatro suoliukai, kad jų nebūtų spė
ta išlaužyti, taip pat pažadėta kapitališ
kai rekonstruoti Kalnų parko elektros 
pastotę. Žalgirio stadiono padėtis, kaip 
nebūtų keista, mažiausiai dramatiška - jo 
veja yra labai gera, o žiūrovų sektoriai ir 
apšvietimas bus sutvarkyti”, - kalbėjo S. 
Liausa.

Pasak jo, svarbiausi Dainų šventės 
akcentai - liepos 3 d. numatoma moks
leivių dainų diena “Skambantys vaikystės 
sodai” ir baigiamieji šventės renginiai 
liepos 6-ąją Vingio parke.

Bilietai j “Amžių sutartinės” šventę jau 
parduodami, nors mokami bus tik trys 
renginiai: Ansamblių vakaras ir pučiamų
jų orkestrų koncertas Kalnų parke bei Šo
kių diena Žalgirio stadione. Bilietai kai
nuos nuo 20 iki 120 litų.

* * *

Visa informacija apie Dainų šventės 
renginius Lietuvoje, programą, bilietų įsi
gijimą - Lietuvos liaudies kultūros cen
tro svetainėje internete:

http://www.llkc.lt/ 

lankė miesto pavyzdinę pradžios mo
kyklą, vėliau Šiaulių berniukų gimnaziją, 
kurią baigė 1941 metais. Mėgo gamtą, 
keliones, sportą, visą savo laisvalaikį pra
leisdavo vaizdingose Šiaulių apylinkėse, 
buvo prisiekęs keliautojas, plaukikas ir 
buriuotojas.

1942 m. vasario mėnesį Šiauliuose buvo 
įkurtas Buriavimo sporto klubas. Jame bu
vo surengti buriavimo kursai, kuriuos 
lankė ir Olegas Truchanas. 1942 m birželio 
29 d. Rėkyvos ežere įvyko pirmoji Šiaulių 
buriavimo sporto šventė. Buvo surengtos 
jolių lenktynės-regata. Regatoje dalyva
vo trys jolės, kurias valdė šiauliečiai bu
riuotojai Stasys Nikolajevas, Olegas Tru
chanas ir Jonas Žilevičius. Šioje regatoje nu
galėjo aštuoniolikmetis OlegasTruchanas.

1943 m. spalio mėnesį Rėkyvos ežere 
buvo surengtos pirmosios Lietuvos buria
vimo jolėmis pirmenybės. Jose dalyvavo 
Vilniaus. Kauno ir Šiaulių miestų buriuo
tojai. Pirmąją vietą šioje regatoje iškovojo 
Šiaulių komanda. O.Truchanas buvo pri
pažintas geriausiu jaunimo buriuotoju Lie
tuvoje. Jis vienas pirmųjų 1943 metų žie
mą Rėkyvos ežere išbandė ledroges.

Okupavus sovietų armijai Lietuvą O. 
Truchanas su draugais įsijungė į pasiprie
šinimo judėjimą prieš okupantus. Gelbė
damasis nuo sovietų persekiojimo, 1944 
m. Olegas su draugais pasitraukė į Vokie
tiją, kur susitiko su tėvais. Nuo 1944 m. 
Olegas gyveno Vokietijoje, 1946 -1947 m. 
mokėsi Mūnchcnc, UNRRA Universite-te, 
Teisės fakultete. Vokietijoje, iš pradžių 
gyveno Mūnchene, po to Bamberge, vėliau 
Garmisch - Partcnkirchen’e. Daug keliavo, 
plaukiojo, žiemą slidinėjo kalnuose. Čia 
susidomėjo Bavarijos kalnais, vienas ir su 
draugais, keliaudavo po Bavarijos Alpes, 
kopė į viršūnes, atlikdavo naktinius žygius.

1946 m Vokietijoje, rimtai susidomėjo 
fotografija, dalyvavo ten rengiamose fo
tografijos parodose ir konkursuose. Jam 
didelę įtaką padarė žinomi to meto Bava
rijos fotografai. Viena jo nuotraukų 
“Starnbergersee Bavarijoje”, 1947 m. 
surengtame fotografijos konkurse laimė
jo prizą.

1948 m. pabaigoje O. Truchanas iš
vyko į Australiją, dirbo Tasmanijoje, Ho- 
barte. Apie jo gyvenimą Tasmanijoje yra ne

Jaunimas baigia mokslus
Su džiugiu pasididžiavimu pra

nešu mūsų visuomenei, kad lietuvis 
Jonathan Lee studijavo UWS “Health 
Scicnce”fakultetc ir 2009 m. balandžio 
22 d. Parramatta Campus Universiteto 
auditorijoje gavo “Health Services 
Management” bakalauro diplomą.

Nuo trejų metukų Jonathanas lan
kė Sydnėjaus lietuvių Savaitgalio mo
kyklą. Sulaukęs dvylikos perėjo į 
Strathfield Gimnazijoje vedamus lie
tuvių kalbos kursus ir baigė juos gau
damas puikiausius pažymius. Įstojo to
liau studijuoti į Universitetą ir baigė 
pasirinktas studijas.

Jonathanas yra aktyvus skautas, 
geras krepšininkas ir tautinių šokių 
šokėjas. Nuo kūdikystės šeimoje buvo 
kalbama lietuviškai. To pasiekta ma
mos Danutės ir tėčio Jono pastangomis. 
Kada berniukas parėjęs iš mokyklos mė
gindavo kalbėti angliškai, tada mama 
ir tėtis “nesuprasdavo” nė žodžio. Jų
namuose buvo kalbama tik lietuviš- Jonathan Lee.
kai. Jis ir šiandien gerai moka lietu
vių kalbą. Pradėjęs eiti į mokyklą nemokė
jo nė žodžio angliškai, tačiau tai netrukdė 
jam po poros mėnesių jau laisvai bendrau
ti ir gerai mokytis. Jis visada pasižymėjo 
darbštumu ir pareigingumu. Tiek gimnazi
joje, tiek Universitete Jonathanas mokėsi 
labai gerai ir buvo pavyzdys kitiems.

Pabaigęs šiuos mokslo metus jis ruo

mažai parašyta. Čia jis pasižymėjo gamto
saugos srityje, iki mirties daug keliavo, fo
tografavo. Savo fotografijose užfiksavo 
Tasmanijos atokių vietų grožį ir skatino jų 
išsaugojimą.

Olego Truchano vardas yra žinomas 
plačiai ne tik Australijoje, bet ir Lietuvoje. 
Ypač daug apie jį pradėta rašyti atkūrus 
nepriklausomybę Lietuvoje.

Tuo laikotarpiu bene pirmasis straips
nis apie OlegąTruchaną Lietuvoje buvo iš
spausdintas 1992 m. “Mokslas ir gyveni
mas” žurnale Nr.3 4. Tai prof. dr. Vytauto 
Gudelio straipsnis “Lietuvis - Tasmanijos 
tyrinėtojas”, pasakojantis apie šįkeliautoją, 
tyrinėtoją ir fotografą.

2000 m. spalio 26 d. Šiaulių apskrities 
P. Višinskio viešojoje bibliotekoje buvo 
surengtas prisiminimų vakaras “In me- 
moriam Olegas Truchanas” (1923 -1972)”; 
šiaulietės dailininkės Birutės Kuicienės 
tapybos darbų paroda - ciklas “Žemė”, 
skirtas fotografo Olego Tmchano atmini
mui. Vakaro metu buvo parodytos Olego 
Truchano spalvotos skaidrės su Tasmani
jos vaizdais ir jo atminimui Australijoje 
sukurtas vaizdo filmas “The Spirit of 
Olegas”. Vakare dalyvavo specialiai iš 
Australijos į Šiaulius atvykusi keliautojo 
žmona Melva Truchanas ir Indijoje gyve
nusi Olego Truchano dukra Anita Tru
chanas. Šiai parodai buvo išleistas lanks
tinukas, pasakojantis apie O. Truchano 
gyvenimą ir veiklą. Šiaulietis dailininkas 
V. Janulis sukūrė ekslibrisą, skirtą šiam 
keliautojui ir fotografui, o dailininkė Bi
rutė Kuicienė - O. Tmchano pertretą. 
Poetas iš Joniškio Jonas Ivanauskas Ole
gui Truchanui paskyrė šį akrostichą: “Ob
jektyvo taikiklyje -/ Laiko nugludinti 
akmcnys./Ežero saloje -/ Gigantiškų pušų 
šeimynėlė./Arogantiškų kalnų masyvai -/ 
Subtilus pirmapradės gamtos reliktas./ 
Tasmanijos tyrinėtojas iš Lietuvos / Ryžtin
gas, energingas, sumanus, užsispyręs, kuk
lus, darbštus,/ Charakterio vientisumą 
formavo gimtinėje. / Hobarte su žmona 
Melva susilaukė / Anitos ir Rimos - duk
rų, sūnaus - Nikolo./ Nacionalinis parkas 
vadinamas Truchano vardu,/ Atminimo 
paminklas išskobtas iš pušies,/Sudegintas 
kūnas, o pelenai išbarstyti virš Gordono 
upės”. Tęsinys kitame MP nr.

šiasi aplankyti savo tėvų tėviškę, daly
vauti Pasaulio lietuvių sporto šventėje, o 
po to pakeliauti po Europą.

Su geriausiais linkėjimais ir toliau būti 
šviesiu, geru žmogumi, siekti mokslo aukš
tumų ir sėkmės gyvenime.

