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Motinos Diena Gold Coast’e Rinkimus laimėjo Dalia Grybauskaitė

Motinos Dieną Gold Coast lietuvių bendruomenė paminėjo surengdama iškylą į 
Cascade Gardens. Nuotraukoje - iškyloje dalyvavusieji. Pirmoje eilėje iš kairės: 
Dana Bartkevičius, Joan Songaila, Juozas Songaila (rankose laiko prisiminimą, gautą 
iš “Ambersail” Įgulos), Olga Kalnins, Teresa Vaseris. Antroje eilėje iš kairės: Janina 
Stranan, Maria Atkinson, Rita Murphy, Jennifer Rakauskas, Vera Joseph, Alnis 
Kalnins, Regina Smilgevičius, Vytas Vaseris. Viršutinėje eilėje iš kairės: Edvardas 
Bartkevičius ir Juris Strante.
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kompensaciją 
akcijomis 
Kompensaci

jas gyventojams 
akcijomis už iš
likusį nekilnoja
mąjį turtą siūloma 
pratęsti iki 2011 
metų. Pagal dabar 
galiojančią tvar

ką loks atlyginimo vertybiniais popieriais 
už valstybės išperkamą išlikusį turtą eta
pas baigiasi šių metų gegužės 31d.

Iki šiol nuo 2003 m. sausio 1 d., kai
prasidėjo kompensavimas akcijomis, per 
vienuolika etapų daugiau nei 11,000 pi
liečių už išlikusius pastatus ir žemę buvo 
atlyginta 202 mln. litų vertės akcijomis. 
Vienuoliktajame etape prašymus dėl kom
pensacijų pateikė 250 piliečių, kuriems 
bus perduota beveik 10 mln. litų vertės ak
cijų. Pratęsti kompensavimą siūloma dar 
keturiais etapais. Tamyra rezervuota apie 
17 mln. litų vertės akcijų.

Žemės ūkio ministerijos duomenimis, 
dar yra apie 18,000 piliečių, kuriems nėra 
atkurtos nuosavybės teisės į miestuose 
esančią žemę. Valstybės turto fondo (VTE) 
duomenimis, yra per 2,700 žmonių, dėl 
kurių jau priimti sprendimai už valstybės 
išperkamą turtą atlyginti akcijomis, tačiau 
dėl tokio atlyginimo jie nėra į VTF krei
pęsi. Tam trukdo ir biurokratinės kliūtys, 
įstatymi) neaiškumai, ginčai dėl turto ver
tės nustatymo ir pan.

Vis mažėja optimistų
(ELTA). Balandžio mėnesį 94% Lietu

vos gyventojų buvo tos nuomonės, kad rei
kalai pastaruoju metu Lietuvoje iš esmės 
krypsta i blogąją pusę. Tik 5% viešosios 
nuomonės apklausos dalyvių atsakė, kad, 
jų nuomone, reikalai Lietuvoje pastaruoju 
metu gerė ja. 1% apklaustųjų neturėjo nuo

monės šiuo klausimu. Santykinai kiek 
geriau už kitus situaciją šalyje vertina be
simokantis jaunimas - 16% nurodė, kad 
reikalai šalyje gerėja.

Toje pačioje apklausoje vertindami 
demokratijos situaciją septyni iš dešim
ties - 70% - suaugusių šalies gyventojų 
buvo nepatenkinti tuo, kaip Lietuvoje vei
kia demokratija. Ketvirtadalis - 23% - at
sakė esą patenkinti jos veikimu. 7% respon
dentų neturėjo nuomonės šiuo klausimu.

Labiausiai nepatenkinti demokratijos 
veikimu šalyje šių metų balandžio pa
baigoje buvo 30-49 metų amžiaus žmo
nės, rajonų centrų ir mažų miestelių gy
ventojai, kairiųjų pažiūrų rinkėjai bei tie, 
kurių šeimos mėnesio yra mažiausios - 
iki 1,500 litų per mėnesį. Kiek labiau už 
kitus demokratijos veikimu Lietuvoje bu
vo patenkintas jaunimas iki 30 metų, 
didmiesčių gyventojai, turintys aukštąjį 
išsilavinimą, žmonės su didžiausiomis 
šeimos mėnesio pajamomis-per 2,500 litų, 
dešiniųjų bei centro pažiūrų rinkėjai.
Lietuvių skundai Strasbūro teisine

(BNS) Šiuo metu Europos žmogaus 
teisių konvencijos pažeidimus nagrinė- 
jančiame Strasbūro teisme yra apie 400 
bylų prieš Lietuvą. Daugiau nei pusėje iš 
jų keliamas klausimas dėl per ilgo teismo 
proceso. EŽTT teisėja Danutė Jocienė 
teigia, kad Lietuva turėtų imtis priemonių 
spręsti šią problemą.

