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Motinos Dienos šventė Sydnėjuje

Saulėtą ir dar šiltą pirmą gegužės sekmadienį - gegužės 3 dieną - Sydnėjaus Lietuvių 
Klube linksmai ir šventiškai paminėta Motinos Diena. Plačiau apie šventę skaitykite 
“M.R” psl3. Nuotraukoje - Savaitgalio mokyklėlės vaikučiai šventės metu.

AIKaTaH*T”i Lietuvos įvykių apžvalga

ES rems elektros tiltą į Švediją

Ar Rusija 
nebetrukdys 

plaukti
Nemunu?
Ilgai stabdžiusi 

tarptautinį buria
vimą ir vandens tu
rizmą Kuršių ma
riose bei Nemune. 
Rusija pagaliau pra
laužė savo pačios 

biurokratinę laivybos tarp Kaliningrado 
srities ir Lietuvos užkardą.

Balandžio 29 dieną Rusijos Preziden
tas Dmitrijus Medvedevas pasirašė Lie
tuvos ir Rusijos vyriausybių susitarimo 
dėl laivybos Kuršių mariose ir Nemune 
ratifikavimo federalinį Įstatymą. Taip pra
nešė Kremliaus spaudos tarnyba. Minėtas 
įstatymas patvirtino 2007-ųjų gruodįpasi- 
rašyto dvišalio susitarimo dėl keleivių 
bei krovinių vežimo Kuršių mariomis ir 
Nemunu tvarką bei sąlygas.

Rusijos parlamento Žemutiniai rūmai 
(Valstybės Dūma) šį įstatymą priėmė ba
landžio 15-ąją, o Aukštieji parlamento rū
mai (Federacijos Taryba) jį patvirtino ba
landžio 22 dieną.

Tąkart komentuodamas šį įvykį Lietu
vos užsienio reik, ministras Vygandas Ušac- 
kas sakė, kad sutartis prisidės prie Lietuvos 
siekio skatinti abiejų šalių, ypač I Jetuvos 
ir Rusijos Kaliningrado srities, turizmą, 
ekonominius mainus ir žmonių ryšius.

Vytautas Landsbergis
Vytauto Landsbergio išsamus ir įdo

mus straipsnis „Iš pirmų lūpų ir faktų“ ne
senai pasirodė Bernardinų tinklapyje - kurį 
galima rasti šiuo adresu:

http//www bernardiiiai.lt/ 
index. php?url=articles%2F94627

Būtų naivu galvoti, kad Gruzijos liki
mas nėra ypatingai svarbus Lietuvai ir jos 

saugumui. Jei Rusija “pigiai” susidoros su 
Gruzija, be abejo atsiras “apetitas” susi
doroti ir su kitais iš Rusiškos meškos 
“glėbio” ištrūkusiais kraštais, įskaitant ir 
Lietuvą. Deja, čia nėra vietos tą straipsnį 
perduoti skaitytojams visumoje, tad duo
sime tik keletą ištraukų.

“ 2009-05-06 Rusija buvo pasirengusi 
invazijai, kad sustabdytų Gruzijos nutoli
mą - slinktį artyn Europos Sąjungos ir 
NATO. Taip konkrečių Kremliaus tikslų 
švietė Prezidento M.Saakašvilio nušalini
mas arba užimant sostinę Tbilisi ir pa
statant valdomas figūras, arba pakertant jo 
valdžią kaip nesugebančią, atnešusią ša
liai nelaimes.

Čia būtų nesunku nubrėžti įdomių pa
lyginimų su 1991 m. sausio agresija Lie
tuvoje, bet kol kas likim Gruzijoje.

Suvokim Gnizijos Respubliką kaip vals
tybinę visumą, tad ir su Abchazuos bei Pie
tų Osetijos autonomijomis, kurios Rusijos 
globoje ir nurodymu neva „nori daugiau“.

Rusija pasirengė karui prieš Gruziją 
beveik visomis priemonėmis, tad ir propa
gandos srityje. Jai žūtbūt reikėjo gruzinų 
ginkluotos akcijos, ir šiaip taip ją išsikvie
tė. Dviejų valstybių karinis susirėmimas, 
kurio nebegalėjo pridengti jokie „separa
tistai“, padėjo sukurti dar vieną apgaulę - 
neva karas prasidėjęs tik tada, 200S m. 
rugpjūčio 8-ąją, kai M.Saakašvili įsakė 
nuslopinti rusų sunkiosios artilerijos židi
nius šiauriniame Cchinvalyje, iš kur jau 
kelios dienos buvo griaunami Pietų Ose
tijos gruzinų kaimai. Ir jau antrą parą vy
ko invazija iš Rusijos į Gruziją nelem
tuoju Rokio tuneliu. “Ką būtų pasakę gru
zinai, jeigu nebūtume reagavę”, klausia 
Michaelis Saakašvili knygoje “Kalbu jums 
apie laisvę” (ką tik išleido “Baltos lankos”). 
Daugelis paskelbė tai jo klaida.

Kai Olimpinių žaidynių Beidžingc
Nukelta j 2 psL

Strasbūras, gegužės 6 d. (ELTA). 
Europos Parlamentas (EP) patvirtino 
reglamentą, kuris leis investuoti beveik 4 
milijardus eurų į dujų ir elektros infra
struktūros projektus. Tarp jų yra ir Bal
tijos šalių elektros tiltas į Švediją bei 
galimybė tiekti dujas į Lietuvą reversiniu 
režimu. EP ataskaitą šiuo klausimu pa
rengė europarlamentaras Eugenijus 
Maldeikis.

ES ir jos šalių vadovai sutarė 2009- 
2010 metais investuoti 5 mlrd. eurų į ener
getikos. interneto technologijų bei žemės 
ūkio sritis. Beveik 4 milijardai eurų šių 
lėšų bus skirta energetikos projektams: 
2.365 mlrd. eurų - dujų ir elektros infra
struktūrai, 0.565 mlrd. eurų - vėjo ener
gijos gavybai jūrose ir 1.05 mlrd. eurų - 
anglies dvideginio surinkimo bei saugo
jimo technologijoms.

Baltijos šalių elektros tiltui į Švediją 
bei Lietuvos ir Latvijos energetikos tink
lo stiprinimui yra numatyta 175 mln. eu
rų. taip pat numatytas užtikrinimas tiek
ti gamtines dujas į Lietuvą reversiniu re
žimu (tiekimo sutrikdymo atveju). 200 
mln. eurų numatyta “Nabucco” dujotie
kiui. kuriuo gamtinės dujos iš Kaspijos 
jūros regiono bus gabenamos į ES.

Šiluvoje - piligrimų informacijos centras
(ELTA). Maldininkų gausiai lanko

moje Šiluvoje kyla naujas piligrimų in
formacijos centras. Tikimasi, kad kovo 
mėnesį pradėti darbai bus baigti iki šios 
vasaros pabaigos. Religinio pobūdžio 
centrą stato “YIT Kausta”, pasirašiusi 
sutartį su Kauno arkivyskupijos kurija. 
Planuojama, kad piligrimų informaejos 
centrą Šiluvoje per metus aplankys apie 
150,000 žmonių.

Naujasis informacijos centras kyla 
pačiame Šiluvos miestelio centre, tarp 
bazilikos ir koplyčios. Tai vieno aukšto 
pastatas su pusrūsiu, iš dviejų vienodo 
aukščio,- netaisyklingos formos statinių, 
viršutiniame aukšte sujungtų tarpusavyje 
dviem stiklinėmis galerijomis. Informaci
jos centro bendrasis plotas sieks beveik 
800 kv. metrų ir bus apie 10 metrų aukš
čio. Pastate bus įrengti svečių kambariai 
trumpalaikiam piligrimų ir vienuolių apgy
vendinimui.

Numatoma, kad kambariuose galima 
bus apgyvendinti apie 40 asmenų. Pastato 
aplinką papuoš nauji betono bei bazalto 
trinkelių pėsčiųjų takai, žaliosios vejos. 
Šalia pastato numatoma įrengti 27 vietų 
automobilių stovėjimo aikštelę.

Statybos išlaidos bus finansuojamos iš 
tikinčiųjų surinktų lėšų, dalis lėšų bus 
pasiskolinta iš banko. “Šiluva yra viena iš 
pačių svarbiausių Lietuvos šventovių, kuri 
plačiai žinoma ir už Lietuvos ribų, todėl 
norisi viską sutvarkyti taip, kad atvyks- 
tantieji piligrimai ne tik galėtų pasimelsti 
toje vietoje, kur prieš 400 metų apsireiškė 
Marija, bet kad ir išsivežtų pačius gra
žiausius įspūdžius iš šios mums visiems 
brangios vietos.

Diskusijoje kalbėjęs Eugenijus Mal
deikis teigė, jog “3.9 mlrd. yra ženkli su
ma, kuri padėtų išspręsti ypač aktualią 
Europos energetinio saugumo proble
mą”, nes “egzistuoja ir išlieka aukšta po
litinė rizika, kad bus problemų su dujų 
tiekimu atskiroms Europos šalims”. Taigi, 
“jungčių projektų finansavimas gerokai 
sustiprintų Europos pozicijas ir būtų 
ppildomos tiekimo garantijos”.

♦ * *

Nors šitos formuluotės kalba atsar
giai ir būtent apie „aukštą politinę rizi
ką, kad bus problemų su dujų tiekimu...“, 
mintyje turima Rusijos kartais padaryti 
sprendimai sustabdyti dujų ir naftos 
tiekimą dėl užslėptų politinių priežasčių.

Tai yra patyrę Baltijos valstybės, bet 
bėdų turėjo ir kai kurie kiti kraštai. To
dėl Baltijos valstybėms yra svarbu turėti 
„tiltus“ į draugiškas valstybes. Šiame 
kontekste ir „reversinį režimą“ tenka su
prasti kaip metodą Rusijos dujas bei naftą 
gauti netiesiogiai per kitus kraštus, kai 
Rusija atsisako tiekti tiesiogiai.

Kadangi Baltijos valstybės domisi 
„tiltais“ ir panašiomis jungtimis, dabartinis 
ES nutarimas bei numatoma finansinė 
parama joms yra sveikintinas dalykas. □

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bazilika.

Viso projekto realizavimas priklau
sys nuo tikinčiųjų. Su darbais eisime į 
priekį tiek, kiek būsime pajėgūs jų atlik
ti. Visa esu patikėjęs Šiluvos Dievo Mo
tinos globai ir tikiu, kad kaip iki šiolei 
viską globojo, taip bus ir ateityje”, - sakė 
Kauno arkivyskupas metropolitas Sigi
tas Tamkevičius.

ELTA primena, kad Šiluvos šventovė - 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika ir 
Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo kop
lyčia bei tarp jų esanti teritorija -yra įtraukta 
į Jono Pauliaus II piligrimų kelio progra
mą. Piligrimų centro statybomis darbai 
Šiluvoje nesibaigs. Pasak arkivyskupo S. 
Tamkcvičiaus, artimiausiu metu Šiluvoje 
laukia dideli bazilikos ir koplyčios re
monto darbai.”