Jadvyga Dambrauskas
Jonathano pirmoji mokytoja

Mūsų Pastogė Nr. 17, 2009.05.06, psl. 3
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Lietuviai pasaulyje______
Kiek ketina grįžti ?

Deimantė Dokšaitė, lietuviams.com

Emigracijos srityje dirbantys specia
listai skambina varpais - ekonominis 
sunkmetis kelia naujų išvykstančiųjų iš 
I .ietuvos bangą. Palikti šalį ryžtasi ir jau 
kartą laimę svetur bandę, ir „naujokai“, 
be to, nepaisoma ir to, kad ir svečiose ša
lyse ekonominė padėtis šiuo metu ne itin 
lengva.

Viešosios politikos ir vadybos institu
tas praėjusių metų pabaigoje - šių metų 
pradžioje atliko išsamų Lietuvos gyven
tojų emigracijos tyrimą.

'tyrimo autoriai teigia, kad jis gerokai 
papildo iki šiol buvusius informacijos šal
tinius apie lietuvių emigracijos ir sugrįži
mo tendencijas bei priežastis. Be to, jame 
pirmąkart analizuojama pakartotinė Lie
tuvos gyventojų emigracija. Atliktos ap
klausos atskleidė, kad bent trečdalis išvy
kusiųjų ketina grįžti, tiesa, dauguma - ne 
anksčiau kaip 2011 metais. Kita vertus, be
veik 40% jau grįžusiųjų norėtų ir vėl iš
vykti. 'tyrimas atskleidė ir tai, kad valsty
bės vykdomos re-emigracijos politikos 
įtaka kol kas nėra didelė: nors 70 % išvy
kusiųjų teigia išlaikantys ryšį su Lietuva, 
tačiau vos dešimtadalis mano, kad Lietu
vos valdžia prie to prisideda. Tačiau net 
trečdalis teigia, kad aktyvi vaistytais politi
ka paskatintų juos grįžti.

Plačiau tyrimo rezultatus pristato 
tyrimo vadovas dr. Egidijus Barcevičius ir 
instituto analitike Dovilė Žvalionytė.

- Kaip suprantu, teiginys, kad užsienyje 
gyvena apie pusė milijono lietuvių, yra 
šiek tiek perdėtas? Jūs užsimenate apie 
lai, kad išvykusiųjų po 1990-ųjų užsienyje 
yra apie 250,000. Gal truputį pakomen
tuokite.

Dovilė Žvalionytė: Iš tiesų, oficialiai 
skelbiama, kad nuo 1990-ųjų iš Lietuvos 
išvyko daugiau kaip 470,000 gyventojų. 
Tačiau šis skaičius rodo, ne kiek lietuvių 
šiuo metu gyvena užsienyje, o kiek jų buvo 
kada nors išvykę gyventi į užsienį. Kitaip 
tariant, oficialūs duomenys rodo Išvyki
mo mastus, tačiau labai ribotai atsižvelgia 
į lietuvių grįžtamąją migraciją, apie kurią 
pateikiami tik deklaruotos migracijos 
duomenys. Mūsų tyrimo metu atlikta re
prezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa 
atskleidė, kad apie 7% vyresnių nei 18 me
tų dabartinių Lietuvos gyventojų buvo po 
1990 metų išvykę į užsienį, tačiau vėliau 
grįžo gyventi {Lietuvą. Tai reiškia, kad apie 
200,000 esamų Lietuvos gyventojų turi 
emigracijos patirties, tačiau šiuo metu 
gyvena Lietuvoje. Vadinasi, dabar užsienyje 
gyvenančių lietuvių, išvykusių po 1990-ųjų, 
skaičius yra gerokai, gal net perpus ma
žesnis, nei įprasta skelbti.

- Kokia ta dabartinė emigracija? At
rodo, kad ji tarsi įgavusi visai kitokį 
pobūdį, ji toli gražu įiebeprimcua tos, 
kokią patyrė Argentinon ar Brazilijon 
išplaukę mūsų tautiečiai. Kokius esmi
nius šiuolaikinės lietuvių emigracijos 
bruožus išskirtumėte?

Dovilė Žvalionytė: Lyginant emigra
ciją prieš šimtą metų ir šiuo metu, galima 
būtų paminėti bent porą ryškesnių skir
tumų. Pirma, dabartinė emigracija dažnai 
nėra vienkartinė. Daugiau kaip pusė j 
Lietuvą grįžusių emigrantų nurodo, kad 
migraciją yra išbandę ne vieną, o du, tris 
ar daugiau kartų. Žmonės išvyksta ir vėl 
grįžta, neretai emigraciją laikydami labiau 
laikinu pokyčiu. Antra, nors ir išvykę gy
venti į kitą šalį, lietuviai, visų pirma, in
formacinių technologijų ir palyginti grei
to susisiekimo dėka, išlaiko glaudų ryšį 
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su Lietuva. Tyrimo metu didžioji dauguma 
(60-70 %) apklaustų emigraciją patyru
sių asmenų nurodė, kad net ir gyvendami 
užsienyje, jaučiasi Lietuvos dalimi. Abu 
paminėti šiuolaikinės emigracijos ypa
tumai leidžia suprasti, kodėl labai dažnai į 
užsienį po Nepriklausomybės atgavimo 
išvykę lietuviai nelaiko savęs tikrais emi
grantais, pastarąją sąvoką, matyt, labiau 
asocijuodami su ankstesnėmis lietuvių 
emigracijos bangomis.

- Nemažai diskusijų kyla dėl to, ar po 
1990-ųjų vykstanti emigracija yra grynai 
ekonominė. Kokios būtų jūsų įžvalgos?

Dovilė Žvalionytė: 'tyrimas atskleidė 
dvejopas tendencijas. Viena vertus, eko
nominiai veiksniai. kalbant apie Lietuvos 
gyventojų emigraciją po 1990 metų, tikrai 
labai svarbūs. Apklausos metu pusė už
sienyje gyvenančių lietuvių nurodė, kad 
Lietuvą paliko dėl finansinių paskatų - 
nors Lietuvoje turėjo darbą, bet gaunamų 
pajamų lygis jų netenkino. Maždaug penk
tadalis išvyko, nes negalėjo rasti darbo 
Lietuvoje. Kita vertus, atliktas tyrimas taip 
pat atskleidė, kad vis tik svarbiausias 
traukos į kitas šalis veiksnys yra noras iš
bandyti save, naujos patirties ieškojimas.

- Kokias pamatėte grįžimo tendencijas, 
nuolaikas, ką galėtumėte šioje srityje ak
centuoti ir prognozuoti?

Dovilė Žvalionytė: Grįžtamoji lietu
vių emigracija suintensyvėjo nuo 2006-ųjų 
metų. Per pastaruosius trejus-ketverius 
metus j Lietuvą gyventi parvyko didesnė 
dalis (iki 80%) visų grįžusiųjų. Grįžti gy
venti į Lietuvą daugumą labiausiai ska
tino asmeniniai ir socialiniai veiksniai - 
artimųjų ilgesys, šeimyninės aplinkybės, 
noras gyventi savoje kultūrinėje aplinko
je. Tilo tarpu gerėjanti Lietuvos ekono
minė situacija buvo svarbi vos penktada
liui grįžusiųjų.

Esama ir gana didelio grįžtamosios 
migracijos potencialo. Užsienio lietuvių 
apklausos duomenimis, ateityje ketina 
grįžti maždaug trečdalis išvykusiųjų, dar 
trečdalis - kol kas nėra apsisprendę. Ta
čiau artimiausiu metu grįžti planuoja tik 
nedidelė dalis užsienyje gyvenančių lie
tuvių. Kadangi, kaip rodo tyrimo duo
menys, kuo ilgiau gyvenama užsienyje, tuo 
mažiau linkstama grįžti, svarbu būtų, kad 
grįžtamoji migracija toliau intensyvėtų. 
Anot išvykusiųjų, be artimųjų ilgesio, 
labiausiai juos grįžti galėtų paskatinti 
gerėjanti ekonominė situacija ir gyvenimo 
kokybė Lietuvoje. O labiausiai sulaiko nuo 
grįžimo, išvykusiųjų manymu, aukštas ko
rupcijos lygis bei biurokratizmas Lietu
voje ir neaiškios Lietuvos ekonomikos 
perspektyvos bei politinė situacija.

- Kodėl ryžtamasi emigruoti pakar
totinai?

Dovilė Žvalionytė: Dar kartą emig
ruoti dažniausiai nusprendžia neseniai į 
Lietuvą grįžę ir, tikėtina, dar nespėję 
gimtinėje įsitvirtinti lietuviai. Itin dažnai 
jie savo pakartotinį išvykimą grindžia 
nusivylimu Lietuvos perspektyvomis. An
troje vietoje pagal svarbą atsiduria eko
nominiai motyvai - grįžus patiriami fi
nansiniai sunkumai ir nepasitenkinimas 
darbo sąlygomis. Pakartotinai emigmoti 
yra ypač linkę tie, kurių uždarbis užsienyje 
būdavo gerokai didesnis už atlyginimą 
Lietuvoje. Sprendžiant iš tyrimo metu gautų 
emigrantų komentarų, tiek finansiškai, tiek 
simboliškai itin svarbus yra aspektas, kad 
užsienyje, priešingai nei Lietuvoje, 
gaunamo atlyginimo pakanka ne lik 
kasdienėms išlaidoms, bet ir taupymui, o 
tai leidžia jaustis ekonomiškai saugiau, 
investuoti.

Tęsinys kitame MP nr.