“Proceso ilgumas yra didelė lietuviš
kų bylų problema. Mano nuomone, vals
tybė, Vyriausybė turi imtis konkrečių prie
monių vidaus teisėje, įkurti tam tikrą me
chanizmą, kad šis klausimas galėtų būti 
išspręstas valstybės viduje”, - sakė D. 
Jočienė. Jos kolega Strasbūro teisme, sek
cijos vicepirmininkas Ireneu Cabral 
Barreto pritaria, kad kitose Europos šaly
se Lietuvoje kylančios problemos jau yra
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Kas taps Lietuvos Prezidento 
Valdo Adamkaus įpėdiniu, paaiš
kėjo jau po pirmojo rinkimų rato, 
vėlų sekmadienio vakarą Vyriau
siajai rinkimų komisijai paskel
bus, jog rinkimuose balsavo daugiau 
nei 50% balsuotojų. Tai reiškia, kad, 
preliminariais duomenimis, dau
giausia halsų surinkusi eurokomi
sarė Dalia Grybauskaitė laimėjo 
rinkimus. Kaip rodo duomenys, 
gauti iš 1894 apylinkių (iš viso jų 
yra 2035), už D. Grybauskaitę 
balsavo 67.72% prie balsadėžių 
atėjusių rinkėjų.

Pirminiais skaičiavimais, rinkimuose 
dalyvavo 51.1%. Šis skaičius turėtų pa
didėti, gavus informaciją apie balsavimą 
užsienyje. Prieš tai atliktos apklausos 
duomenimis, D.Grybauskaitę per rinki
mus labiau palaikė moterys, nei vyrai. Sa
vo balsus jai atidavė 71.9 % moterų ir 
63.1% vyrų. Už šią kandidatę balsavo 
daugiausia - 73.2% - jaunų žmonių nuo 
18 iki 30 melų. Be to, ji buvo populiaresnė 
miestuose (72.8%) nei kaimuose (57.6%). 
Labiausiai už ją balsavo kauniečiai (87.4%), 
po to - panevėžiečiai (78.7%), šiauliečiai 
(75.7%), vilniečiai (75.2 %).

Ina Marčiulionytė - kandidatė į UNESCO vadovus
Paryžiuje viešintis Prezi

dentas Valdas Adamkus 
Jungtinių Tautų Švietimo, 
mokslo ir kultūros organi
zacijos (UNESCO) generali
niam direktoriui Koichiro 
Matsuura pristatė Baltijos 
šalių kandidatę ambasadorę 
Iną Marčiulionytę (žifitr. 
nuotr. dešinėje), kuri siekia 
užimti šias pareigas 2009-2013 metų ka
dencijai. Iškilmingame priėmime VAdam- 
kus sakė, kad atkūrus nepriklausomybę 
dabartinė Lietuvos atstovė prie UNESCO 
Ina Marčiulionytė aktyviai prisidėjo prie 
laisvės ir demokratijos įtvirtinimo bei 
toliau gina šias vertybes UNESCO orga
nizacijoje.

“Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Ina

Daugėja norinčių studijuoti užsienyje
(ELTA). Pasaulyje prasidėjus ekono

mikos nuosmukiui daugėja žmonių, 
norinčių įsigyti aukštąjį išsilavinimą. 
Daugėja ir lietuvių, norinčių studijuoti 
užsienyje. Apskritai, pateikusiųjų paraiš
kas iš Lietuvos šiais metais padaugėjo 
beveik 30%. Proporcingai pagal gyven
tojų skaičių, Lietuva yra aiški lyderė pa
saulyje pagal išvažiuojančių studentų 
mokytis Anglijoje skaičių.

Šiais metais daugiau kaip 0.5 mln. 
studentų iš viso pasaulio pateikė pareiš
kimus stoti į universitetus Jungtinėje Ka
ralystėje. Tai yra 8.8% daugiau nei pernai, 
rodo anglų statistika.

Norinčiųjų studijuoti iš kitų Europos 
Sąjungos šalių padaugėjo 17.9%, o besi
kreipiančiųjų iš Lietuvos - net 24.1%.