Šiluvos aikštėje dar numatyta pastatysi 
penkis koplytstulpius - Rožinio Šviesos 
slėpinius - penkiolika Kryžiaus kelio 
koplytėlių. Tai ateities darbai”, - sako 
arkivyskupas. □
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pffii'us5 Trumpai iš visur
♦ Indijos vande
nyne Somalijos 
piratai kas savai
tę pagrobia po 
keletą laivų, ne
žiūrint patru
liuojančių karo 
laivų pastangų. 
Gegužės 3 d. grai
kų prekinio laivo 
“Ariana” savinin

kai pranešė, kad piratai pagrobė šį laivą 
su jo įgula. Laivas plaukė iš Brazilijos į 
Artimuosius Rytus su sojos pupelių kro
viniu ir 24 ukrainiečių jūreivių įgula.
♦ Gegužės 3 d. prie Seychelles salyno 
Indijos vandenyne piratai per klaidą už
puolė prancūzų fregatą “Nivose”, palaikę 
ją prekiniu laivu. Suimti visi 11 piratų.
♦ Gegužės 3 d. Nepalo min. pirmininkas 
Dahal atleido iš pareigų kariuomenės 
vadą gen. Katawal, nepaklususi jo įsaky
mui atleisti 8 generolus ir nustoti verbuoti 
į kariuomene “pašalinius” asmenis. Min. 
pirmininkas reikalavo, kad j kariuomenę 
būti; priimti virš 19000 buvusių maoistų 
sukilėlių. Protestuodami prieš min. pirmi
ninko nutarimą, iš ministrų kabineto pa
sitraukė koalicinių partijų nariai.
♦ Gegužės 4 d. Nepalo prezidentas Ram 
Baran Yadav atšaukė kariuomenės vado 
atleidimą. Maoistas min. pirmininkas 
Dahal atsistatydino. Jis paprašytas laiki
nai pasilikti pareigose, bijant pilietinio ka
ro atsinaujinimo.
♦ Irano vyriausybė atšaukė šių metų 
musulmonų “Solidammo žaidynes”, turė
jusias įvykti spalio mėnesį, dalyvaujant 28 
valstybėms. Žaidynės atšauktos, nes Iranas 
nesutiko su arabų valstybių reikalavimu 
atsisakyti nuo “Persų įlankos” pavadinimo. 
Arabai reikalavo, kad ši įlanka būtų va
dinama “Arabų įlanka”.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
išvakarėse, 2008 m. rugpjūčio 7 d. rytą 
rusų tankų kolonos ir kita kariuomenė 
veržėsi Roki tuneliu iš Rusijos Federa
cijos j Gruziją, M. Saakašvili teko sunki 
atsako dilema. Jis dar pusantros paros 
dvejojo, nes kiekvienas atsakomasis veiks
mas buvo blogas. Kaip rašo savo knygoje, 
‘vieną dieną įsijungiau rusų televiziją ir 
apstulbau sužinojęs, kad gruzinai rengiasi 
karui Rusų sausumos armijos vadas tvir
tino, kad mes planuojame įžiebti konflik
tą per olimpinių žaidynių atidarymo ce
remoniją. rugpjūčio 8 dieną.”

Jau prieš tai, kai liepos pabaigoje į 
Abchaziją įvažiavo papildomi 200 Rusi
jos tankų ir vyko keisti sprogimai Sočyje, 
Suchumyje, Galyje, prezidentas iš užsie
nio įsakė nepasiduoti jokiai provokacijai. 
Skubiai grįžo, kad prižiūrėtų ir šį suvo- 
kiainą pavojų. Rugpjūčio pirmomis die

gtomis iš Cchinvalio į Rusiją jau buvo išvež- 
■ii-beveik visi gyventojai, rugpjūčio 4-5 die- 
'Šorhis suintensyvėjo sunkioji artilerija, ku
rios Pietų Osctijos valdžia negalėjo gauti 
kitaip, kaip iš taikdarės Rusijos, o rugpjū- 
čio 6-ąją vietinis “prezidentas” E. Kokoity 
paskelbė, jog gruzinų kaimus reikia “išva
lyti” - jų tiesiog neturį daugiau būti. 7 - ąją 
nišų “nesuvaldomi”osetinai (plg. B. Maku- 
tinovičiaus gaują Vilniuje) tęsėkanona- 

■'dai;'Rusijos 58-oji armija jau žygiavo Gru- 
"zijos žeme, o šios prezidentas, rusų “taik- 
darių” generolo patartas, ėmė ir paskelbė 
apie vienašalį ugnies nutraukimą. Pats per 
televiziją! Tačiau niekas kitas nepaskelbė 
apie invazijos ir agresijos nutraukimą.

Dar kitą dieną Gruzijos prezidentas jau 
apsisprendė, davė įsakymą gintis ir prie-
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♦ Gegužės 5 d. Gruzijoje karinėje ba
zėje netoli sostinės Tbilisi sukilo tankų 
batalionas. Kariuomenei apsupus bazę, 
sukilėliai susitaikė po kelių valandų de
rybų. Suimtas sukilimą organizavęs bu
vęs specialių dalinių viršininkas Georgy 
Gvaladzc.
Gruzijos vyriausybė kaltina Rusiją suki
limo inspiravimu.
Gegužės 6 dieną Gruzijoje prasidėjo 
NATO manevrai, suplanuoti 2008 me
tais dar prieš tų metų Rusijos - Gruzijos 
karinį konfliktą.
♦ Gegužės 6 d. Rusija ištrėmė du Kana
dos diplomatus. NATO atstovybės 
Maskvoje narius, lai Rusijos atsakymas 
NATO vadovybei už dviejų rusų diplo
matų ištrėmimą iš Briuselio gegužės 1 d., 
apkaltinus juos šnipinėjimu.
♦ Gegužės 7 d. Baltuosiuose Rūmuose 
Washington’e JAV prezidentas Barack 
Obama susitiko pasitarimams su Afga
nistano prezidentu Hamid Karzai ir Pa
kistano prezidentu Asif Ali Zardari. 
Aptarta sukėjanti padėtis abiejose valsty
bėse kovose prieš Taliban sukilėlius.
♦ Gegužės 7 d. Pakistano kariuomenė su 
artilerija, karo lėktuvais ir sraigtaspar
niais puolė Taliban karinio apmokymo 
stovyklas ir ginklų sandėlius Swat slė
nyje. Iš slėnio masiškai bėga civiliai gy
ventojai. Iki gegužės K) d. apie 500,000 
žmonių atbėgo į pabėgėlių stovyklas.
♦ Gegužės 7 dieną Sebijos policija su
ėmė Damir Dokič. teniso žaidėjos Jelena 
Dokič tėvą, kai jis viešai grasė nužudyti 
Australijos ambasadorę Serbijai Claire 
Bergin, jei jo duktė jo neatsiprašys už 
pareiškimus Australijos žiniasklaidai, kad 
jis vartojęs smurtą prieš dukterį.
Policija kratos metu pas Damir Dokič 
rado 7 medžioklinius šautuvus, kelis 
revolverius ir dvi bombas. □

Sintis. “Reikėjo sustabdyti rusų pajėgas, 
bent laikinai”. Ir liko kaltas kaip užpuoli
kas - karo pradininkas. Deja, ši nesąmonė 
ir neteisybė liko įtvirtinta Vakarų šalių 
vadovų pataikaujančiuose pseudoprotes- 
tuose, neva Rusijos veiksmai prieš Gruziją 
- tai “neadekvatus atsakas” į Gruzijos pra
dinį karinį veiksmą. Šiais laikais, kai tiek 
daug reiškia viešieji ryšiai o kare - propa
ganda, toks Kremliaus veiksmų papeiki
mas virto jų pateisinimu, ir tai buvo svar
biausia tarptautinė Rusijos pergalė. “

Kaip apsivalyti nuo senosios 
biurokratijos?

2009-05-05 Pajudėjo valstybės valdy
mo reforma, kuria ministerijų sekretoriai 
keičiami politinio pasitikėjimo viceminis
trais. Vienos ministerijos ją įvykdė nelauk
damos liepos mėnesio, kitos dar trypčioja. 
Nors įspėjimai dėl atleidimo įteikti visiems 
ministerijų sekretoriams.

Priminsime, kad Seimas kovo pradžio
je atmetė prezidento V. Adamkaus veto dėl 
ministerijų valdymo reformos. Prezidentas 
buvo grąžinęs Vyriausybės įstatymą, kriti
kuodamas. esą ministerijų valdymo refor
ma lemtų nestabilumą valstybės tarnyboje.

Atmetęs Prezidento veto Seimas minis
terijose padidino politinio pasitikėjimo 
tarnautojų skaičių - nebeliks karjeros tar
nautojų ministerijų sekretorių ir valstybės 
sekretorių, o jų pozicijas užims viceminis
trai. Numatyta, kad jų gali būti ne daugiau 
kaip keturi. Taip pat planuojama įsteigti 
naują ministerijos kanclerio pareigybę.Tai 
būtų karjeros valstybės tarnautojas, minis
terijos administracijos vadovas, pavaldus 
ministrui!
Rengiant apžvalgų naudotasi Ijetuvos spau
da, EITA, BNS, LGITlCir “Bemanlinai”.

žvikjmi
Lito ateitis - už 

ir prieš
Galimas euro įvedimas - apie tokio 

scenarijaus pliusus ir minusus Lietuvai 
buvo diskutuota Eltoje surengtoje disku
sijoje “Ar Lietuvai reikia euro?”.

Joje dalyvavo Lietuvos nacionalinės 
valiutos tėvas, buvęs Lietuvos banko val
dybos pirmininkas įvedant litą Romual
das Visokavičius. Žalgirio nacionalinio 
pasipriešinimo judėjimo atstovai “Res
publikos” vyriausiasis redaktorius Vitas 
Tomkus, Rolandas Paulauskas ir Kostas 
Smoriginas.

R. Visokavičius prisiminė laikus, kai 
Lietuva stojosi ant koji; po sovietinės oku
pacijos ir kai jai. pritrūkus grynųjų pi
nigų. pirmiausiai į apyvartą buvo išleisti 
laikinieji talonai - vadinamieji vagnorė- 
liai su miško žvėreliais, ir kaip buvo ruo
šiamasi nacionalinės valiutos ir Lietuvos 
nepriklausomybės simbolio - lito - įve
dimui.

“'Riomet infliacija buvo didesnė nei 
1000%, o reikėjo ją numušti iki 11 %, dar 
nebuvo išvesta sovietinė kariuomenė, o 
pirmoji siunta litų JAV kompanijoje bu
vo pagaminta nevykusiai”. - prisiminimais 
dalijosi R. Visokavičius. Po tokios nesėk
mės. kai nekokybiškai pagamintų litų 
brokas tuomet kainavo apie 5 min. JAV 
dolerių (tiesa, vėliau per teismus Lietuva 
išsireikalavo kompensaciją), skubiai bu
vo ieškota kitų litų gamintojų ir atsigręž
ta į prieškario litų spausdintojus Angli
joje. Joje ir išspausdinti pirmieji bankno
tai su 9 saugos ženklais, o vėliau jau su 14 
paslapčių.

“Jau 1993 metų pabaigoje turėjome 
apytikslę apimtį, kiek Lietuvai reikės 
litų”,- sakė buvęs Lietuvos banko vado
vas. Nuspręsta, kad šaliai reikalinga pi
nigų masė turi atitikti maždaug trijų mė
nesių importo apimtį, o laikinųjų talonų 
ir lito santykis buvo sumažintas 100kar
tų ir buvo paremtas prieškario valiutų 
santykiu. Litas su JAV doleriu buvo susie
tas plaukiojančiu kursu.

Po tokios įžangos kilo diskusija, kodėl 
Lietuva pati ar kartu su Latvija ir Estija, 
nesugebėjo išsispausdinti litų. V. Tomkus 
klausė, kodėl Lietuvos valdžia neužtikri
no, kad tie milijonai, kurie išleidžiami 
pinigų gamybai, dirbtų Lietuvoje ir kartu 
užtikrintų darbo vietas? Buvęs Lietuvos 
banko vadovas aiškino, kad tuomet rei
kėjo labai skubėti, šalis neturėjo tinkamos 
įrangos, kuri kainavo apie 20-50 min. litų, 
be to, latviai irestai atsisakė kurti bendrą 
tokio pobūdžio spaustuvę.

Po lito įvedimo istorijos pasukta j atei
tį, keltas klausimas, ar būtina lito atsisakyti.

Naujoviškos tapatybės kortelės
(ELTA). Olandijos kompanija “Gemal- 

to” pranešė Lietuvos vidaus reikalų mi
nisterijos užsakymu pagaminusi 900,000 
naujų lietuviškų tapatybės kortelių.

Kortelės pagamintos Iš polikarbonato. 
visi asmens duomenys kortelėje išgraviruo
ti lazeriu, kad kortelė būtų saugesnė ir 
ilgaamžiškesnė. Naujose asmens tapaty
bės kortelėse integruoti kontaktinis ir be
kontaktis lustai. Kontaktiniame luste įra
šomi asmens atpažinimo elektroninėje 
erdvėje sertifikatas ir kvalifikuotas sertifi
katas, kuriuos sudarys Gyventojų registro 
tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos. Bekontaktėje laikme
noje fiksuojami asmens biometriniai duo
menys: piliečio veido atvaizdas ir pirštų 
atspaudai, kurie leidžia lengviau apsaugo
ti kortelę nuo klastojimo bei sumažins 
galimybę ja pasinaudoti kitiems asmenims.