Lietuvių Bendruomenė - ir Belgijoje
Jau gerus metus buvo svarstoma, kaip 

būtų galima atgaivinti Belgijos Lietuvių 
Bendruomenę, kurios veikla pastaruoju 
metu buvo gerokai prigesusi. Tai skatino 
ir LR ambasadorė Belgijoje Nijolė Žam- 
baitė. Si Bendruomenė įsikūrė dar 1947 
metais. Tuomet dauguma lietuvių buvo 
atvykę iš Vokietijos pokario stovyklų ir 
dirbo Belgijos anglių kasyklose. Dabar, 
apytiksliais duomenimis, Belgijoje gy
vena maždaug 2,000 lietuvių, dauguma jų 
įsikūrę Briuselyje.

Pasak dabartinio Belgijos LB pirmi
ninko Arnoldo Pranckevičiaus, visus 
lietuvius šioje šalyje galima skirti į tris 
grupes: senųjų imigrantų; keleriems me
tams atvykusių diplomatų, laikinų dar
buotojų, studentų; ir ilgesniam laikui at
važiavusių. bet ryšių su I Jetuva nenutrau
kusių jaunų profesionalų, kurių daugu
ma dirba Europos Sąjungos (ES) institu
cijose ir NATO.

Pokariu Belgijoje apsistojo nedaug 
lietuvių, bet jie seniai įleidę šaknis, papras
tai gyvena mažesniuose miestuose ar kai
meliuose, jų vaikai ir anūkai jau suaugę, 
kartais net nekalba lietuviškai.

Trumpam Briuselyje įsikūrę ES institu
cijų darbuotojai, Lietuvos atstovybėse Bel
gijoje. prie ES ir NATO dirbantys diplo
matai bei kiti žmonės yra tarytum atskira 
bendruomenė. Jie nuolat matosi, juos sie
ja ne tik darbas, bet ir interesai, pažiūros. 
Dažnai tai yra jauni žmonės, daug keliau
jantys ir dažnai grįžtantys į Lietuvą. Be to. 
Belgijoje yra nemažai lietuvių studentų, 
stažuotojų ar trumpalaikiam darbui, pvz., 
prižiūrėti vaikus, atvykusių žmonių.

Dalis teisininkų, diplomatų, ekonomis
tų, kitų profesionalų į Belgiją atvyksta 
ilgesniam laikui - 10-15 metų, bet nesieja 
savo gyvenimo su šia šalimi ir savo ateitį 
neretai mato Lietuvoje.

'Joks susiskirstymas, pasak Arnoldo, ne 
tik lemia Belgijos Lietuvių Bendruomenės 
unikalumą, bet ir kelia galvos skausmą. 
Mat šios grupės turi mažai sąlyčio taškų, 
todėl tenka galvoti, kaip nutiesti tiltus

Benamių prieglobstis - jau Anglijos miškai
Giraitė, esanti vos už kelių šimtų 

metrų nuo istorinio Anglijos miestelio 
Peterborough, tapo vargana laikina sto
vykla, praneša interneto portalas 
express.co.uk. Drabužiai ir patalynė, 
sukabinti ant medžio šakų, o žemė nu
klota šiukšlėmis, liekanomis ir išmatomis 
-tokį vaizdą susidarė šaltinio žurnalistai. 
Čia pat pastatytose palapinėse ir iš bre
zentinių marškų suręstose pastogėse glau
džiasi daugiau nei 10 benamių migrantų 
iš Lietuvos ir Slovakijos.

Sis palapinių kaimelis praėjusią sa
vaitę atsidūrė dėmesio centre dėl galimų 
išpuolių prieš kitataučius. Miestui atsto
vaujantis parlamento narys konservato
rius Stewart Jackson teigė: „Tai pasibaisė
tinas reiškinys ir leiboristų vykdomos at
virų durų politikos pasekmė“.

Migrantų stovykloje sąlygos, anot 
interneto portalo žurnalistų, „varganos“. 
Bedarbiai ir benamiai žmonės, negalintys 
pretenduoti į pašalpas, priversti tenkintis 
labdaringu maistu ir drabužiais. Keletas 
jų prisipažino, kad pagrindiniu jų dienos 
maistu tapo duona ir uogienė.

Benamiai teigė, kad negali grįžti į savo 
gimtąsias šalis, nes tapo apgavikų, siū
liusių gerą darbą D. Britanijoje, aukomis, 
nes iš jų buvo pavogti pasai. Kiti teigė 
norintys likti Britanijoje, nes namie yra 
ieškomi policijos. Nepaisant sudėtingų 
gyvenimo sąlygų, beveik visi migrantai 
patikino, kad sąlygos čia geresnės, nei jų 
gimtuosiuose kraštuose.

„Lietuvoje dirbau statybininku, tačiau 
atvykau čia, nes namie likau be darbo“, - 
teigė vienas vyras. Laužyta anglų kalba jis 
pridėjo: „Tai nėra lengva gyventi tokiomis

Belgijos Lietuvių Bendruomenės pirminin
kas Arnoldas Pranckevičius.
tarp jų. Esą juntamas tam tikras nepasi
tikėjimas ir gyvuoja stereotipai, pvz., kad 
ES institucijose dirbantys žmonės yra 
arogantiški ir nenori bendrauti. „Taip nėra. 
Turiu draugų visose trijose grupėse - visi 
panašūs, nes visi lietuviai. Mus vienija kai 
kas daugiau, nei skiria“, - tvirtino Arnoldas.

Dar vienas iššūkis - į Bendruomenę 
privilioti itin užsiėmusius ir dažnai į Lietu
vą galinčius parvykti žmones. Jie lyg ir 
neturi stipraus akstino jungtis j Bendruo
menę, lyginant su emigrantais Didžiojoje 
Britanijoje, JAV ar Ispanijoje, kur žmonės 
įsikūrė ilgesniam laikui ar gyvena toliau 
nuo tautiečių, todėl pasiilgsta kalbos, jau
čia nostalgiją Lietuvai.

Formaliais Bendruomenės nariais, 
kurie aktyviai dalyvauja renginiuose ir 
moka nario mokestį, yra apie 100, su 
šeimos nariais - dukart tiek. „Viena iš 
naujos Valdybos ambicijų - gerokai pa
didinti Bendruomenės narių skaičių. 
Užsibrėžėme tikslą, panašų į ES klimato 
kaitos planą 20-20-20, - kasmet narių 
skaičių padidinti 20%.“, - juokėsi Arnoldas.

„Nesmagu atsilikti Belgijai, kai visais 
kitais atžvilgiais Briuselis yra traukos 
centras, neoficiali ES sostinė. Čia susi
kerta daugelio žmonių keliai ir įvairios 
kultūros. Negalime būti provincija ir lie
tuvių išeivijos prasme”, - sako Arnoldas.

sąlygomis, tačiau visi viliamės, jog arti
miausiu metu susirasime darbus. Bet ku
riuo atveju į Lietuvą negrįšiu. Čia blogai, 
bet I jetuvoje -dar blogiau“.

Migrantai daug vilčių deda į netrukus 
prasidėsiantį uogų rinkimo sezoną. 
Žmonės iš šalių, 2004 metais priimtų į 
Europos. Sąjungą, privalo dirbti Brita
nijoje vienerius metus, kad galėtų pre- 
tenduotįį pašalpas.

Vietinės tarybos narys konservatorius 
Graham Murphy sakė: „Tie žmonės turi 
teisę legaliai gyventi Britanijoje. Mes 
bandėme pagerint i jų padėtį ir pasiūlėme 
lengvatines prarastų pasų pakeitimo nau
jais sąlygtis. tam, kad jie galėtų grįžti na
mo. ta&aį daugelis atsisakė“.

Ne visi vietiniai Peterborough gyven
tojai patenkinti lokiu lietuvių ir slovakų 
svečiavimiisi. „Mes ir taip turime daug 
bedarbių: 153,000 gyventojų miestelyje 
6,000 vietinių ieško darbo, o 9,000 yra 
eilėje gauti būstą. Todėl paremti Rytų 
europiečių neturime galimybių“, - teigė 
konservatorius Stewart Jackson.

Prieš ekonominę krizę ne tik Peter
borough, bet ir visa Rytų Anglija džiau
gėsi pakilusia ekonomika. Į ją keliavo 
daugiau nei pusė j Jungtinę Karalystę at
vykstančių migrantų iš Rytų Europos. 45 
metų mokytojo asistentė Bindy Kang tei
gė: „Dirbdama mokykloje buvau privers
ta mokytis lenkt) ir lietuvių kalbų, kad 
galėčiau susikalbėti su dauguma mokyklą 
lankančių mokinių. Netgi kai kuriose gat
vėse neišgirsite angliškos tarmės. Yra ir 
parduotuvių bei prekybos centrų, kuriuo
se dirba tik išeiviai iš Rytų Europos“.

(“I-ondono Žinios”)
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Vygandas Ušackas: viešoji diplomatija Tūkstantmečio pasakojimai vaikams
(Šie kampeliai skiriami tėvams ir mokytojams, kad paskaitytų vaikams)

Vienas iš ‘‘Tūkstant
mečio odisėjos”partnerių 
- Lietuvos užsienio rei
kalų ministerija. Lietuvos 
ambasados tose šalyse, 
kur atvyksta Odisėja daug 
prisideda organizuojant 
susitikimus su lietuvių 
bendruomenėmis, o mi
nistras Vygandas Ušackas 
asmeniškai rodo palai
kymą projektui. Išlydė
damas “Tūkstantmečio 
odisėjos" VI etapo įgulų, 
jis buriuotojams įteikė
Lietuvos trispalvęjnuotraukoje), kurią šie 
Vasario 16-ąją išskleidė ant legendinio Homo 
rago. Šiandien su užsienio reikalų ministru 
Vygandu Ušacku kalbamės apie Lietuvos 
tūkstantmetį, lietuvybę ir “Tūkstantmečio 
odisėja”

* # #
Jau beveik pusė metų “Tūkstantmečio 

odisėja” keliauja aplink pasaulį lanky
dama lietuvių bendruomenes įvairiose 
pasaulio šalyse. Odisėjos VII etapo bu
riuotojai jau pasiekė penktąjį, Šiaurės 
Amerikos žemyną ir aplankė Amerikos 
lietuvius Majamyje. Būnant Lietuvos am
basadoriumi JAV keletą melų Jums teko 
iš arti pažinti šios didžiausios pasaulyje 
lietuvių bendruomenės nuotaikas, porei
kius, vertybes. Ar jau keletą kartų už At
lanto puoselėjantiems lietuvybe Amerikos 
lietuviams yra svarbūs dėmesio jiems iš 
Tėvynės ženklai, ar jiems svarbios mums 
ypatingos datos tokios, kaip Lietuvos 
vardo tūkstantmetis?

Užsienio lietuviams, kad ir kur jie gy
ventų, ar kad ir kuriai kartai priklausytų. 
Lietuvos vardas ir ryšys su Tėvyne, tėvų ar 
senelių gimtine yra labai svarbus. Esu 
Įsitikinęs, kad pasklidę po pasaulio šalis 
užsienio lietuviai švenčia valstybei svar
bias šventes.

Lietuvos vardo paminėjimo tūkstant
metis - tikrai svarbus įvykis kiekvienam 
Lietuvą mylinčiam žmogui. Tūkstantmetė 
šalies istorija įkvepia mus tęsti tradicijas - 
puoselėti bendruomeniškumą, didžiuotis 
tautos praeitimi, su viltimi ir tikėjimu 
žvelgti į ateitį, telktis bendram darbui 
Lietuvos labui.

Esu tikras, kad ir Amerikoje gyvenan
tys lietuviai švęs Lietuvos vardo paminė
jimo tūkstantmetį, nemaža dalis jų vasarą 
galbūt atvyks į Lietuvą dalyvauti Pasaulio 
lietuvių dainų ir šokių šventėje, Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės XIII Seime, kituose 
šventiniuose renginiuose.

Kalbėdamas apie už Atlanto gyvenan
čius lietuvius, turiu pasakyti, kad jie turi 
ypač gilias lietuvybės puoselėjimo tradi
cijas, labai darbingas ir kilnų darbą atlie
kančias tautines organizacijas,Kovo 7 d. Či
kagoje susitikęs su JAV gyvenančiais lie
tuviais dėkojau lietuvių bendruomenėms 
ir organizacijoms, pasišventusiai puoselė
jančioms lietuvybę, kovojusioms už Lietu
vos laisvės bylą, steigusioms.lietuvių na
mus, lietuviškas bažnyčias ir mokyklas, už
tikrinusioms atstovavimo Liemyai tęstinumą.

Kovo 11-ąją, Lietavai minint Nepriklau
somybės atkūrimo dieną, JAV Senatas 
priėmė rezoliuciją, kurioje Lietuva sveiki
nama jos vardo paminėjimo tūkstantmečio 
proga. Ši rezoliucija priimta ir Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės pastangomis.

Kiek prasmingas “Tūkstantmečio odi
sėjos” žygis per pasaulio lietuvius?

Lietuvos buriuotojų projektas “Tūks
tantmečio odisėja”. „Vienas vardas - Lie
tuva“ vienija pasaulio lietuvius, garsina 
Lietuvos vardą, padeda Lietuvos trispalvei

galingas įrankis

suplazdėti net tolimiausiuose pasaulio 
kraštuose. Užsienio lietuviams tai gera pro
ga ne tik prisiminti mūsų šalies istoriją, 
bet ir supažindinti su ja, su šalies kultūra ir 
tradicijomis savo draugus ir visus, besido
minčius Lietuva.

Narsių vyrų plukdomas Lietuvos Prezi
dento V. Adamkaus kvietimas užsienio 
lietuviams kartu švęsti Lietuvos vardo pa
minėjimo tūkstantmetį skamba daug gar
siau ir Įtaigiau nei deklaracijos ar laiškai.

“Tūkstantmečio odisėja” nuo pirmųjų 
dienų jaučia nuolatinę Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos paramą. Odisėjos 
buriuotojai jau susitiko su vienuolika lie
tuvių bendruomenių įvairiose šalyse ir 
žemynuose. Nė vienas toks susitikimas ne
praėjo be Lietuvos ambasadų darbuotojų 
pagalbos. Visi jie sulaukė vietinės valdžios 
ir didžiųjų žiniasklaidos priemonių dė
mesio. Kiek svarbus toks Lietuvos vardo 
garsinimas, gero šalies įvaizdžio formavi
mas Lietuvos tarptautiniams santykiams?

Lietuvos buriuotojams talkina Užsie
nio reikalų ministerija ir Lietuvos diplo
matinės atstovybės, garbės konsulai ir lie
tuvių bendruomenės. Jachtos „Ambersail“ 
atvykimas į kiekvieną šalį yra šventė tiek 
lietuviams, tiek ir tų kraštų gyventojams.

Per devynis kelionės mėnesius Lietu
vos vardas bus garsinamas net dvidešim
tyje šalių penkiuose pasaulio žemynuose.

Kalbant apie Lietuvos vardo garsinimo 
naudą ir įtaką Lietuvos užsienio politikai, 
galima pabrėžti, kad šiuolaikiniame pa
saulyje viešoji diplomatija yra galingas 
įrankis greta tradicines diplomatijos, įgy
vendinant nacionalinius valstybės intere
sus tarptautinėje erdvėje. Šiuo įrankiu nau
dojasi visos pasaulio valstybės. Viešosios 
diplomatijos pagalba formuojama tarptau
tinės bendruomenės nuomonė apie šalį, 
valstybių santykius. Lietuvos žinomumas ir 
įvaizdis prisideda prie tarpvalstybinių ry
šių stiprinimo, ekonominių ir kultūrinių 
santykių plėtojimo, ir neretai turi įtakos, 
kitose šalyse priimant sprendimus tarp
tautinių santykių klausimais.

Lietuvos žinomumas padeda užsienio 
lietuviams puoselėti lietuviškąją tapaty
bę, skatina norą domėtis Lietuvos istorija 
ir kultūra, mokytis lietuvių kalbos, palai
kyti ryšius su Lietuva.

Ar ir kokių atsiliepimų sulaukė Už
sienio reikalų ministerija iš Lietuvos 
ambasadų, kuriose apsilankė “Tūkstant
mečio odisėja”?

Lietuvos ambasados, aktyviai prisidė
jusios organizuojant renginius buriuotojų 
atvykimo į jų rezidavimo valstybes proga, 
pažymėjo, kad įvykis sužadino lietuvių 
bendruomenių bendrumo su Lietuva jaus
mus, pasididžiavimą savo tėvynės istorija, 
tradicijomis ir kultūra. Kitų šalių gyven
tojams tai buvo puiki proga sužinoti apie 
Lietuvos istoriją, valstybės tradicijų ilga
amžiškumą, susipažinti su Lietuvos vals
tybes simbolika, kultūra, sužinoti, kad jų 
kaimynystėje gyvena daug lietuvių ar išei
vių iš Lietuvos. Jūratė Ūsienė

Žalgirio 
mūšis

Vilniuje ant Gedi
mino kalno yra nedi
delis paminklas - pa

prastas akmuo, ant kurio užrašyta 1410. 
Visi žino, ką reiškia ši data - tai Žalgirio 
mūšis, kuriame lietuvių ir lenkų ka
riuomenė galutinai sutriuškino kryžiuo
čius.

Kai tą paminklą statė, Lietuva buvo 
sovietų okupuota, o savo istoriją jai įsa
kyta užmiršti. Tai lietuviai ant paminklo 
parašė tik datą, o tėvai vaikams papasa
kodavo ką ji reiškia. Ir taip užaugo kelios 
kartos vaikų, kuriems Vytautas Didysis ir 
Lietuvos kovos nebuvo svetimos.

Žalgiris yra tik vietos pavadinimas, 
bet lietuviams tas vardas reiškia pergalę. 
Ir pergalę ne tik prieš vokiečius, bet prieš 
visus Lietuvos priešus. Todėl ir visų my
limas sporto klubas Lietuvoj vadinasi 
Žalgiris.

Kai sovietų okupacijos metais vyk
davo futbolo ar krepšinio rungtynės tarp 
Žalgirio ir rusų komandos, žiūrovų ant
plūdis būdavo didžiausias ir Žalgirio sir
galių šauksmai stipriausi. Dažnai net visą 
aikštę apsupdavo kariuomenė, kad tik lie
tuviai nepradėtų muštynių, norėdami pa
dėti savo Žalgiriui sumušti rusų komandą.

O kas gi anais laikais įvyko Žalgirio 
lauke?

Po Kęstučio ir Algirdo mirties Lietu

Jan Matcjko “Žalgirio mūšis”.