R. Visokavičiaus nuomone, euro įve
dimas Lietuvai būtinas, nors lito, kaip na
cionalinio pinigo, sukeliančio patriotinių 
emocijų, jam tikrai gaila. Anot jo, pliusų 
būtų pakankamai daug: į šalį ateitų grei
čiau ir daugiau investuotojų, pagerėtų 
šalies reitingai, pinigų operacijos taptų 
greitesnės ir pigesnės, taip pat pigesni ir 
kreditai, be to. būtų lengviau pasiskolin
ti kituose Europos bankuose. Euras, anot 
lito tėvo, suteiktų šaliai daugiau finansi
nio stabilumo, vieninga valiuta teiktų ir 
didesnio skaidrumo, nes jis būtų dvigubas.

Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo 
judėjimo atstovas Rolandas Paulauskas 
pasisakė, kad pasaulyje “nėra reiškinio, 
kurį būtų galima įvertinti tik kaip teigia
mą ar neigiamą”. Jis išreiškė abejonę, ar 
Lietuva artimiausiu metu gali atitikti 
Maastrichto kriterijų, tad euro įvedimo 
tikslai sunkiai įgyvendinami, be to, ir įsi- 
vedus eurą, skolos nuo to nesumažės, ne
teksim nacionalinės valiutos devalvavimo 
mechanizmo, taip pat ir savo valstybin
gumo simbolio. “Pinigai - ekonomikos 
kraujas, o jei savo kraujo neturi tai nieko 
neturi”.- konstatavo R. Paulauskas.

“Žalgirietis” aktorius Kostas Smory
ginas kalbėjo, kad jam litas emociškai 
susijęs su tėvų pasakojimus apie prieška
rio litą ir su lietuvybe -brangiais simbo
liais, iškiliomis asmenybėmis ant bank
notų. “Man litas brangus savo lietuvišku
mu. o euras yra naujadaras”,- sakė aktorius.

V. Tomkus galimą euro įvedimą apibū
dino politiniu ir ekonominiu aspektu. Jis 
priminė Lietuvos okupacijos istoriją, 
sovietinės kariuomenės įvedimą, lietu
viškos vėliavos ir kitų simbolių praradi
mą, pagaliau rusiškų rublių pasirodymą.

Anot jo, tai daroma irdabar-su sveti
ma kariuomene, su svetima kalba, sveti
mais bankais ir pan. “Kai dings litas, tai 
bus paskutinė vinis į tautos savimonę ir 
mūsų nepriklausomybę”,- akcentavo jis.

Ekonominiu požiūriu, “Respublikos” 
vyriausiojo redaktoriaus nuomone, euro 
įvedimas leistų uždirbti komerciniams 
bankams, o turintiems paskolas litais - 
praradimus. Jis klausė, ar bankai įvedant 
eurą savavališkai neprimes žmonėms sa
vo sąlygų - privers perrašyti sutartis, per
vertinti įkeistą turtą ir pan. Anot jo, ban
kams pataikaujanti valdžia kažin ar su
gebės tam pasipriešinti. “Aukšti valdžios 
ešelono pareigūnai bijo Skandinavijos 
bankų”,- teigė jis.

Diskusijos dalyviai vieningai sutarė, 
kad Lietuvai būtų tikslinga įsteigti savo 
valstybinį banką, be to, Lietuvos bankui 
nesnausti, kaip dabar, o aktyviai vykdyti 
pinigų politiką, kuri šiuo metu perleista 
Vyriausybei.

R. Visokavičius priminė, kad papras
tai 80% pinigų politikos vykdo centrinis 
šalies bankas, o 20% Vyriausybė, tačiau 
Lietuvoje šiuo metu taip nėra. □

“Gemalto” skaitmeninė apsaugos tech
nologija užtikrins lietuviškų asmens tapa
tybės kortelių ir juose saugomų duomenų 
apsaugą”, - sakė Lietuvos vidaus reikalų 
ministras Raimundas Palaitis.

“Gemalto” vykdomasis viceprezidentas 
Jacques Scnectt paaiškino: “Kortelė su 
kontaktiniu ir bekontakčiu lustais yra pa
saulinė naujovė, nes tai tuo pat metu yra 
it in saugi asmens tapatybės kortelė bei bio
metrinis kelionės dokumentas. Lietuvos 
piliečiai turės antros kartos kelionės doku
mentą. kuris visiškai atitinka naujausias 
Tarptautinės civilinės aviacijos organiza
cijos rekomendacijas dėl pirštų atspaudų. 
“Gemalto” didžiuojasi, kad Lietuva savo 
piliečiams suteikia galimybę pasinaudoti 
geriausia “Gemalto” skaitmenine apsaugos 
technologija”. Naujos tapatybės kortelės 
išduodamos nuo šių metų sausio 5 d. □
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Bendruomenės baruose
Motinos Dienos šventė Sydnėjuje
Aida Zastarskytė-Abromas

PAVASARIO SAULĖ
Kai tik prisimenu vaikystę savo, 
Man motina visad iškyla prieš akis. 
Štai išbučiuos, kaip kodais bučiavo, 
Paglamonės ir žodį šiltą pasakys... 
Mama... nerasime žm ogaus pasauly, 
Kuris netrokštą meilės jos ir šilumos. 
Kaip neatskirt pavasario nuo saulės, 
Taip neatskirt vaikystės nuo mamos.

.(.Jakštas
Lietuvoje pirmasis gegužės sekmadie

nis skirtas Motinos Dienai paminėti. Ge
gužė - vienas gražiausių pavasario mėne
sių, kai žemė pasipuošia įvairiaspalviais 
žiedais. Ir visus juos dovanojame savo 
brangiausiamžmogui-Mamai.

Sesutės Evc ir Bridget.

Pagerbtos ponios Aleksandra Šlefertienė ir Izal>elė Daniškevičicnė.

ALB veiklos temomis
Viktoras Baltutis

Sakoma, kad diskusijose iškyla ir pa
aiškėja daugybė įvairių niuansų, kurie 
nepaliesti ramiai miega. Savo trumpuose 
rašiniuose kėliau Australijos Lietuvių 
Fondo veiklos aspektus ir bandžiau pa
liesti Bendruomenę liečiančias proble
mas. ALF pirmininkas į visus mano iškel
tus klausimus vienaip ar kitaip atsakė. 
Paskutinėje savo replikoje (“Mūsų Pa
stogė” Nr. 14.) jis paminėjo, kad laukia 
ne tik kritiškų pastabų, bet ir konkrečių 
pasiūlymų.

Tai ir buvo mano tikslas, kad pasi
sakymuose pasiektume šiokio tokio 
sutarimo dėl ALF veiklos.

ALF pagrindinė veikla: finansų 
telkimas ir skirstymas. Visais kitais Ben
druomenės veiklos atvejais Fondo veikla 
yra minimali. Joje nėra rūpesčio dėl silp
nėjančios Bendruomenės kultūrinės ar 
visuomeninės veiklos, nėra jokių skati
nančių veiklą pastangų, bent, gal klystu,

Gegužės 3d., sekmadienį, Sydnėjaus 
Lietuvių Klube įvyko popietė, skirta Mo
tinos Dienai. Tradiciškai lai Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybos organizuojamas ren
ginys. Jau antri metai programoje daly
vauja Savaitgalio mokyklėlės vaikučiai. 
Al ,B Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pir
mininkė Albina Liutaekienė, Valdybos 
iždininkė Danutė Lee ir Savaitgalio mo
kyklos vadovė - nepailstanti Jadvyga 
Dambrauskienė nemažai įdėjo kūrybos ir 
energijos, kad šventinė popietė būtų jau
ki ir graži.

Pradžioje žodį tarė Apylinkės Valdybos 
pirmininkė Albina Liutaekienė, kuri pa
sveikino visas mamas, močiutes, linkėda
ma sveikatos, stiprybės ir geros nuolaikos. 
Apylinkės Valdybos vardu buvo įteikti

padėkos raštai vyriausioms ma
moms, pasidžiaugta jų indėliu į lie
tuvybės puoselėjimą Australijoje. Tai 
puikios ponios: Izabelė Daniškevi- 
čienė, Cecilija Proticnė, Aleksandra 
Šlcfcrticnė, Ona Meiliūnienė ir Ona 
Grosienė. Jos visada pasitempę, gra
žios nežiūrint jų garbaus amžiaus.

Popietėje visų laukė ir netikėta 
staigmena, kuri buvo maloni ir jau
dinanti. Į lietuvių bendruomenę įsi
jungė dvi gražios mergytės iš Lietu
vos - tai naujais vardais Bridget ir 
Evc. Tik prieš savaitę jos atvyko į 
Australiją, Sydnėjų. Nuo šiol čia jų 
namai ir čia jų įtėviai - Melanie ir 
Chris Sifko. Ilgas ir sudėtingas bu
vo kelias, bet jis įveiktas.

“Ne iš mano kūno, ne iš mano 
sielos, bet stebuklingai esate Jūs 
mano...
Po širdim aš nenešiojau Jūsų, bet iš-

nešiotos esat mano 
širdyje,

Nei vienos minu
tės nepamiršiu Jūsų,

Jūs mano būsit 
visados!”

Mergytės susi
kabinę rankutėmis 
scenoje padainavo 
dainą apie likimą. 
Galbūt, šioje dainoje 
ir buvo sudėtas visas 
jų dar toks neilgas, 
bet vingiuotas gyve
nimo kelias. Laimė 
aplankė šias mielas 
mergytes. Dabar jos

neteko pastebėti per visus Fondo gyvavi
mo metus. Kartais tik iškyla klausimas 
dėl sutelktų finansų paskirstymo, kur 
pagaliau po kelių diskusinių pastabų ir 
pasistumdymų išaiškėjo, kad Fondas lau
kia konkrečių pasiūlymų.

Mano konkretūs siūlymai:
• Fondas kiekvienų metų pradžioje 

skiria tam tikrą sumą apylinkių ir seniū
nijų valdyboms be oficialaus prašymo, jų 
kultūrinei ir visuomeninei veiklai palai
kyti ir aktyvinti. (Tokia parama jau skiria
ma ALB Krašto Valdybai.)

• Šiais metais viso pasaulio lietuviai 
- gyvenantys Tėvynėje ir užsienyje - mini - 
švenčia Lietuvos vardo paminėjimo tūks
tantmetį. Siam įvykiui tinkamai paminėti 
kiekvienai apylinkei ir seniūnijai skiria
ma parama be oficialių prašymų.

Manau, kad Fondo steigėjų toks buvo 
pagrindinis tikslas.

Į tolimesnes diskusijas nesivelsiu, nes 
tai būtų, kaip Fondo vadovas pats rašė, 
tuščių žodžių švaistymas. □

turi šeimą. Laiminga 
šeima, laiminga visuo
menė. Laimingi ir mes, 
kad dar du vaikai turės 
ramią ir gražią vaikystę. 
Ši staigmena Motinos 
Dienos proga dar labiau 
suteikė prasmės šiai 
dienai.

Šventinę programė
lę pradėjo buvęs Savait
galio mokyklėlės moki
nys Lukas Kains eilė
raščiu “Sveikinu mamy
tę”. Eiliuoti posmai lie
josi iš vaikų lūpų. Emi
lija Rupšytė. Briana 
Taylor. Daniela Taylor, 
Lolytė Wollaston, Jon
athan Lee eilėraštukus 
skyrė savo mamoms. Įs
pūdingas buvo Irenos 
Kapočiūtės solo smuiku.