Knyga iš 1
"Knyga turi būti kirvis, tinkamas iškirsti j 

Gerbiamieji,
norime Jus informuoti apie projektą 

“Knyga iš Tavo rankų”, kurį rengiame jau 
antrus metus iš eilės. Šiuo projektu sie
kiame atkreipti visuomenės dėmesį į 
šiandieninę kaimo bibliotekų situaciją ir 
jų lūkesčius.

Šiandieninės kaimo bibliotekos savo 
skaitytojui mažaiką gali pasiūlyti: daugu
ma knygų yra seno leidimo, o naujų 
knygų - vos po vieną egzempliorių ir tai - 
ne visose kaimo bibliotekų filialuose. 
Dažnai priekaištaujama žmonėms, kad jie 
domisi tik lengva literatūra ar meilės ro
manais, tačiau mažosios bibliotekos apie 
populiariąją mokslo literatūrą, istorijos 
knygas ar meno albumus nedrįsta net 
pasvajoti. Periodinė spauda - irgi didžiulė 
prabanga. Daugelis bibliotekų taip pat 
svajoja apie galimybę įrengti vaikų už
siėmimo kampelius, muzikinių įrašų 
skyrelius, turėti modernų bibliobusą 
(specialiame autobuse įrengta biblioteka) 
ir daugelį kitų dalykų.

Vieni iš mūsų esame gerbiami aka
demikai, mokslų ir medicinos profeso
riai, teisininkai, kiti - stiprūs verslininkai, .

vą valdė jų sūnūs Vytautas ir Jogaila. Jo
gaila vedė Lenkijos karalaitę Jadvygą ir 
pasidarė Lenkijos karalius. Abudu pus- 
broliaikartais sutardavo bendramdarbui, 
o kartais ir pakariaudavo. Karalius Jogai
lą Vytautą laikė savo vietininku Lietuvo
je, bet Vytautas į tai nekreipė dėmesio ir 
valdė Lietuvą nesitardamas su Jogaila. O 
Lietuvos bajorai savo vadu laikė tik Vy
tautą ir net jį vadino savo karaliumi. Net 
didysis valstybės antspaudas vaizduoja 
Vytautą su karūna. Nežiūrint visų nesusi
pratimų, kai reikėjo stoti prieš bendrą prie
šą kryžiuotį, Vytautas ir Jogaila visus gin
čus pastūmė į šalį ir ėmė ruoštis bendram 
žygiui.

Žygiui neužtenka karių ir ginklų - 
kariuomenę reikia maitinti. Tad prieš 
žygį Vytautas ir Jogaila išsirengė į didelę 
medžioklę. Per 8 dienas jie prišaudė 
daugybę žvėrių, kurie buvo susūdyti ir 
paruošti maistui. Jogaila pasamdė daug 
čekų karių, o Vytautas jam pasiuntė 20.000 „
kapų grašių jų algoms apmokėti.

Kai prasidėjo mūšis, Jogaila delsė, 
labiau pasitikėjo Dievu negu savo ka- • 
riais, sėdėjo savo palapinėje ir klausė mi
šių, o Vytautas buvo pačiame kovos 
įkarštyje, narsiai kovojo ir drąsino karius. 
Jis gudriai įviliojo kryžiuočius į spąstus ir 
juos galutinai sutriuškino. Po to mūšio 
visos ordino pilys ir miestai pripažino 
karaliaus Jogailos ir kunigaikščio Vy
tauto valdžią. Kryžiaus karai į Lietuvą 
pasibaigė. Aliutė

?avo rankų
ūrai, kuri mumyse užšalo.” Franz Kanas“®* 

sėkmingai dirbantys tarnautojai bei dar
buotojai ar tiesiog knygą gerbiantys ir jos 
reikšmę suprantantys žmonės. Kiekvienas 
iš mūsų galime parodyti dėmesį bibliotekai, 
kurioje lankėmės vaikystėje, ir tapti jos 
GLOBĖJU: padovanoti knygų, surengti 
gražų renginį, padėti joms išspręstibuitines 
problemas ar tiesiog maloniai pabendrauti 
su atsidavusiais savo darbui kaimo biblio
tekininkais.

Nuoširdžiai kviečiame ir Jus prisidėti 
prie šio projekto. Esame išsamiai išsiaiš
kinę, kokios problemos slegia Lietuvos 
kaimo bibliotekas, kokie jų lūkesčiai. Todėl 
galime Jums patarti ir padėti nuspręsti, kas 
Jūsų širdžiai artimą kaimo biblioteką 
labiausiai nudžiugintų. Rašykite mums ir 
išsakykite savo nuomonę, pateikite pasiū
lymų ar idėjų. Mielai lauksime Jūsų laiškų.

Dr. Eugenijus Maldcikis
Projekto iniciatorius, 

Europos Parlamento narys
E-mail.: cugcnijus.maldcikis- 

assistant@europarl.eiiropa.eu
Web.: wwv.maldeikis.lt
Web.: www.maldeikis.lt
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Sportas________________
Andriaus Belkaus sėkmė

Pinigų nėra ir sporto mokykloms

Australijos jaunių golfo 
čempionatas šiemet vyko 
Alice Springs (Northern 
Territory). Jame varžėsi visų 
valstijų komandos. Po dra
matiškos įtampos laimėjo 
NSW komanda. Pažymėtina, 
kad joje dalyvavo sydnėjiš- 
kis Andrius Bclkus, rezultate 
su kitu varžovu pasidalijęs 
antra vieta.

Kaip iš sporto spaudos 
žinoma, Andrius Bclkus yra 
vienas iš sėkmingiausių 
Australijos jaunių golfo žai- 

* dikų.
NSW jaunių golfo komanda. Andrius Bclkus pirmoje eilėje 
pirmas iš dešinės.

Karoliui Baužai - bronzos medalis
Gruzijos sostinėje Tbilisyje vykusiame 

Europos džiudo imtynių čempionate 
bronzos medalį svorio kategorijoje iki 90 
kg iškovojo Karolis Bauža. Lemiamoje 
dvikovoje Lietuvos atletas per vos 33 
sekundes nugalėjo vokietį Michel Pinsk ir 
užėmė trečių vietą.

Sekmadienį grupės varžybose K. Bauža 
pirmoje kovoje per 3 minutes ir 3 sekundes 
nugalėjo vengrų Tamaš Madarasz, antroje 
taškais įveikė olandų Marvin De La Crocs, 
tačiau kovų dėl vietos pusfinalyje pra
laimėjo ispanui David Alarz ir toliau pa
teko į paguodos turnyrą, kuriame per 4 
minutes “susitvarkė” su ukrainiečiu Va
dim Siniavski.

Europos čempionu šioje svorio ka
tegorijoje tapo baltarusis Andrėj Kazu- 
sionak, finale nugalėjęs gruzinų Arlam 
Liparteliani.

Antrasis bronzos medalis atiteko azer- 
baidžaniečiui Elchan Mammadov.

Lietuvoje sustojęs sporto bazių at
naujinimas, popieriuje belikusios sporto 
strategijos. Pinigus taupančios savivaldy
bės nusitaikė ir į sporto mokyklas. Ar 
artimiausiu metu Vilniaus krepšinio mo
kykla dar sugebės tinkamai parengti jau
nuosius krepšininkus - neaišku. Šiemet 
čia, kaip ir kitose šalies mokyklose, buvo 
pakelti trenerių pedagogų atlyginimai, dėl 
to bendras biudžetas išaugo kiek daugiau 
nei 20%. Tačiau šios sporto mokyklos va
saros stovykloms, komandiniotėms, apran
gai. medikamentams ir kitiems svarbiems 
dalykams Vilniaus miesto savivaldybė ne
skyrė nė cento.

Net dešimteriopai sumažėjo sporto 
bazių nuomai skiriamos lėšos, todėl da
bar apie tūkstančiui mokyklos auklėtinių 
visas išlaidas turi padengti tėvai. Įstaigos 
vadovas sako, kad per 14 jo darbo metų 
tokios situacijos dar nebuvo.

„Šitoje krepšinio mokykloje tokios ka
tastrofiškos situacijos nebuvo. Tūkstan
čiai yra nesumokėti už praeitus metus, 
reikia ieškoti kažkokių kelių, kaip pra
mušti savo pinigus. Net neatgaunam tų 
pinigų, kurie yra sumokėti tėvų“, - aiškina 
Vilniaus krepšinio mokyklos direktorius 
Antanas Naruševičius.

Vilniaus kūno kultūros ir sporto sky
riaus vedėjas tuo metu sako, kad sostinės 
sporto mokyklų lėšų apkarpymas ekono
minio sunkmečio laikotarpiu - neišvengia
mas. Pasak jo, gali tekti imtis ir dar drastiš
kesnių žingsnių

„Sunku, daug ką reikės peržiūrėti. Ma
tyt, tam tikra sporto mokyklų reorganiza

Sydney Lithuanian Information Centre ( SLIC ] now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@sIic.org.au

cija bus. Mes, žinodami, kad sunku, ne
norim verkti. Išgyvensim, iškentėsim, jeigu 
reikės, vidurinių mokyklų bazėse treni- 
ruosimės kuri laikų, kol bus ekonominis 
pagerėjimas - kito kelio nėra! “, - tvirtina 
Vilniaus kūno kultūros ir sporto skyriaus 
vedėjas Algimantas Liubinskas.

Su biudžetų mažinimu susiduria be
veik visos 95 savivaldybių išlaikomos 
Lietuvos sporto mokyklos. 10 jų turinti 
Kauno savivaldybė mokyklų vadovams 
nurodė susimažinti išlaidas 20%.