Jaunieji mokinukai 
šoko, dainavo, eiles 
deklamamo. Daugiau
siai džiugesio jie sutei
kė mamoms, kurios ir 
pačios įsijungė į prog
ramėlę. Mamytės su 
vaikučiais atliko links
mą dainelę “Pelėda”, 
sušoko nuotaikingą šo
kį “Šiaudų batai”. Jau
dinosi visi: ir vaikai, ir 
mamos. Smagu matyti 
savo vaikutį scenoje. To
dėl nepailstamai sprag
sėjo foto aparatai.

Antroje programos
dalyje mamas sveikino solidūs solistai. 
Skambėjo Garry Penhall ir Taros Williams 
dueto atliekami klasikiniai kūriniai. Sa
vo kūrybos žaismingas dainas padainavo 
Darius Gakas. Gražių aplodismentų su
silaukė Wojciech Wisniewski, kuris pa
skambino tris Šopeno etiudus. Šiuos me
lodingus kūrinius Wojciech skyrė savo 
mamai, kuri gyvena Lenkijoje, ir, kaip jis 
pats sakė, antrajai mamai Australijoje - 
Albinai Liutackienei. Rimas Kazokas per
skaitė savo senelio Vinco Kazoko eilė
raštį “Mano vaikų motinai”.Programos 
pabaigoje visos mamytės, močiutės buvo 
apdovanotos gėlių žiedais, kuriuos įteikė 
Savaitgalio mokyklėlės vaikai.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
pirmininkė padėkojo visiems dalyviams ir 
svečiams, atvykusioms j Motinos Dienos 
paminėjimą ir pakvietė pasivaišinti kava, 
pyragais bei vynu. Bcja, pyragai buvo iš
kepti Savaitgalio mokyklėlės mamyčių ir 
kitų ponių, atvykusių į šventę. Klubo ad
ministracija vaišino popietės dalyvius ir 
svečius vynu. Nuoširdus ačiū visiems!

Motinos Dienos minėjimas Hobarte
Šeštadienį, gegužės 2 dieną, apie pen

kiasdešimt pabaltiečių susirinko Vokie
čių Klube prisiminti, padėkoti ir pagerbti 
neįkainuojamą indėlį [dėjusioms Moti
noms, užauginusioms vaikus.

Programa prasidėjo angliškai dainuo
jant dainą apie Motiną.

Rožė Vaičiulevičius padeklamavo 
eilėraštį, skirtą Motinai. Elzbieta (Rožės 
duktė) pagrojo smuiku, kanklėmis ir atli
ko baleto šokį. Elzbieta jauna studentė ir 
gabi menininkė.

Latvių bendruomenės pirmininkė Ieva

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

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

Kalifornijoje š. metų pradžioje buvo pervežtas į Šiaulių universiteto biblioteką. Lietuvoje 
besilankančius Australijos lietuvius kviečiame atvykti į Atidarymą. Vytautas Šliūpas
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Šoka Savaitgalio mokyklėlės vaikučiai.

Dainuoja Tara Williams ir Garry Pcnliall.

Smuiku groja Irena Kapočiūtė.

Ačiū Apylinkės Valdybos pirmininkei 
Albinai Liutackienei, Savaitgalio mo
kyklėlės vedėjai Jadvygai Dambrauskienei, 
vaikučiams, tėveliams ir visiems pagalbi
ninkams už gražią ir malonią šventę!

Su Motinos Diena, mielos mamos!

Saulis papasakojo apie savo Motinos var
gus atvykus į Australiją su šešiais vaikais. 
Kaip sunku buvo tęsti profesinį dantistės 
darbą. Kaip ir visiems kitiems (ne tik 
pabaltiečiams) profesiniai diplomai čia 
nebuvo pripažįstami.

Ieva Saulis kartu su Rože Vaičiulevi
čius pravedė minėjimą. Dėkojame joms 
abiems.

Po minėjimo sekė suneštinės vaišės. 
Visi turėjo progos pasibičiuliauti prie ka
vos ir įdomių užkandžių.

Endrius Jankus
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Lietuviai pasaulyje
Kiek ketina grįžti ?

Deimantė Dokšaitė

Tęsinys iš “M.B” nr. 17.
I- •Prastėjanti Lietuvos ekonominė pa
dėtis (nepaisant to, kad ji visame pasau
lyje šiuo metu prasta) atrodo skatina ir 
emigraciją iš Lietuvos. Kaip manote, ar 
tai bus daugiau pakartotinė emigracija, 
ar išvyks žmonės dar nebandę emigran
to duonos?

Dovilė Žvalionytė ir dr. Egidijus Bar
cevičius: Šiuo metu daryti vienareikš
miškas išvadas, kaip ekonominė krizė 
veikia ar artimiausioje ateityje veiks 
migrantų srautus, dar anksti. Viena vertus, 
ekonominiai sunkumai tęsiasi ir, dauge
lio ekspertų nuomone, ekonominė padė
tis artimiausioje ateityje dar blogės. Kita 
vertus, ekonominė migracija yra inertiš
kas reiškinys, todėl tikrąją ekonominės 
krizės įtaką galėsime tiksliau įvertinti po 
metų ar dvejų. Remiantis mūsų tyrimo 
metu identifikuotomis migracijos ten
dencijomis, galima daryti tik tam tikras 
prielaidas.

Mūsų tyrimas parodė, kad nemaža da
lis sugrįžusiųjų turi pakartotinės migra
cijos patirties. Vadinasi, migracijos patir
tis leidžia lengviau apsispręsti išvykti, 
buvusieji emigrantai geriau žino, ko ti
kėtis išvykus, yra išsaugoję darbinių ir so
cialinių ryšių. Grįžusių emigrantų apklau
sos, atliktos beprasidedant ekonominiam 
sunkmečiui, metu daugiau kaip trečdalis 
grįžusiųjų neatmetė galimybės vėl emig
ruoti. Tačiau ekonominiai sunkumai gali 
paskatinti ir dar emigracijos patirties ne
turinčius išbandyti gyvenimo užsienyje 
privalumus ir trūkumus. Tuo labiau, kad 
mūsų ir kiti tyrimai rodo, jog apie 80-90% 
Lietuvos gyventojų tarp pažįstamų turi ir 
užsienyje gyvenančių lietuvių. Todėl 
informacija ir patarimai apie išvykimo 
patirtį yra nesunkiai prieinami, o migra
cija visuomenėje vertinama kaip priim
tinas būdas spręsti asmenines ir ekono
mines problemas.

- Kaip Lietuvos pastangas susigrąžin
ti išvykusius įvertino jūsų tyrimo daly
viai? Kokios priemonės atrodo efekty
viausios? Ir kokios pasirodė mažiausiai 
veiksmingos?

Dr. Egidijus Barcevičius: Tyrimo metu 
atlikta reprezentatyvi apklausa parodė, 
kad tik 10% grįžusiųjų mano, jog Lietu
vos valstybės teikiamos paslaugos (infor
macija ir/ arba parama) prisidėjo prie jų 
apsisprendimo sugrįžti. Tik 12% grįžu
siųjų teigia, kad I .ietuvos valdžios institu
cijos supranta emigrantų problemas ir ski
ria joms pakankamai dėmesio. Tiesa, 
reikėtų neužmiršti, kad nuosekliau sugrį
žimą skatinti pradėta palyginti neseniai. 
Ekonominės migracijos reguliavimo stra
tegija patvirtinta tik 2007 metais, todėl 
daryti pernelyg toli siekiančias išvadas 
(pvz., valstybės politika šioje srityje „ne
veikia, neveiks ir tokios apskritai nerei
kia“) šiuo metu dar būtų pernelyg anksti.

Neigiamas valstybės pastangų migraci
jos srityje vertinimas pirmiausia yra su
sijęs su gana neigiama išvykusiųjų nuo
mone apie situaciją valstybėje. Pavyzdžiui, 
svarbiausias veiksnys, sulaikantis išvyku- 
siuosius nuo sugrįžimo, yra aukštas korup
cijos lygis ir didelis biurokratizmas (šį 
veiksnį nurodė net 75% išvykusiųjų).

Kita priežastis, didžioji dalis respon
dentų tiesiog nežino, negirdėjo ir nėra na
udojęsi valstybės teikiama informacija ir 
paslaugomis. Tačiau didelė dalis tų, kurie 
realiai naudojosi valstybės teikiama in
formacija (pvz., informaciniu leidiniu, in
terneto svetainių pateikiama informacija) 

ir paslaugomis (pvz., „protų susigrąži
nimo programa“), valstybės iniciatyvas 
vertino teigiamai.

Tiesa, pastarasis teiginys dažnai veda 
prie išvados, kad nuo šiol visas pastangas 
reikėtų skirti kuo intensyvesniam valsty
bės priemonių skatinant sugrįžimą vie
šinimui. Šis kelias nebūtų pats efekty
viausias. Tobulinant valstybės politiką 
daug dėmesio reikėtų skirti ir (a) infor
macijos turinio kokybei; (b) informacijos 
prieinamumo gerinimui; (c) valstybės 
teikiamų paslaugų geresniam pritaiky
mui išvykusiųjų (kaip atskiros tikslinės 
grupės) poreikiams ir (d) pačių paslaugų 
tobulinimui.

- Gal visai nereikia nieko specialiai 
daryti tam susigrąžinimui? Gal žmonėms 
apsispręsti nepadeda valdžios veiksmai, 
gal veikia daugiau asmeniniai ir ekono
miniai veiksniai (jei čia galės pragyventi 
arba gyventi gerai, (ai ir grįš)?

Dr. Egidijus Barcevičius: Iš tiesų, 
tyrimas parodė, kad svarbiausias sugrįžti 
skatinantis veiksnys - tai šeimos, namų, 
draugų ir artimųjų ilgesys. Tyrimo metu 
atliktos reprezentatyvios apklausos metu 
net 78% buvusių emigrantų nurodė, kad 
šis veiksnys „turėjo įtakos“ priimant 
sprendimą dėl grįžimo. Kiti svarbūs veiks
niai yra šeimyninės aplinkybės (53%), no
ras gyventi savoje kultūrinėje aplinkoje 
(39%), pasiekti buvimo užsienyje tikslai 
(37%). Kaip minėta, valstybės taikomų 
priemonių skatinant sugrįžimą efekty
vumas vertinimas labai skeptiškai. Tyri
mas taip pat atskleidė, kad išvykusieji 
dažnai yra linkę labai neigiamai vertinti 
pernelyg tiesmukas pastangas skatinant 
juos sugrįžti. Tai suprantama, nes tokios 
pastangos nesunkiai įgyja potekstę, kuri 
suskirsto Lietuvos piliečius į „gerus“ (pa
silikę, grįžtantys) ir „blogus“ (išvykę, ati
trūkę nuo Lietuvos, nesirūpina pasiliku- 
siaisiais ir pan.).

-Apskritai, ar veria skatinti žmonės 
grįžti sunkmečiu? Taip tarsi užsikrausi
me ant pečių naują naštą, nes neturėsime, 
ko tiems žmonėms pasiūlyti - darbo 
vietų? O gal sunkmetis kaip tik tas laikas, 
kai netekę darbo svetur emigrantai leng
viau gali būti parviliojami namo?

Dr. Egidijus Barcevičius: Mūsų nuo
mone, šiuo atveju valstybės tikslus tu
rėtų lemti tam tikros vertybės, o ne eko
nominiai (ar utilitariniai) argumentai. 
Todėl mes siūlome, kad valstybės tikslai 
migracijos srityje remtųsi tokiu požiūriu: 
valstybė skatina piliečius kurti savo ge
rovę šalyje, tačiau pripažįsta jų teisę iš
vykti ir sugrįžti. Visiškai suprantama, kad 
piliečiai ieško geriausių būtų realizuoti 
save, savo gebėjimus ir gauti už tai pakan
kamą atlygį. Jei tai pavyksta padaryti 
užsienyje, o ne Lietuvoje - šį pasirinkimą 
reikia gerbti. Savo ruožtu, valstybė turėtų 
siekti dviejų svarbiausių dalykų.