„Mes kartu su direktoriais, kartu su 
mokyklom ieškom galimybių, kaip tai 
padaryti nesumažinant vaikų skaičiaus, 
neatlcidžiant trenerių“,-pasakoja Kauno 
kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjas 
Albinas Grabnickas.

Lietuvoje intensyviai sportuoja 14% 
vaikų. Dauguma - sporto mokyklose. 
Pasak medikų, harmoningai vystosi tik 
aktyviai gyvenantys vaikai. Be to, užim
tumas esą apsaugo ir nuo nusikalstamos 
veiklos.

„Fiziškai aktyvūs, užimti vaikai - tarp 
jų yra mažiau rizikingo elgesio: jie ma
žiau vartoja alkoholio, narkotikų. Taip pat 
yra įrodyta, kad mažėja vienišumo jaus
mas“, - apie sportuojančius vaikus kalba 
Vilniaus visuomenės sveikatos centro gy
dytoja higieniste Asta Razmienė.

Visose Lietuvos sporto mokyklose besi- 
treniruojančių vaikų skaičius siekia per 
47,000. Jei nebus lėšų sporto stovykloms 
ir varžyboms, dalis jų vasaros atostogas 
bus priversti leisti prie kompiuterių ir 
gatvėse. (Pagal Lietuvos spaudą)

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

McDonald’s 
ar Seimo 

restoranas?
Paskutinę Ne-

risos viešnagės dieną dar buvo paskutiniai 
lakstymai po senamiestį, dailės ir suve
nyrų krautuves. Neriša labai norėjo pa
žiūrėti, koks yra lietuviškas McDonald, 
bet Vytautas pakvietė ateiti papietauti į 
Seimo restoraną, tai Neriša visus Mc- 

i Donaldus užmiršo. Seimo restoranas jai 
padarė didelį įspūdį - privatus kambarys, 
patarnavimas ir aplinka - oho!

Neriša per visą kelionę vengė eiti 
pažiūrėti bažnyčių - jai neįdomu! Dabar, 
važiuojant atsisveikinti su Rimute, pri
kalbinau pakeliui sustoti ir užeiti pažiū
rėti šv. Petro ir Povilo bažnyčios. Neriša 
įėjo ir išsižiojo. Ilgokai ten užtrukom, o 
kai išėjom, ji man papriekaištavo: “Kodėl 
tu man nesakei, kad ten taip gražu?”

Panevėžys
Išvažiavus Nerisai ėmiau organizuotis 

ką darysiu toliau. Pirmiausia ketinau dvi 
dienas pamiegoti, paskui važiuoti į Pa
nevėžį. Paskambinau Bakanauskui, kad po 
dviejų dienų, sekmadienį, atvažiuosiu 
autobusu. Kur tau! Ričardas pasakė, kad 
rytoj (penktadienį) bus Vilniuj, tai ir pa
siims mane.

Panevėžy apsistojau pas Bakanauskus. 
Su Ričardu ir Rita susipažinau Mel
bourne, kai jie atsivežė “Pynimėlio” 
ansamblį, o dabar sutikau ir jų vaikus - Ig
ną ir Luką. Bakanauskai nelaikė manęs 
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uždarę “kambary prie stalo”, o norėjo 
man kuo daugiau parodyti Panevėžio.

Po pietų iš karto apvažinėjom Panevė
žio miestą, o vakare su Ričardu nuėjau j 
šokių repeticiją. Kiek pabuvę, su Ignuku 
parė jom namo.

Kitą dieną išvažiavom j didelę eks
kursiją: pro Radviliškį. Šiaulius, Kelmę ir 
Tytuvėnus, j Šiluvą pas Ritos tėvus, babą ir 
senelį, kurie gyveno prie pat bažnyčios. 
Apžiūrėjom bažnyčią ir prie jos stovintį 
paminklų partizanui Žemaičiui, koplyčią 
su stebuklinguoju akmeniu ir nuėjom 
prie popiežiaus kryžiaus - ten į Lietuvą 
atvažiavęs popiežius laikė mišias.

Kitą dieną nuvažiavom j Senvagės par
kų, kur buvusi Nevėžio vaga, dabar labai 
gražiai sutvarkyta, su pievelėm, suolais ir 
skulptūromis. Užlipom į aukščiausią 
miesto viešbutį ir pasigėrėjom viso miesto 
panorama. Dar užsukom j Vytauto Žem
kalnio vardo gimnaziją ir grįžom namo.

Man rūpėjo susitikti ir su Domu ir 
Benu, kurie buvo “mūsų berniukai” 
Melbourne. Kitų rytą, atvažiavo Šipeliai 
(Domo tėvai) ir mane pasiėmė. Domas tu
ri neįgalią sesytę, kurių visi labai myli ir 
globoja.

Senelio Gabrieliaus gimtinė
Šipelienė manęs paklausė, ką norėčiau 

pamatyti. Pasakiau, kad apie Pancvėžįyra 
mano senelio Gabrieliaus gimtinė Bir
želių dvare, bet nežinau kur. Ji tuoj susi
siekė su bibliotekos archyvininke, gavo 
nurodymus ir išvažiavom.

Birželių vardo nebėra, mums liepė 
važiuoti ligi Adamavos kaimo Piniavos 
apskrity, paskui “lauko keliuku j kairę”. 
Tuo keliuku važiuojant paklausėm ei
nančio žmogaus, kur yra Birželių dvaras - 
tokio nežinojo.

Sakau - ten yra mano senelio Gabrie

liaus Žemkalnio gimtinė.
“A, jūs ieškot Landsbergio dvaro - 

važiuokit tiesiai ir privažiuosit.”
Privažiavom tokį medinį namelį - ne

panašus į dvarą, bet prikalta lenta sako, 
kad čia Gabrieliaus Landsbergio-Žem
kalnio gimtinė. Dabar ten buvo valsčiaus 
viršaičio įstaiga. Kad tai “dvaras” rodė tik 
gana gražus “gonkelis” ir privažiuojamos 
medžiais apsodintos alėjos puslankio 
likutis. Čia pat tekėjo I .ėvuo. Mano vaikų 
abudu proseneliai nuo Lėvens!

Grįždami dar sustojom Berčiūnų vaikų 
stovykloje su nauja moderniška bažnyčia.

Grįžus namo, mane pasiėmė Logino- 
vai - Beno senelis ir mama. Namuose 
buvo ir Beno močiutė, kuri man padova
nojo 3 litrus džiovintų baravykų.

Kitą rytą mane vėl pasiėmė Domo tė
vai ir išvažiavom į Pašekščius. Pakeliui 
Debeikiuose atidaviau Melbourne miru
sio žmogaus giminaitei jo palikimo dova
nėles, paskui sustojome Troškūnuose, kur 
klebonas Saulius Pilipavičius remontuo
ja seną vienuolynų ir ruošia jame “Euro
pos jaunimo centrą”. Po truputį ir aš vis 
daugiau pažinau Lietuvos.

Palūšė
Vytautas su šeima buvo Išsinuomavę 

atostoginį namelį Palūšėje. Važiavom ir 
su Birutės vaikais, ir neišvengiamais ap
sauginiais. Ten jau radom Gabrį su Da
nute.

Prie Lūšių ežero pastatyta daug mažų 
vasarnamėlių, kaip špokinyčių. Vytautas 
ten privilegijuotas asmuo, viskas jam pa
ruošta. Jis turėjo didokų špokinyčių su 
virtuvėle ir vonia; mano špokinyčia buvo 
tik kambarys, o praustis eidavau į ben
drus dušus. Gabriai nusisamdę kambarį 
tokiam didesniam name. Gabrys labai 
nenorėjo naudotis Vytauto privilegijo
mis, bet, būdamas kartu, nelabai galėjo to 
išvengti. Net ir maistas, nors bendroj 

valgykloj, ant mūsų stalo buvo visai ki
toks. Aš, be jokios gėdos, džiaugiausi 
viskuo, ką gavau. Atvažiavę, aišku, pir
miausia apžiūrėjom aplinką ir arti
miausių mišką.

Sekančią dieną išvažiavom grybauti į 
Ažvinčių sengirę, bet grybų radome la
bai mažai. Pietums mums atvežė visą dė
žę šviežiai rūkytų seliavų iš Lūšio ežero. 
Skanumėlis! Kitą dieną pasisamdėm 
laivelius ir plaukėm per Lūšių, Dringykš- 
čio ir Dringio eženis ir juos jungiančius 
upelius. Vienoj vietoj sutikom gulbių pul
kelį. Milžiniškas gulbinas, grėsmingai iš
skėtęs savo sparnus, saugojo savo ponią ir 
gulbiukus. Atrodė, kad tuoj puls laivelius, 
tai išmintingai pasitraukėm jam iš kelio.

Vasarvietės šeimininkas paklausė, ką 
mes norėtume pamatyti. Buvau girdėjusi, 
kad aplinkui yra daug etnografinių kai
mų, tai taip ir pasakiau. Šeimininkas gerai 
žinojo savo apylinkę ir jo lydimi išva
žiavom. Važiuodami per miškus daug kur 
matėme ištisus plotus pušynų, išverstų 
neseniai siautusios vėtros.

Stirninuose apžiūrėjom senas trobas ir 
užsukom pas vietinę audėją Šuminienę. 
Sužinojom, kad kaime gyvena ir ateivė iš 
Vilniaus, dailininkė Tomkuvicnė. Ji ga
mina paveikslėlius, suklijuotus iš plunks
nelių.

Strazduose pamatėm labai seną dūmi
nę pirkią, bet joje jau niekas nebegyvena.

Vaišnoriškių kaimas atrodė kaip išti
sas botanikos sodas, o Stripeikiuose 
radome bičių muziejų su įvairiausiais 
senoviškais ir naujais aviliais.

Ekskursiją baigėme prie Ginučių 
vandens malūno, kur dabar jau ruošiama 
turistams užkandinė. Man jau labai rūpėjo 
Karazijų sąskrydis, kuriam dar turėjau ga
na daug pasiruošti, tad sekančią dieną 
išvažiavau į Vilnių.

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

Pasaulio Lietuvių 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 Sao 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).

Kviečia stovyklauti Lietuvoje
Stovykla „Lietuvos atgaja“ kviečia visus užsienio lietuvius praleisti jsimintiną va

sarą kartu su Lietuvoje gyvenančiais bendraamžiais, prisiminti lietuvių kalbą ir naujai, 
kūrybiškai atrasti senolių papročius bei tradicijas. Stovykla gyvuoja nuo 1993 m. ir turi 
sukaupusi didelę patirtį. „Lietuvos atgaja“ pirmiausia buvo skirta užsienio lietuvių 
vaikams. Pastaraisiais metais stovykla tapo ypač populiari tarp Lietuvos vaikų. Taigi 
stovyklaudami su Lietuvos vaikais išeivijos vaikai turi galimybę įsigyti naujų draugų 
Lietuvoje, skatinamas tautiškumas, bendravimas.

Atgaja - tai kūrybinė, meninė, teatrinė stovykla, kurioje vaikai skat inarni naujai atrasti 
ir suprasti Lietuvos papročius, tradicijas, liaudies meną ir istoriją. Jauna, iniciatyvi vadovų 
komanda stengiasi sukurti intensyvią, visus vaikus įtraukiančią ir padedančią atsiskleisti 
programą. Kiekviena diena turi savo temą, kurią bandoma pateikti įdomiais žaidimais, 
bendrais vaidinimais, netradiciniais dailės ar liaudies muzikos užsiėmimais. Sakmės, 
pasakos, liaudiški šokiai, lietuviškos sutartinės tampa stovyklos pagrindu. Per trumpą 
laiką spėjama aprėpti svarbiausias metų šventes, nukeliauti nuo dangaus iki požemio 
sutinkant mitines būtybes ar išbandyti gabumus kino, teatro, scenos meno srityse. Čia ir 
piešimas, lankstymas, karpymas, lipdymas, vėrimas ar vilnos vėlimas. Čia mitologinių 
personažų kostiumų kūrimas vaidinimui ar orientacinės varžybos ieškant pinčiuko 
paslėptų lobių, talentų vakaronė pasakų personažams ar tradicinė kermošiaus mugė, 
kurioje mainomasi vaikų sukurtais darbeliais. O taip pat tradicinis laužas su atgajietiškomis 
dainomis ir bendras „šeimos vakaras“žvakių šviesoje...

Vadovais dirba akademinis jaunimas. Kiekvienos pamainos vadovų komanda - 
kūrybinga ir išradinga, atsakinga ir rūpestinga. Tėveliai gali būti ramūs dėl vaikų saugumo. 
Vieno vadovo atsakomybėje - 6 -7 vaikai. Bendraujama lietuvių kalba. Tačiau kviečiame 
ir tuos, kurie savo gimtąją kalbą jau primiršo ir norėtų patobulinti lietuvių kalbos žinias.

Registracija į stovyklą jau prasidėjo. Daugiau informacijos rasite ir užsiregistruoti 
galėsite adresu www.latgaja.lL

Aukos “Mūsų Pastogei”
L. Budzinauskas ACT $ 25.00 E. Naujokienė SA $ 10.00
J.A. Jūragis 
S. Norvilaitis 
S. Starinskienė 
B. irV.Vaitkai 
J. ir .1. Songaila 
Anoniminė auka 
J. Paškevičius 
P. Vegys 
O. Gvildienė 
M. Vilkaitienė 
B. Sumila

NSW $35.00 
NSW $ 35.00 
SA'-' S 20.00 
VIC - S 90.00 
QLD $ 15.00 
NSW'$ 20.00 
TAS ' $ 50.00 
NSW’$ 15.00 

■viiifi!!$ 5.00 
ACT $ 20.00 
ACTl$ 15.00

_____

Ad. Laukaitis NSW $ 5.00
V. Kutas NSW $ 5.00
P. Kazlauskas QLD $ 15.00
A. Urbonavičienė VIC $ 35.00
A. Vyšniauskienė VIC $ 35.00
V. Savickas VIC $ 5.00
J.Vingrienė VIC $ 20.00
V.Bladzcvičicnė VIC $ 15.00

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” administracija

H tfifU i'.1 ' įl H t t.

Zriiria Mig/įtp f M things dCithuunian
A reunion of old friends, a bon voyage to those going to Lithuania to compete in 

the worldLithuanian games, and a trivia quiz 
ism-iSaturday May 30,2009

Venue: Meredith - Lithuanian Club
Time: From 7pm, TVivia Starts al 8pm. Come early or book a table
Food: Will be available from the restaurant. Bookings essential: 9782 0079
Entry:$10. Prizes: $10(1 first prize. Lucky door and raffle prizes 
Dress: Smart Casual.
Enquiries: Jacinta Ankus 0413 999 552

At A Bronei Kondrackienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą vaikams -Janei, Romui, Irenai ir Reginai. 

Liūdime kartu
Elė Kains ir visa Šatkauskų šeima

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

In memoriam
AtA Feliksas Dorumas

1926.07.15 - 2009.04.13
Šv. Velykų antros dienos ryte, balan

džio 13 d., Calvary ligoninėje žmonai 
Marijai laikant vieną ranką, sūnui Ronal
dui-kitą, ramiai užgeso Felikso Borumo 
gyvybė.

Feliksas gimė 1926 m. Kretingos mies
te, Žemaitijoje, keturių vaikų šeimoje (trys 
broliai ir sesuo). Jis lankė pranciškomj 
gimnaziją, buvo gabus mokinys. Mokėsi 
groti dūdomis ir akordeonu.

1944 m. vokiečių kariai pagavo jį su 
kitais jaunuoliais ir prievarta išvežė dar
bams į Vokietiją. Kadangi Feliksas mo
kėjo kalbėti vokiškai, vokiečiai ji paėmė į 
kariuomenę ir pasiuntė i Vakarų frontą. 
Karui baigiantis jis pateko į amerikiečių 
nelaisvę, kurią vėliau prisimindavo su 
karteliu.

1946 m. išleistas į laisvę, Feliksas atvyko 
j Nordlingen DP stovyklą. Šioje stovyk
loje aš ir Juozas Gailius su juo susipa
žinome ir susidraugavome. Prasidėjus 
emigracijai 1948 m. spalio 17 d., aš su 
Feliksu iš Italijos uosto Genua su 13-to 
transporto laivu “Prolca” išplaukėme į 
nežinomą kraštą Australiją.

Mėnesį pailsėjus Bonegilloje, 1949 m. 
sausio pabaigoje Feliksą ir mane paskyrė 
darbams į Canberrą. Canberroje buvome 
apgyvendinti palapinėse Fairbain darbi
ninkų hostelyje ir po Australijos Dienos - 
sausio 26-tos - pradėjome dirbti Black 
Mountain akmenų skaldykloje. Skaldėme 
uolas gatvių grindiniui. Dabar ant to kal
no stovi telekomunikacijos bokštas.

Feliksas, pabaigęs dviejų metų darbo 
sutartį, su vieno australo, kuris pastebėjo 
jo išsilavinimą, pagalba gavo darbą Statis
tikos ir Census biure, kuriame jis išdirbo 
iki išėjimo (pensiją.

1949 m. įsikūrus Lietuvių Bendruome
nei ir vėliau organizacijoms, Feliksas, bū
damas didelių gabumų žmogus, įsi
traukė Į Bendruomenės veiklą. Jis akor
deonu grojo tautiniams šokiams. Prasi
dėjus Lietuvių Klubo statybai.jis daug 
valandų savanoriškai dirbo prie statybų. 
Naujame Klube ruošiant pirmąjį “Pavasa
rio balių”, Feliksas nupiešė dideles ir 
gražias dekoracijas.

1968 m. įsikūrus LKVS “Ramovė” 
skyriui, Feliksas nuo pirmųjų įsikūrimo 
dienų buvo skyriaus narys ir daugelį metų 
dirbo Valdyboje sekretoriaus pareigose.

1990 m. - Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo metais - pagal jo projektą, jam 
vadovaujant ir pačiam dirbant, Klubo 
sodelyje ramovėnai iš akmenų pastatė 
“Nežinomo kario paminklą”. Ramovėnai 
įsteigė Nepriklausomos Lietuvos Fondą 
ir pradėjo rinkti aukas Lietuvai. Feliksas 
buvo to Fondo komiteto pirmininkas. 
Keletą kandencijų jis dirbo Canberros Lie
tuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyboje, 
vienu metu buvo jos pirmininku, taip pat 
vieną kadenciją Klubo Komitete.

1981 metais įsisteigus pensininkų 
organizacijai “Paguodai”, jis kurį laiką 
buvo jos pirmininku.