Pirma, kad išvykusieji išlaikytų kuo 
glaudesnius santykius su Lietuvą, jaustųsi 
esą savotiškos „globalios Lietuvos“ dalimi. 
Antra, jei išvykusieji apsisprendžia su
grįžti, (a) padėti šį apsisprendimą rea
lizuoti, (b) tinkamai informuoti apie tai, 
kaip sugrįžus galima greičiausiai integruo
tis į valstybės teikiamų paslaugų sistemą 
(švietimas, sveikata, socialinė apsauga), 
(c) nekurti nepagrįstų lūkesčių, apie tai, 
kad sugrįžus nekils jokių integracijos 
sunkumų, tačiau, kiek įmanoma, mažinti 
biurokratinius barjerus (tobulinti regis
tracijos, pažymų gavimo ir išdavimo pro
cesus ir 1.1.).

(lietuviams.com)

Ekspertai: “neskubėkite grįžti“
Dabartinė ekonomini krizė paliečia ir lietuvius, išvykusius į Airiją ieškoti darbo ir 

aukštesnio atlyginimo. Likti Airijoje, o gal jau grįžti į Lietuvą? Interneto portalas 
vnwv.nlrljoonline.lt ekspertą Lietuvoje paklausė, kokį sprendimą tie dvejojantys 
lietuviai ją manymu turėtą priimti. Atsakymai iš Lietuvos atėjo štai tokie. Red.

„DnB Nord“ banko analitike Jakate- 
rina Rojaka:

Sunku patarti, kai norėtųsi sakyti vi
siškai kitką nei reikalauja ekonominė lo
gika. 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. Jeigu grįždamas j 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 tvarko
je. Tačiau, jei žmogus važiuoja tik tikėda
masis, kad kažką susiras, tuomet gali kilti 
didelių problemų. Kaip matome, nedarbo 
lygis ne šiaip sau didėja, bet jis didėja tie
siog tragišku tempu ir į vieną darbo vietą 
Lietuvoje neretai pretenduoja po keletą 
šimtų kandidatų.

Jeigu yra galimybė turėti garantuotą 
darbo vietą Airijoje ar dar kažkur, tai gal
būt šiuo melu, neturint aiškių garantijų, 
žmogui verta laikyti žvirblį rankoje ir ku

Airijos lietuviai balsuoja LR Prezidento rinkimuose

Nuotraukoje - Airijos lietuvius balsuoti skatinanti iniciatyvinė grupė jau pareiškė 
valią LR Prezidento rinkimuose.

Pirmadienį, gegužės 4 dieną, 10 vai. 
ryto, Lietuvos Respublikos ambasados 
Airijoje durys plačiai atsivėrė visiems Ai
rijos lietuviams, norintiems pareikšti savo 
pilietinę valią LR Prezidento rinkimuose.

Nors šis pirmadienis Airijoje - valsty
binė nedarbo diena, pirmųjų rinkėjų lauk
ti ilgai nereikėjo. Per duris įžengė ir netru
kus savo valią rinkimuose pareiškė Airijos 
lietuvių iniciatyvinės grupės „Aš esu” 
komanda, į ambasadą atvykę 10 vai. lyto.

„Aš esu” pastaraisiais mėnesiais Airi
jos lietuviams skleidė žinią apie artėjan
čius LR Prezidento rinkimus bei skatino 
tautiečius balsuoti. Grupės ryšių su vi
suomene atstovė. Rūta Palšauskaitė, mes
dama biuletenį į balsadėžę, sakė: „Šiandien 
-pirmoji diena, kai galima balsuoti amba
sadoje. Tikimės, mūsų pavyzdys paskatins 
ir kitus Airijos lietuvius sukrusti bei kuo 
skubiau registruotis balsavimui, paštu ar 
ambasadoje.” 

Didžiuokimės Lietuva ir kartu švęskime jos vardo tūkstantmetį!

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 ofi
cialias išmokas, aš tokiems žmonėms 
patarčiau neskubėti grįžti j Lietuvą, nes 
čia situacija darbo rinkoje yra ganėtinai 
sudėtinga. Tiesa, aukštos kvalifikacijos 
specialistų, tokių kaip suvirintojai ar me
talo apdirbimo specialistai, Lietuvoje ir 
šiuo metu trūksta. O jei žmogus yra pa
prastesnės kvalifikacijos, tai jiems tikrai 
kol kas geriau likti užsienyje ir į Lietuvą 
neskubėti. □

Paklausta, ar nebuvo sunku keltis anks
tyvą pirmadienio rytą, „Aš esu“ grupės 
narė Dalia Bulotaitė šypsodamasi pasa
kojo: „Jei tai būtų eilinis darbo pirma
dienis, iš lovos lipčiau sunkiai, tačiau šį
ryt kėliausi dėl kilnaus tikslo ir atvykau 
čia kartu su visa komanda atlikti savo pi
lietinės pareigos. Kėlėmės anksti šiandien, 
tą patį darysime ir per Europarlamento 
rinkimus.”

Šurmuliuojantys rinkėjai dalinosi 
mintimis ir viltimis dėl būsimo Lietuvos 
Respublikos Prezidento, diskutavo apie 
kandidatus, jų rinkimines programas, 
esamą ekonominę padėtį, bandė spėti 
rinkimų rezultatus.

Lietuvos piliečiai, gyvenantys Airijos 
Respublikoje balsuoti gali paštu arba LR 
Ambasadoje, adresu: 90 Merrion Rd, 
Ballsbridge, Dublin 4.

Rūta Palšauskaitė
ruta.palsauskaite@gmail.com
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Kaip saugomas Olego Truchano 
atminimas tėviškėje

(Nauji duomenys ir faktai apie Olego Truchano atminimo puoselėjimą Lietuvoje)

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

Jonas Nekrošius

Tęsinys iš nr. 17.
2002 m. sausio 25 d. Šiauliuose, Ch. 

Frenkelio rūmuose įvyko parodos “Olego 
Truchano gyvenimo ir kūrybos pėdsakais” 
pristatymas. Šį renginį organizavo Šiaulių 
universiteto Humanitarinio fakulteto 
Kultūrinės antropologijos centras ir “Auš
ros” muziejus. Jo metu veikė Olego Tru
chano fotografijų paroda, reprodukcijų ir 
nuotraukų ekspozicija apie šį įžymų šiau
lietį keliautoją ir fotografą, buvo parodytas 
videofilmas “The Spirit of Olegas”. Šiame 
vakare prisiminimais apie O. Truchaną pa
sidalino jo bendraamžiai ir kūrybos gerbė
jai. Buvo išleistas parodos lankstinukas 
“Olegas Truchanas (1923 - 1972). Gyve
nimo ir kūrybos pėdsakais”.

2002 metų rugpjūčio mėn. Rėkyvos eže
re pirmą kartą surengta Aukštaitijos rega
ta O. Truchano taurei laimėti. Šia regata 
buvo paminėtos 30-osios šiauliečio buriuo
tojo O. Truchano mirties metinės.

2003 m. liepos mėn. surengta buriavi
mo regata buvo pavadinta “Rėkyvos re
gata Olego Truchano taurei laimėti”. Ji 
tapo tradicinė ir kasmet vasarą vyksta 
Rėkyvos ežere.

2003 m. spalio 15 d. Šiaulių fotografi
jos muziejuje buvo atidaryta fotografijų ir 
reprodukcijų paroda, skirta Olego Trucha
no atminimui ir jo 80-sioms gimimo me
tinėms paminėti. Parodą “Olego Tnichano 
gyvenimo ir kūrybos keliais” organizavo 
Šiaulių universiteto Kultūrinės antropolo
gijos centras ir “Aušros” muziejus. Parodos 
atidarymo metu buvo parodytas Austra
lijoje sukurt as filmas “Wildness” (“Laukinis 
kraštas”), pasakojantis apie Tasmanijos 
fotografus ir keliautojus, lietuvį Olegą 
Truchaną ir latvį Peterį Dombrovskį.

2005 m. liepos mėnesio 16 -17 dienomis 
Šiauduose, Rėkyvos ežere trečią kartą bu
vo surengta buriavimo regata Olego Tni
chano taurei laimėti. Šioje regatoje pirmą
kart jaunieji buriuotojai varžėsi dėl specia
laus buriuotojo O. Truchano žmonos Mel- 
vos Truchanas įsteigto prizo, kuris buvo 

Iš Kairės: Olego Tkuchano žmona Melva, sūnėnas Gintaras ir sesuo Nina Kantvilienė.

įteiktas “Kadet” jachtų klasės nugalėtojui 
vairininkui iš Klaipėdos Mantui Guraus
kui. Šios regatos metu varžybų dalyviams 
buvo parodytas Australijos filmas “Wild
ness” (“Neištirtas kraštas”),surengta paroda 
“Olego Truchano gyvenimo ir kūrybos 
keliais”.

2005 m liepos 30 - mgpjūčio 7 dienomis 
Šiaulių keliautojų klubas kartu su žygei- 
vaiais iš kitų Lietuvos miestų keliavo Ole
go Truchano keliais Pietų Vokietijoje, kur 
jis nuo 1944 iki 1948 m. gyveno ir keliavo. 
Šio žygio dalyviai pabuvojo Mūnchene, 
Garmisch - Partenkirchene, Mittenwalde, 
Bamberge ir kitose vietose, susijusiose su 
Olego Tnichano gyvenimu ir veikla. Šio 
žygio metu buvo surengti kalnų žygiai į 
aukščiausias Bavarijos Alpių viršūnes. Vir
šukalnėje West!. Karwendelžygeiviai iškėlė 
Šiaulių miesto savivaldybės bei Žemaičių 
draugijos vėliavas, paliko atminimo ženklą 
su Olego Tnichano atvaizdu ir žygio emb
lema. Rugpjūčio 4 dieną nuo Eibsee pasi
kėlę lyno keltuvu iki tarpinės stoties, pa
kartoję Olego Truchano kopimą, žygeiviai 
įkopė į aukščiausią Vokietijos viršukalnę 
- Zugspitzc (2966 m.). Į šią viršūnę maž
daug prieš 58 metus su lietuviais draugais 
buvo įkopęs ir Olegas Truchanas. Šio kal
no viršūnėje keliautojai iš Lietuvos pali
ko nerūdijančio metalo kapsulę, kurios 
paviršiuje išgraviruota:”Žygis lietuvio 
Olego Tnichano (1923 -1972) keliais. Lie
tuva - Bavarija 2005”. Į kapsule įdėtas iš 
netoli Šiaulių esančio Salduvės piliakal
nio pasemtos žemės paketas ir proginis 
tekstas, liudijantis apie žygį, skirtą O. 
Tnichano atminti.

Šiam žygiui atminti buvo išleisti su
venyrai: žėnkliukas, atvirukas, pagamintas 
specialus pašto antspaudas ir marškinėliai 
su žygio emblema.

2006 m. liepos 15 d. Rėkyvos gyven
vietėje prie kelio, vedančio į Šiaulių bu
riavimo klubo bazę, buvo atidengtas tauto
dailininko Zenono Lažinsko išdrožtas 
koplytstulpis, skirtas buriuotojo, fotogra
fo ir gamtosaugininko Olego Truchano 
atminimui. .1 ame išraižyti Olego Tnichano

Šventoji 
ugnis

Lietuvoje, kaip ir 
visame pasaulyje ugnis 
buvo ir yra gerbiama. 
Ugnelę saugojo vaidi

lutės, ugnyje sudegindavo žuvusius kar
žygius. Dabar uždegame žvakes bažny
čioje ir prie mirusio žmogaus, o kiekvie
nos šalies sostinėje prie nežinomo ka
reivio kapo dega amžinoji ugnis. Lietuvos 
istorijoje ugnis minima ne vieną kartą.

Kunigaikščio Gedimino laikais (1336 
m.) vokiečių kronikos rašė apie Pilėnų 
žuvimą. Ant Nemuno kranto stovinčią 
pilį buvo užpuolę kryžiuočiai. Kunigaikš
tis Margiris su pilies gyventojais narsiai 
gynėsi, bet galų gale pamatė, kad neišsi
laikys prieš daug didesnes jėgas. Jie nu
tarė geriau mirti, negu pasiduoti į nelaisve 
ir, užkūrė didelį laužą, sumetė į jį visas 
brangenybes ir patys susidegino. Įsiveržę 
kryžiuočiai nerado nei grobio, nei belaisvių.

Po 600 metų (1941m.) vokiečiai vėl 
žygiavo į Lietuvą. Lietuva tada jau metus 
laiko buvo iškentėjusi sovietinę priespau
dą ir vokiečius pasitiko kaip išvaduoto
jus. Bet kaip visi apsiriko! Vokiečiams 
einant per Ablingos kaimą, keli užsilikę 

žodžiai: ’’Žmogus ir gamta yra neišski
riama visuma”.

2007 m. spalio 25 d. Šiaulių miesto 
savivaldybės tarybos sprendimu miesto 
vakarinėje dalyje suprojektuota nauja gat
vė pabadinta Olego Truchano gatve.

Šiaulių universiteto Humanitarinio fa
kulteto Kultūrinės antropologijos centras 
kartu su asociacija “Gimtinės takas”, pa
dedant kelionių organizatoriui “Titano 
vartai” 2008 m. vasario 3 - 25 dienomis, su
rengė gamtosauginę - mokslinę ekspedici
ją į Australiją, Tasmaniją. Šios kelionės 
tikslas buvo susipažinti su Australijos gam
ta ir aplankyti Tasmanijoje vietas, susiju
sias su šiauliečio keliautojo, gamtosau
gininko ir fotografo Olego Truchano (1923 
-1972) gyvenimu ir veikla, kur jis gyveno 
nuo 1948 iki 1972 metų.

Šios ekspedicijos proga buvo išleisti 
suvenyrai: du atvirukai, lipdukas, gairelė, 
ženkliukas, pagamintas specialus antspau
das su ekspedicijos emblema.

Šios ekspedicijos dalyviai keliavo po 
Australiją, vasario 7 d. įkopė į aukščiausią 
Australijos kalną, Tado Kosciuškos viršūne 
(2282). Kalno viršūnėje esančiame obe
liske buvo pritvirtinta apskrita metalinė 
lentelė su ekspedicijos emblema, kurioje

Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Neseniai turėjau malonumą pamatyti 
filmą “Defiance”, kuriame pagrindinį vaid
menį atliko Daniel Craig, o įvairiose sce
nose - daugybė Lietuvos aktorių ir sta
tistų. Filmas nufilmuotas Panerių ir Ne
menčinės miškuose ir žiemą, ir vasarą. Šių 
galingų Lietuvos miškų vaizdai užburian
čiai gražūs.

Filmo turinys pasakoja apie 1941 me
tais nuo žudynių į mišką pabėgusių žydų 
gyvenimą. Veiksmas vyksta Gudijos miš
kuose, kažkur tarp Naugarduko ir Bara
novičių. Žydai broliai sutraukė į didžiu
lį partizanų būrį eilę pabėgusių vyrų, 
moterų ir net vaikų.

Kai Raudonoji armija juos pasiekė, tie 
broliai sugebėjo išsaugoti savo būrį, kurį 
sudarė net 1,200 žmonių.

Vytenis Šliogeris 

sovietiniai kariai nušovė vieną vokiečių 
kareivį. Įsiutę vokiečiai tuoj apsupo visus 
kaimo žmones, suvarė juos į kelis pasta
tus ir visą kaimą su žmonėmis sudegino.

Vokiečiai laikė okupavę Lietuvą 4 
metus. Kai 1944 m. sovietų kariuomenė vėl 
ėmė brautis j Lietuvą ir nušovė kelis 
vokiečių karius Pirčiupio kaime, ir tą kaimą 
ištiko Ablingos likimas. Visi gyventojai 
buvo suvaryti i kelis pastatus ir sudeginti. 
Dabar tojo vietoje stovi kenčiančios moters 
statula. Ją vadina Pirčiupo Motina.

Baigiantis antrajam pasauliniam karui 
Lietuva buvo okupuota sovietų. Augo 
jaunoji karta, kuri laisvos Lietuvos net 
nebuvo mačiusi, tačiau apie ją žinojo iš 
savo tėvų ir senelių. Jaunuoliams buvo la
bai skaudu, kad laisvasis pasaulis visai 
nesirūpino Lietuvos likimu ir vienas drau
gų būrelis nutarė ką nors daryti Vienas iš 
jų turėjo pasiaukoti, kad pasaulis atkreip
tų dėmesį į Lietuvą. Burtai lėmė, kad tą 
turi padaryti devyniolikmetis Romas Ka
lanta. 1972 m. gegužės 14 d. pačiame Kau
no centre, teatro sodelyje jis apsipylė ben
zinu, brūkštelėjo degtuką ir, šaukdamas 
“Laisvės Lietuvai!”,žuvo liepsnose. Pasau
lis galų gale prisiminė, kad yra pavergta 
Lietuva, bet dar daug metų praėjo, kol 
Lietuva pati nusikratė sovietinių pančių.

Aliutė

išraižyti žodžiai:”Žygis Olego Truchano 
keliais. Lietuva - Tasmanija. 2008 m. 
vasaris”.

Atvykus į Tasmaniją buvo surengtas 
žygis Olego Tnichano gyvenimo ir veiklos 
vietomis. Nuvykus į Strahan miestelį laivu 
buvo surengta kelionė po Gordono upę. 
Hobarte įvyko susitikimas su keliautojo 
žmona Melva Tinchanas, buvo parodytas 
vaizdo filmas iš Olego Truchano skaidrių 
ir nuotraukų.

Šiaulių apskrities R Višinskio viešosios 
bibliotekos Kraštotyros skyriuje yra su
kaupta nemažai medžiagos apie Olegą 
Truchaną. Čia esančiame Olego Tnichano 
fonde galima susipažinti su jo gyvenimą ir 
veiklą atspindinčiais dokumentais, leidi
niais, nuotraukomis, biografiniais bei veik
los duomenimis. Dalį medžiagos Olego 
Truchano fondui 1994 m. pateikė Olego 
Tnichano sesuo Nina Kantvilas ir Melva 
Truchanas. taip pat nemažai medžiagos 
apie šį keliautoją yra surinkta ir Šiaulių J. 
Janonio gimnazijoje, kurioje jis mokėsi 
nuo 1935 iki 1941 m.

2008 m. rugsėjo mėnesį, minint O. 
Truchano gimimo 85-erių metų sukaktį, 
Šiaulių J. Janonio gimnazijos vienas kabi
netas pavadintas Olego Truchano vardu.

“M.P.” skaitytojams
Prašau “Mūsų Pastogės” skaitytojų pa

dėti baigti sukomplektuoti žurnalo “Ka
rys” numerius nuo 1950 m. iki 1991 m. Dar 
trūksta šių žurnalo “Karys” numerių:

1952: Nr. 5, 6,7,8
1955: Nr.1,7
Jei kas turėtų ir galėtų padovanoti šiuos 

numerius, prašome kreiptis:
Sigita Gailiūnaitė
Canberra Lithuanian Communitv
P.O. Box 5167
LYNEHAM, ACT2602
arba tel.: (02) 6248 6704
el. paštas: sigita@grapevine.com.au

Ta pačia proga širdingai dėkoju Vytau
tui Pumpučui, J. Kiršai, Teodorui Rotcui 
it Leonardui Venslovui ūš dovanotus 
žurnalus. Sigita Gailiūnaitė
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Antanai
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

Pataisymai apie žaidynes
Savo ankstyvesniame aprašyme apie 

būsimas jubiliejines 2000 melų Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes Lietuvoje patei
kiau Ruošos komiteto man atsiųstus 
ankstesnius davinius. Tačiau dabar, kai 
Lietuvos Vyriausybė dėl pasaulinės eko
nominės krizės dar labiau sumažino šven
tei skiriamus pinigus, rengėjai su dideliu 
apgailestavimu turi sumažinti finansinę 
paramų atvykstantiems sportininkams.

Visiems sportininkams, tarp jų ir atvy
kusioms iš Australijos, kurie gyvens nau
jame Ehotel Tennis viešbutyje, dvivietis 
kambarys vienam žmogui dienai kainuos 
80 litij (40 Aust, dolerių). Vienvietis 
kambarys - virš 100 litų. Tai modernus 
viešbutis, jame yra visos sporto bazės, 
kavinė ir kt.

Anksčiau buvo numatyta, kad visiems 
sportininkams ir vadovams bus mokami 
dienpinigiai po 80 litų dienai, tačiau da
bar sumažinus gaunamus iš Vyriausybės 
pinigus, sportininkams bus apmokama 
tik nakvynė - minimum 3 dienas ir 2 nak
tis, jeidalyvauja 1 varžybose (1 diena prieš 
varžybas, varžybų dieną ir 1 dieną po 
varžybų). Jei dalyvauja 2 varžybose - ap
mokama bus už 4 dienas ir 3 naktis.

Visiems registruotiems mūsų sporti
ninkams vietoje anksčiau numatytų dien
pinigių, bus apmokami tik pusryčiai. Ren
gėjų komiteto sprendimu, visiems Lietu
vos ir užsienio sportininkams, kurie gy
vens ne viešbučiuose, bet bendrabučiuose, 
nebus duodami jokie pinigai. Taip pat vi
sų kraštų ir Lietuvos sporto vadovams

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Karazijų 
šeimos medis

Australijoje 
nejučiomis buvau 
įsitraukus į naują

hobį - Jablonskių, Karazijų ir Landsber
gių šeimų medžius.

Turėjau dėdės Felikso Karazijos laiš
ką ir pradėjau sudarinėti medį. Pirmiau
sia atsiliepė vynininko Balio Karazijos 
palikuonys iš Amerikos, paskui trumpą 
laiškelį parašė Romualdas Karazija iš 
Lietuvos. (Mes tada kompiuterio neturė
jom, Algis gyveno Adelaidėje, tai tuos 
laiškus atspausdinęs persiųsdavo man). 
Gavusi Romualdo laišką, aš jam parašiau 
viską, ką iki tol žinojau. Jis taip susijau
dino, sako, visą naktį negalėjo miegoti, 
nes ir jo proseniai buvo kilę iš tų ptičių 
vietų kaip Gedimino prosenelė. Jis pa
aukojo daug savo atostogų laiko archy
vuose ieškodamas Karazijų gimimo, ve
dybų ir mirties dokumentų. Jis rado labai 
daug medžiagos ir man viską atsiuntė. Ta 
medžiaga buvo sulinkta iš įvairių para
pijų, o kaip ten kas giminiavosi - teko 
.išnarplioti man.

Gana daug medžiagos atsiuntė ir 
miškininkas Stasys Karazija, ir iš tos 
palaidos informacijos aš ėmiau klijuoti 
medį. Suradau “bendrą vardiklį”: Ro
mualdo, Stasio ir kitų prosenelį Augus
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nebus apmokamas apgyvendinimas ir jo
kie finansiniai priedai.

Šventės rengėjai nuoširdžiai atsiprašo 
už tuos skaudžius sportininkams padary
tus finansinius sprendimus, tačiau, kaip 
jie sako, kitos išeities nėra, kai šventę jau 
reikia būtinai ruošti.
Pasikalbėjimas su Alg. Raslanu

Man esant vienam iš Australijos lie
tuvių sportininkų vadovų ir ALFAS at
stovų Lietuvai, tvarkančiam daugumą vi
sų su Lietuva susijusių reikalų, teko ir ten
ka palaikyti artimus ryšius su Lietuvos 
sporto vadovais ir išklausyti dabartines 
bėdas. O jų yra tikrai daug ir nemažų. 
Neseniai telefonu kalbėjausi su Lietuvos 
kūno kultūros ir sporto dcporlamento 
generaliniu direktoriumi Algirdu Rasla
nu. Šis buvęs geras sportininkas (irk
luotojas), gerai mokantis 7-nias kalbas, 
mokslų daktaras, profesorius, Australijoje 
jau buvo tris kartus. Jis yra labai geras 
mūsų sportininkų ir jaunimo draugas, 
anksčiau nemažai mums padėjęs, kai 
dalyvaudavome Pasaulio lietuvių sporto 
šventėse Lietuvoje.

Draugiškame pasikalbėjime paklau
siau Algirdo Raslano, kas dabar vyksta 
sportiniame Lietuvos gyvenime.

- Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir spor
tiniame gyvenime jaučiame krizės po
veikį. Neskaitant Tūkstantmečio jubilie
jinės sporto šventės, kurios rengimui 
Vyriausybė nuėmė pusę skirtų pinigų ir 
dar žada mažinti, mūsų sportinis biudže
tas yra labai sumažintas. Tikrai nežinom, 
kaip reikės toliau verstis mažinant pini
gus įvairiems renginiams, pinigus spor
tininkams, juos pagerbiant už jų laimėji
mus. Gi sportas ir mūsų tarptautiniai 
laimėjimai sporte yra didžiausia Lietuvos 
reklama pasauliui, kurios jokia politinė, 
kultūrinė ar meno šaka negali pasiekti ir 
todėl toks Vyriausybės, tiesiog pasakius 

tiną ir jo seserį Uršulę Karazijaitę-Vai- 
tiekūnienę, Gedimino močiutės mamą. 
Susirašinėjau su Karazijomis ir. prieš 
važiuodama į Lietuvą 1998-tais, pasiūliau 
suorganizuoti Karazijų giminės sąskrydį 
Kupiškyje. Daviau Rimutės telefoną 
Vilniuje. Su savimi vežiausi nubraižytą 
giminės medį. Atvažiavusi ir po savaitės 
pagavusi laisvą rytmetį padariau to me
džio fotokopiją tolimesniam darbui. Tą 
pačią dieną man paskambino Romualdas 
ir pasakė, kad suvažiavimas bus rugpjū
čio 8 dieną.

Be to jis dar atnešė surinkęs medžiagų 
apie Svidenių, Mazgėliškio ir Kupiškio 
Karazijas. Buvo daug naujų duomenų ir 
visą Svidenių šaką galima buvo prijungti 
prie Gedimino senelio Kajetono. Tą ir 
kitą surinktą medžiagą reikėjo sudėti į 
šeimas ir išbraižyti.

Karazijų sąskrydis
Į Gedimino tėvoniją Mazgėliškį pas 

Gedimino pusseserę nuvažiavom dvi die
nas prieš sąskrydį, nes ir ten daug ką rei
kėjo padaryti. Aš važiavau su Gedimino 
dukterėčios Rimantės šeima.

Sąskrydžio dieną buvo kaip dangaus 
padovanota. Bronius Karazija, kuris gyve
na Kupiškyje ir ten turi mažą krautuvėlę, 
buvo parūpinęs mokyklos sporto salę. 
Sąskrydis turėjo prasidėti 12 vai. Mes 
nuvažiavom anksti, kaip ir daugumas šei
mininkių, suvežusių savo vaišes. Mokykla 
mus pasitiko su didžiule raudona lenta ir 
parašu: “Būkitat pasveikinti, Karazijos ir 
Karazijienas, Karazijoičios ir Karazijokai, 
ir jiems prijaučiantys”.

Salėje ant sienos iškabinau visą Kara
zijų schemą: centre tuos, kuriuos galėjau 

skriaudimas, yra net ir krizės atveju ne
pateisinamas, nes visa tai galima padaryti 
kitaip.

Ši Vyriausybė nori visą Sporto depar
tamentą pertvarkyti. Iki šiol departamen
tas, nors ir nebūdamas ministerija, kaip 
yra daugelyje pasaulio valstybių, tiesiogiai 
priklausė Ministrui Pirmininkui ir tvar
kėsi visai savarankiškai. Tačiau dabar 
norima mūsų Departamentą priskirti 
kuriai nors ministerijai: Vidaus, Švietimo 
ar Kultūros. Tuo atveju sportininkai 
priklausys nuo jų ir visam, taip gražiai iki 
šiol veikusiam sportiniam gyvenimui 
Lietuvoje, bus padaryta didelė žala.

Kas liečia jus, mano draugai, Australi
jos lietuviai sportininkai ir vadovai, atsi
prašau, kad mes šiandien negalime jums 
daugiau padėti, tačiau tikimės pamatyti jus 
vėl gražiaipasirodant Lietuvoje.

Šventės programa
Didžioji dalis Australijos lietuvių 

sportininkų j Vilnių atvyksta birželio 21 
dieną, 5.30 vai. vakare. Tačiau vadovai J. 
Bclkus, A. Wiasak.St. Šutas ir J. Obeliūnas 
j Vilnių atvyks savaitę anksčiau ir apžiū
rės bei patikrins, ar viskas paruošta spor
tininkų priėmimui.

Žaidynių atidarymo pamaldos Vil
niaus Arkikatedroje įvyks birželio 27 dieną, 
17.30 vai. Žaidynių dalyvių eisena - 19 
vai. iš Katedros aikštės į Kalnų parką, kur 
20 vai. vyks oficialus šventės atidarymas.

Birželio 26 dieną 16 vai. vyks oficialus 

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą-aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductible).

Naudokite pavadinimą anglį) kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
rftirint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.

prijungti prie bendro protėvio, o šonuose 
kitas giminingas grupes. Schema buvo 
išbraižyta ant daugelio A4 lapų, tai per 
dieną pastebėjau, kad tai vienas, tai kitas 
trumpam laikui dingsta -žmonės nusika
bindavo ir kažkur nešdavo padaryti fo
tokopijų.

Suvažiavo apie 80 Karazijų ir Kara- 
zijienių. Iš Rygos, kur jis tada buvo pa
skirtas ambasadorium, atvažiavo Gedimi
no sūnėnas Rimantas su šeima. Jo sesuo 
atvažiavo iš Klaipėdos, jo brolienė iš Aly
taus. Buvo Karazijų iš Kupiškio ir Kupiš
kio rajono, Mazgėliškio, Kauno, Vilniaus, 
Anykščių, Panevėžio, Alytaus, Klaipėdos, 
Jurbarko, Bagdonių, Zarasų ir Pandėlio.

Pirmiausia visus pasveikino šventės or
ganizatorius Bronius ir, išdalinęs lapelius, 
pakvietė padainuoti Kupiškio dainą:

“Oi jūs susiėjai, mieli susiedėliai, 
Paklausykit, uvožokitjūs mono žodelį 
Arjūs nežinot, ar jūs neišmanot - 
Kupiškėnai geri žmonas, jų tiesūs

kėlaliai.” (Ir 1.1.)
Dainavom ir daugiau dainų apie Kupiš

kį ir gražių kupiškėniškų liaudies dainų. 
Paskui pakalbęjo Romualdas ir Stasys. Aš 
irgi pasakiau kalbą - papasakojau apie 
medžio sudarymą, kalbėjo Rimantas, kiti 
irgi papasakojo apie giminę.

Vaišių stalas buvo labai turtingas, visi 
ne tik vaišinosi, bet kaitaliojosi vietomis, 
kalbėjo vieni su kitais. Kai kurie buvę kai
mynai dabar, atsiradus Kupiškio marėms, 
atsidūrė “už jūrų” ir seniai nesimatė. Daug 
kas priėjo prie schemos ir ją papildė įra
šydami brolius, seseris, dėdes, tetas ir nau
ją prieauglį. Daug kas atrado, kad jie gana 
artimai giminiuojasi. Net tikri pusbroliai 
iš Vilniaus ir Panevėžio pirmą kartą susi
tiko ir susipažino. Po vaišių visi nusifoto

priėmimas Prezidentūroje, 19 vai. Žai
dynių darbo grupės pirmininko oficialus 
priėmimas Sporto departamente.

Birželio 23 dieną (antradienį) numa
toma išvyka į Alytų, kur visos mūsų krep
šinio komandos žais draugiškas rungynes 
su Alytaus krepšininkais. Išvykstame 
autobusais ryte ir grįšime atgal vakare.

Prieš varžybas laisvomis dienomis 
treniruotėms numatomos Š. Marčiulionio 
krepšinio akademijos salės ir gal drau
giškos rungtynės su jų žaidėjais. Kitos yra 
laisvos dienos.

Krepšininko Edžio Obeliūno, kuris 
metus studijavo Vilniaus universitete, dė
ka mūsų sportininkams ir svečiams yra 
gauta “Bitė” telefonų kompanijos mobilių 
telefonų “Sims cards”, tik reikės patikrin
ti telefonus ar nėra užrakinti ir ar jie veiks 
Lietuvoje.

Populiari loterija
Tūkstantmečio jubiliejinė mūsų spor

tininkų loterija yra viena iš geriausių iki 
šiol buvusių ir gana populiari.

Pirmas prizas - $ 5,000 kelionių čekis, 
antras - $2,000 kelionių čekis, 
trečias - $1,000 kelionių čekis ir 
ketvirtas - 2 tuzinai geriausio De I Jsio 

Wines vyno butelių.
lai puikūs prizai, bet svarbiausia, kad 

sportininkai, pardavę šiuos bilietus, gauna 
piniginę kelionės nuolaidą. Prizų trauki
mas vyks gegužės 31 dieną Lietuvių Klube 
Bankstowne. □ 

grafavom kieme ant tokio supilto kalne
lio, rodos, specialiai masiniam fotografa- 
vimuisi padaryto.

Prieš išsiskirstant Rimantas pakvietė 
mane atvažiuoti pas juos į Rygą, taigi 
atsirado dar viena “gairelė”. Aš dar likau 
Kupiškyje ir nuėjau į svečius pas Broniaus 
šeimą. Gediminas man buvo pasakojęs, kad 
jo laikais Kupiškyje gyveno fotografas 
Karazija, lyg ir tolimas giminaitis. Pasi
rodo, tai buvo Broniaus tėvas.

Kitą rytą Svidenių šakos giminaitis 
Muntrimas mus su Vida Karazijaite nu
vežė į Vilnių.

Po sąskrydžio
Kelias dienas redagavau Karazijas. 

Suradau geradarį, kuris man padarė foto
kopijas, nes daug kas norėjo tų schemų 
gauti. Būdama Kaune susitikau su Stasiu 
Karazija ir Rimantu, dar papildėm medį.

Grįžus į Vilnių susisiekiau su Vytautu 
ir Romualdu Karazijomis ir pakviečiau 
juos kavutei (pas Rimutę). Aš juos apdali
nau medžiais, o Vytautas man ir Romual
dui davė po didelę Karazijų sąskrydžio 
nuotrauką. Vakare dar nusiunčiau me
džius Janytai, Broniui ir Svidenių šakos 
giminaičiui Muntrimui. Padariau ir visų da
lyvių sąrašo kopijų.

Po kelių dienų paskambino Bronius, 
atvažiavęs iš Kupiškio. Pakviečiau užeiti. 
Jis atėjo su dukra. Rimutė, tik pamačiusi 
jo dukrą, sušuko: “Elenyte!” ir puolė jai 
ant kaklo. Pasirodo, Elenytė buvo Rimu
tės gero draugo Urbo (pas kurį ir mes su 
Gediminu buvome apsilankę) anūkė, ir 
Rimutė ją dažnai matydavo pas Urbą, tik 
nežinojo jos pavardės. Elenytė negalėjo 
dalyvauti sąskrydyje, nes būdama gailes
tingoji sesuo, turėjo tą sekmadienį dirbti.

Tęsinys kitame MP nr.
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In memoriam
A^A Valerie IVeverauskas

A^A Antanas (Tony) Pranas 
Andrikonis

Valerie Ncverauskas was bom to Sofija 
and Ignas Marcinkonis on 9th December 
1922 in Vilnius, the capital city of 
Lithuania. She was the youngest of several 
children and after high school she started 
studying medicine at the local University.

In 1943 she married her high school 
sweetheart Jonas Ncverauskas and 
together they fled from their homeland 
under the retreat of the German Army and 
the advance of the Russian forces which 
had played havoc on the Lithuanian 
people. The next five years saw her live and 
work as a displaced person in a German 
camp but she had the opportunity to 
progress her studies. Medicine, it turns out, 
was her true passion in life.

I n 1948 she arrived in Australia on the 
second migrant transport ship, landing in 
Perth and soon ending up in Wolseley where 
Jonas worked on the railways. Valerie made 
a living at the Mt Gambier hospital before 
moving to Adelaide in 1950 and meeting 
up with Jonas and his extended family.