Iš paminėtų Felikso darbų matosi, kad 
Velionio kultūrinis įnašas į Canberros 
lietuvių bendruomenės veiklą buvo di
delis. Kalbant apie Feliksą kaip apie 
asmenį, aš artimai jį pažinau, nes jis daž

nai dalyvavo mano šeimos šventėse ir jis 
yra mano sūnaus krikštatėvis. Feliksas 
buvo nuoširdus, užjaučiantis, darbštus, 
labai tvarkingas, išradingas ir niekada 
neatsisakydavo kitam padėti. Jis mylėjo 
savo šeimą, savo tėvynę. Nekentė komu- '* 
nistų ir atstačius Lietuvos nepriklauso
mybę, norėjo matyti ją kitokią. Sielojosi ir 
buvo nusivylęs dėl korupcijos ir daromos 
neigiamos įtakos žmonių gyvenimui.

Iš prigimties žemaitis, Feliksas buvo 
užsispyręs, stipriai gynė savo nuomonę ir 
įsitikinimus. Prieš kelis metus mes, artimi 
draugai, pastebėjome jo pasikeitimą. Jis 
pasidarė savyje užsidaręs, susirūpinęs, 
nekalbus ir mes tik spėliojome, kad su jo 
sveikata kažkas negerai. Jis pats apie tai 
nekalbėjo. Nuojauta pasitvirtino - jis sir
go vėžio liga. Iš vienos pusės Feliksas buvo <• 
kietas žemaitis, o iš kitos pusės - minkštos , 
širdies žmogus.

Su Velioniu savo šeimos, draugų, bu- 
vusios organizacijos LKVS “Ramovė”, ; 
pensininkų “Paguoda” ir Canberros lietu
vių bendruomenės vardu atsisveikino , 
Liudas Budzinauskas, išreikšdamas gilią 
užuojautą žmonai Marijai, sūnui Ronal
dui, dukrai Jenetai, anūkams, proanūkams, 
giminėms, draugams ir artimiesiems bei 
broliui Antanui ir seseriai Elenai Lietu
voje. Velionio ilgametis draugas Juozas 
Gailius atsisveikino savo bei šeimos var
du ir priminė kelis momentus iš jo gy
venimo. Canberros Lietuvių Bendruome
nės Sąjungos pirmininkas Jonas Mockumis 
išreiškė padėką Velioniui už ilgametę veik
lą lietuvių bendruomenėje.

Laidotuvės įvyko balandžio 21 d. 
Norwood krematoriumo koplyčioje. Ant 
podiumo prieš karstą kabėjo Trispalvė. 
Laidotuvių apeigas atliko kunigas Philip 
Buckley ir sūnus Ronaldas skaitė psalmę S 
“No one who waits for you, O Lord, will 
ever be put to shame”. Atiduodami miru
siam paskutinę pagarbą, laidotuvėse da
lyvavo apie šimtas tautiečių ir kitų tau
tybių žmonių. Su giesme “Lietuva brangi” 
karstas nusileido.

Atlikęs savo darbus, mielas žemaiti, 
ilsėkis ramybėje Dievo prieglobstyje, toli 
nuo savo gimtinės Kretingos.

Liudas Budzinauskas

Iškiliajam sportininkui

At A Antanui Andrikoniui
mirus, reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą visai šeimai. Liūdime kartu.

EŽY Klubas ir draugai
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Lietuvos Respublikos Prezidento ir 
Europos Parlamento rinkimai

Šių metų gegužės 17 d. įvyks Prezidento ir birželio 7 d. įvyks Eu
ropos Parlamento rinkimai I .ietuvoje ir antrasis Prezidento rinkimų turas (jei reikės). 
LR piliečiai, gyvenantys ar lankantys Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje, galės 
balsuoti tomis dienomis Lietuvių Namuose, 44 Errol Street, North Melbourne 
nuo 12.00 vai. iki 14.00 vai. p.p. Minėti piliečiai, kurie negalės atvykti balsuoti į 
Lietuvių Namus šias dienas, galės balsuoti paštu.

Įsigaliojo nauja registracijos tvarka. Piliečiai norintys balsuoti viršminėtuose 
rinkimuose turi užpildyti rinkėjo anketas ir atsiųsti Generaliniam konsulatui 
Melbourne. Šias rinkėjų anketas galite surasti LR ambasados Japonijoje interneto 
puslapyje www.lithemb.or.jp ir užpildę atsiųsti paštu, faksu arba e-paštu Generali
niam konsulatui Melbourne.

Piliečiams, kurie balsavo 2008 Seimo rinkimuose arba ankstesniuose rinki
muose paštu, jau pasiųstos rinkėjo anketos. Taip pat prašome tų, kurie nebalsavo 
anksčiau per Seimo arba Prezidento rinkimus ir norėtų balsuoti ar norėtų rin
kėjo anketos dėl gyvenamosios vietos pasikeitimo, pranešti LR Generaliniam 
konsulatui Melbourne ir palikti žinutę tol.: (03) 9808 8300 arba siųsti laišką c- 
paštu: litconmelb@bigpond.com su vardu, pavarde, adresu, asmens kodu, paso 
numeriu ir telefono numeriu ir jums bus išsiųstos rinkėjo anketos.

Andrius Žilinskas

Lietuvos Respublikos Garbės generalinis konsulas

Gegužės 9 dieną (šeštadieni), 2 val.p.p. visus mylinčius dainą kviečiame 
į choro “Daina” koncertą

THusu 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 Lietuvių Klube. Bilieto kaina 10 dolerių.
(Visus atvykusius Klubas vaišins vynu!)

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

Kontaktai: el.p.: s.koncevicius@bmvk.lt; www.tiche.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.konsevicius@bmvk.lt; tvww.tiche.lt

Dviejų Draugijų popietė
Melbourno Katalikių ir Socialinės Globos Moterų Draugijos kviečia savo 

nares ir visus prijaučiančius į kartu ruošiamą popietę, kuri įvyks sekmadienį, 
gegužės 17 dieną, 1 vai. p.p. Melbourno Lietuvių Namuose.

Kviečiame (nusipirkus pietus) kartu papietauti Jubiliejinėje salėje, o po to 
pasiklausyti pranešimų, kuriuos pristatys:

Anna Szwagrzyk (community aged care packages co-ordinator) ir 
Daina Didžytė (occupational therapist).

Norintys pietus užsisakyti iš anksto prašomi paskambinti
Bronei Staugaitienei, tek: 98425220 arba Daliai Didžienei, tek: 93983160.
Popiete baigsime kava ir pyragais. I .aukiame visų gausaus apsilankymo.

Motinos Diena Melbourne
nos Dienos minėjimas Melbourne įvyks sekmadienį, gegužės 10 dieną, 

,yt>k P-P- Lietuvių Klubo Jubiliejinėje salėje.
W'l’ftigramoje dalyvaus lietuvių kalbos mokiniai iš Victorian School of Languages
ir darželio. Taip pat Melbourno Entuziastės įteiks premijas mokinių piešinių 
konkurso laimėtojams.

Kviečiame visus, savo dalyvavimu pagerbsite Mamytes ir Močiutes.

Ieškau artimų giminių - Mylitos ir Silvijos Normantas, atvykusių į Australiją 
1949 m. kartu su tėvais Felicija ir Silvestru. Mano vardas Sigitas, gyvenu 1 .ietuvoje.
Nuoširdžiai Jūsų, Sigitas Padegimas, tek: +370 84 60395.

5# AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
Pirmininkė Rita Mačiulaitienė tek 0425 704 890

olds smdbouriw'lKHo Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška 

Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018. 
e-mail: juskagirl@y7mail.com
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Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16-20 Meredith Street, Bankstown

Tcl.: (02) 9708 1414 E-mail: contactiis@lithuanianclub.org.au 
www.lithiianianclub.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 reikalą gali būti rengiami bet kurią dieną.

Klubo restoranas The Little Olli0Il,, dirba:

antradieniais - penktadieniais:
pietūs 12 vai. dienos - 2.30 vai. p.p.
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 830 vai. p.p.

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

Skambinkite: ALVYDAI mob. tek: 0422 655 902

Korių žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta penktadieniais,

7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus. Prizas — $2,000.

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

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

Šiais metais minint Lietuvos Tūkstantmetį, Sydnėjaus Lietuvių Klubas 
kviečia Klubo narius bei jų šeimas padovanoti augalų 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 į 
Klubo Administraciją arba Jadvygą Burokicnę tek: 9522 8275.

Šeštadienį, gegužės 9 dieną, Klubas bus atidarytas 
nuo 12 vai. dienos. Veiks Klubo restoranas.
2 vai. p.p. kavinė “Mūsų dienos kaip šventė”.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Melbourno pensininkų dėmesiui
Pensininkams ruošiami pietūs įvyks antradienį, gegužės 12 dieną, 11 vai. ryto 

I Melbourno Lietuvių Namuose. Kviečiame dalyvauti.
Pensininkų Valdyba

1 
I 
I 
I 
I

Kvietimas
Nuoširdžiai kviečiame narius į

Canberros Lietuvių Bendruomenės 60-mečio renginį - &arot)ą, 
kurį įvyks šeštadienį, gegužės 23 dieną,

Canberra Lithuanian Community Centre, 114 Maitland Street, Hackett.
Pradžia - 2 vai. p.p. Užkandžiai bus parūpinti.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

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: rnpastogečg/bigpond.com 
Tinklalapis: www.users.bigpond.com/fflpastoge 

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 $u5.

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

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

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

Printed by: Spotpress Pty Ltd., 22 - 24 Lilian Fowler Place, Marrickville, NSW 2204.

*
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http://www.lithiianianclub.org.au
rnpastoge%25c4%258dg/bigpond.com
http://www.users.bigpond.com/fflpastoge
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