Her only child Juli was born in 1951. 
Valerie guided her through school and 
helped sow the seed of love for the theatre 
which besides medicine was Valerie’s 
passion, together with an undying love for 
classical music and opera. The disruption 
of the war left her unable to resume 
studying medicine but her love for it 
never disappeared. In her middle years 
she studied podiatry and realised at least 
a part of the passion which burned inside 
her. I Icr love for theatre was also realised 
through a deep commitment to the Ade
laide Lithuanian Theatre Group Vaidila.

Her husband Jonas passed away in 1984. 
Her daughter Juli had begun her own 
family with two sons Jason and Tristan but 
they lived away from Adelaide. Valerie 
involved herself with friends and the 
Lithuanian Community where she extended 
her writing for the national papers and in 
due course became editor of the local

newsletter Adelaides “Lietuvių Žinios”. She 
was a member of Lietuvių Sąjunga and 
often acted as secretary for the annual 
general meetings of both Sąjunga and 
ALB. She also joined the Pensininkų Grupė, 
and joined her friends at Lithuanian House 
for lunches and Minėjimai.

Valerie was also author of one book 
“Tiltas per Nerį” and began a second book 
of her memoirs which she never 
completed due to failing eyesight.

In her lateryears she was overjoyed to 
sec her grandsons marry and to see the 
birth of three great-grandchildren. They 
brought considerable joy into her life and 
much of her latter years were spent 
amongst a close knit and extended family 
circle. Despite the early difficult years of 
her life, she passed away happy, wanted and 
loved.

Some years ago Valerie visited her 
birthplace in Lithuania, a most special place 
to which she knew in her heart she would 
never return. She brought home a piece of 
that land and departing from here she will 
return to rest beneath that precious soil.

Vytas Ncverauskas

Antanas Pranas Andrikonis gimė 1938 
m. birželio 13 dieną, mirė 2009 m balan
džio 25 dieną. Plačiau Tasmanijoje jis bu
vo žinomas kaip Tony Andrikonis.

Antanas su tėvais į Tasmaniją atvyko 
1951 metais, būdamas 13 metų. Lankė 
vietinę mokyklą. Pradžioje nemokėjo 
kalbėti angliškai, bet, padedant gera
širdžiams mokinians ir mokytojams, ga
na greitai išmoko.

Baigęs mokyklą, kurį laiką dirbo 
šokolado fabrike (Cadbury's) kartu su 
daugeliu “naujųjų australų”.

Dar gyvendamas Vokietijoje. DP sto
vykloje, Antanas bandė žaisti stalo tenisą 
su paprasta lentele ir akmenuku vietoje 
kamuoliuko, nes nebuvo tikrų sporto 
įrankių. Šis mėginimas nenuėjo veltui. Pra
dėjęs žaisti stalo tenisą Tasmanijoje, iš
kovojo keletą laimėjimų. Vėliau tapo Tas
manijos čempionu. Išgarsėjęs kaip sporti
ninkas. Antanas buvo Tasmanijos valdžios 
atstovų pakviestas organizuoti fizini auk
lėjimą. Čia jis išdirbo iki pensijos.

Išėjęs j pensiją Antanas įstojo į 
Buckingham Bowls Club ir žaidė įvairiose 
komandose tol, kol leido jėgos. Buvo ver
tingas žaidėjas ir visų gerbiamas ne tik 
žaidimo aikštėje, bet ir prie alaus bokalo.

Antanas priklausė įvairioms organiza
cijoms: buvo Garbės narys ir buvęs Tas
manijos Krepšinio Sąjungos pirmininkas, 
Tasmanijos Stalo Teniso Garbės narys, 
priklausė Tasmanijos Pensininkų Organi
zacijai. RSL Klubui. Moonah Probus

Užsisakykite
ALB Krašto Valdyba nutarė pa

daryti mažas mūsų Bendruomenės 
vėliavėles.

Jos bus 4”x 6" ir turės kotelį.
Kaina - $4 plius persiuntimas
Vėliavėles galite užsisakyti pas ALB

Krašto Valdybos pirmininkę Angonitą
Wallis e-mail:

angonita.wallis@nptusnct.com.au
arba tcl: (02) 4382 1558

Manome, kad būtų gražu nusivežti tokias vėliavėles į Lietuvą ir panaudoti jas per 
Sporto Šventę ar per Dainų Šventę.

Lauksiu užsakymų, Angonitą Wallis

Klubui.
Iškilmingos laidotuvės įvyko balan

džio 29 dieną St.Theresc's katalikų baž
nyčioje. Maždaug 300-400 gerbėjų, drau
gų ir pažįstamų susirinko palydėti Antaną 
- Tony į paskutinę kelionę. Tarp jų buvo 
Tasmanijos Premjeras su žmona. Parla
mento narys Michael I lodgman. Du Tas
manijos Parlamento ministrai atsiuntė 
užuojautas. Apeigos užtruko pusantros 
valandos pilnoje žmonių bažnyčioje.

Taip po 17 metų narsi kova su vėžiu 
pasibaigė. Amžiną Atilsį, 'Ibny.

Endrins Jankus

ALB vėliavėlės

Europos kraštuose gyvenantiems 
lietuviams skelbiamas konkursas 
„Dainuoju Lietuvai!”

Hūtlcnfcld (Vokietija), 2009 m. gegužės 6 d. - Minėdami
Lietuvos vardo tūkstantmetį. Europos lietuvių kultūros centras Vokietijoje, Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės Valdyba bei Vasario 16-osios Gimnazija rengia autorinės dainos 
konkursą „Dainuoju Lietuvai“, kuriame kviečia dalyvauti visus už Lietuvos ribų Euro
poje gyvenančius lietuvius. Šiuo konkursu rengėjai siekia paskatinti užsienyje gyve
nantį jaunimą kurti ir dainuoti lietuviškai, tuo puoselėjant lietuvių kalbą ir kultūrą užjos 
ribų bei prisidedant prie įnašo lietuvybės išlaikymo ir ugdymo užsienyje labui. Atrankos 
komisija tikisi sulaukti ne tik profesionaliai atliktų ir įrašytų kūrinių, bet ir mėgėjiškų, 
perspektyvių, eksperimentinio pobūdžio dainų.

Trys geriausiais pripažinti kūriniai bus apdovanoti piniginėmis premijomis, o pir
mąją vietą pelniusi daina bus profesionaliai įrašyta Gedimino Zujaus įrašų studijoje 
„Studija MA“ Vilniuje bciprislatyta Vokietijoje, Hūttcnfcldc, 2010 m. Vasario 16-osios
minėjimo metu. Tikslias konkurso nuostatas rasite svetainėje www.elkc.org

Europos Lietuvių Kultūros Centras 
Direktorius: Rimas Čuplinskas 

UI.: +49 6256 858675, Faks.: +49 6256 858679 E-mail: cuplinskas@clkc.org

Kviečia stovyklauti Lietuvoje
Stovykla „Lietuvos atgaja“ kviečia visus užsienio lietuvius praleisti įsimintiną 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. 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.

Vadovais dirba akademinis jaunimas. Kiekvienos pamainos vadovų komanda s- 
kūrybinga ir išradinga, atsakinga ir rūpestinga.Tėveliai gali būti ramūs dėl vaikų saugumo. 
Vieno vadovo atsakomybėje -6 -7 vaikai. Bendraujama lietuvių kalba. Ttčiau 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.lt. ; .i:,lziv

Trivia Miqkt of all things Lithuanian
A reunion of old friends, a bon voyage to those going to Lithuania to compete in 

the world Lithuanian games, and a triviaquiz
Saturday May 30,2009

Venue: Meredith-Lithuanian Club
Time: From 7pm, Trivia starts at 8pm. Come early or book a table
Food: Will be available from the restaurant. Bookings essential: 9782 0079
Entry: $10. Prizes: $100 first prize. Lucky door and raffle prizes
Dress: Smart Casual.
Enquiries: Jacinta Ankus 0413 999 552

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

a.a. Irenos Katilienės atminimui:
$20 - J. Balčiūnas ($4300)

a.a. R. Pumputienės atminimui:
$10- B. Prašmutaitė ($3295) 

a.a. V. Augustinavičiaus atmi
nimui: anguab

$10 - B. Prašmutaitė ($3305)>'jm 
Valdybos vardu dėkoju už aukas. . į: įi q

Audrius Balbata
ALF iždininkas

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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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 Lietuvoje 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.Iithcmb.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 tek: (03) 9808 8300 arba siųsti laišką e- 
paštu: lilconmclb@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

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

nares ir visus prijaučiančius į kartu ruošiamą popiete, kuri įvyks sekmadienį, 
gegužės 17dieną, 1-val.p.p.Melbourne 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 Didžylė (occupational therapist).

Norintys pietus užsisakyti iš anksto prašomi paskambinti
Bronei Staugaitienei, te!.: 98425220 arba Daliai Didžicnci. lel.: 93983160.
Popietę baigsime kava ir pyragais. I .aukiame visų gausaus apsilankymo.

kvietimas
Nuoširdžiai kviečiame narius į

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

Canberra Lithuanian Community Centre, 114 Mailland Street, Hackett.
Pradžia - 2 vai. p.p. I Jžkandžiai bus parūpinti.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16-20 Meredith Street, Bankstown

Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contaetus@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

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

Klubo restoranas The Little Onion” dirba:

antradieniais — penktadieniais:
pietūs 12 vai. dienos - 2-30 vai. p.p.
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 8.30 vai. p.p.

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

Skambinkite: ALVYDAI mob. tek: 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 Petrų Burokų mob. tek: 0424 725106.
Laukiame 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 padovanojo! 
Klubui. Kaina būtų $200. Norintys padalyti tokią dovaną, prašomi kreiptis j 
Klubo Administracijų arba Jadvygą Burokienc tek: 9522 8275.

TURGUS / MUGĖ
Lietuviškų produktų mugė įvyks sekmadienį, gegužės 24 dieną. Taip pat 
bus galima nusipirkti ir Ritos šakočių, kuriuos galite užsisakyti iš anksto 
mob. tek: 04 0532 4563.
Turgaus nebus birželio ir liepos mėnesiais, nes Venta Protaitė ir Jadvyga 
Burokienc bus Lietuvoje - nebent rasime pavaduotojas.

Išvežimų minėjimas Melbourne
Sekmadienį, birželio 14 dienų, 2 vai. po pietų Melbourne Lietuvių Namų 

Teatro salėje minėsime Gedulo ir Vilties Dieną.
Maloniai kviečiame visus gausiai dalyvauti.

ALB Mclbourno Apylinkės Valdyba

We now
on 12 mih term deposits 
from as little as SSOO.oo

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Mieli skautininkai, kviečiu Jus ir visus susidomėjusius skautininkus į

Skautininkų Ramovės sueigą.
Kada: penktadienį, gegužės 22 dienų, 630 vai. - 830 vai. vakaro.
Kur: Mclbourno Lietuvių Namuose, Bendruomenės kambaryje.
Programa: Šių metų veiklos aptarimas, skautininkų sąrašo sudarymas ir kitos 

staigmenos. Po sueigos eisime pas jaunimą j apatinę salę. Atsineškite užkandžių. 
Atsivežkite savo žalią šlipsą.

Prašau pakviesti kitus skautininkus j sueigą, ir praneškite ps Linui Prašmutui 
apie savo atvykimą c-mail: linasprasmutas@optusnet.com arba tek: 98847585.

Ramoves vadė s. Birutė Prašmutaitė

12 mth - 3.6% P.d.
6 mth - 3.6%

F utį iii *>y ka wtili draw* katwe I* wtddi
will Iw p»MS w* •wwbdRwn mat

falkaįįaccess.ne t.au
Adelaide (08)33627377

Melbourne (03)9328 3466
Sydney (02)9782 0082

tie ent»y eroxltum

ne <»»» any r.ir.d 
tnnsrert on maturity

“batter than the bank"
Lithuanian Co-operative Credit Society “Talka” Ltd

AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
Pirmininkė Rita Mačiulaiticnė tel: 0425 704 890 

old1 mrttoouciw ao» Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguole Juška
Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018.

e-mail: juskagirl@v7mail.com

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.users.bigpond.com/mpastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris 

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams S65.

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

Apmokamų skelbimij 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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