Lietuva pagal paraiškas pateikusių

Balsuoja eurokomisarė Dalia Grybauskaitė.

Pasak komentatorių, Prezidento
rinkimuose daugiausia balsų surinkusi 
Dalia Grybauskaitė rinkėjus patraukė 
ryžtingomis kalbomis apie kovą su 
monopolinėmis struktūromis.

Prezidento rinkimų biuleteniaipasiekė 
Lietuvos atstovybes 46 pasaulio šalyse. 
Joms pristatyta 37,000. biuletenių. Juos į 
šalių sostines ir kai kuriuos didžiuosius 
miestus Europos, Azijos, Australijos, 
Šiaurės bei Pietų Amerikos ir net Afrikos 
žemynuose gabeno tarptautinė skubių 
verslo siuntų bendrovė “TNT Lietuva”. 
Didžiausios biuletenių siuntos keliavo į 
Airiją, .1 ungtinę Karalystę ir JAV. □

Marčiulionytė aktyviai 
prisidėjo prie laisvės ir 
demokratijos įtvirtinimo. 
Didžiuojuosi matydamas, 
kad ji ir toliau gina šias ver
tybes UNESCO. Ir tikiuosi, 
kad Jūs ir toliau ją remsite, 
bendromis jėgomis siekda
mi išsaugoti kilnius ir esmi
nius idealus, ant kurių pa

mato ši organizacija ir buvo pastatyta 1946 
metais”, - sakė Prezidentas.

Jis taip pat iškėlė ambasadorės Inos 
Marčiulionytės siūlymą 2010 metais pra
dėti Pasaulio kultūros diplomatijos ini
ciatyvą. Ši iniciatyva suteiktų unikalią 
progą, apjungus UNESCO stipriąsias pu
ses ir visų šalių poreikius, nustatyti ambi
cingą darbotvarkę tikram kultūrų dialogui.

studentų skaičių Jungtinėje Karalystėje 
užima 19-ąją vietą tarp visų užsienio ša
lių, o pagal išvažiuojančių studentų skai
čių, tenkantį vienam gyventojui, yra an
troje vietoje po Kipro. Tačiau nereikia pa
miršti. kad Kipras nuo 1870 iki 1960 metų 
buvo britų kolonija, todėl Kipro ypatingas 
ryšis su Anglija yra visai natūralus.

Ekonominis nuosmukis pakoregavo ir 
specialybių pasirinkimą. Išvykstančių stu
dijuoti matematiką ir ekonomiką padau
gėjo 15.7%. politikos mokslus - 16.7%, 
norinčių tapti slaugos specialistais - net 
20.7%. Populiariausios specialybės išlie
ka ekonomika, menai ir dizaino studijos, 
kompiuteriniai mokslai, psichologija. Taip 
pat atsiranda vis daugiau stojančiųjų į re
tas specialybes, tokias kaip molekulinė 
biochemija ar klinikinė biomedieina. □
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Vytautas 
Patašius

♦ Gegužės 11 d. 
erdvės laivas At
lantis pakilo iš 
Capo Canaveral 
bazės Floridoje su 
7 astronautų įgu
la. Jų tikslas yra 
sutaisyti sugedusį 
Hubblc teles
kopų, skriejanti 
560 km. aukščio 

orbitoje. Teleskopui reikia Įdėti naujas 
kameras, baterijas, giroskopus bei sutai
syti sulaužytus instrumentus. Paskutinį 
kartą Hubble teleskopas buvo taisytas 
2002 metais.
♦ Po vizito Jordane, gegužės 11 d. į Izraelį 
atskrido popiežius Benediktas XVI. Jį 
aerouoste pasiliko Izraelio prezidentas 
Simon Peres. Tą pačią dieną popiežius 
aplankė Yad Vashem centrą holokausto 
aukų atminimui. Popiežius savo kalboje 
pasmerkė antisemitizmą visose formose. 
Izraelio žiniasklaida nepalankiai atsiliepė 
apie vokiečių kilmės popiežiaus vizitą.
♦ Gegužės 11 d. generolas Stanley Mc
Chrystal buvo paskirtas JAV karo pajėgų 
Afganistane vadu. Iki šiol jis buvo JAV 
Jungtinių Specialių Operacinių Pajėgų vir
šininkas su štabu Fort Bragg Šiaurės Ka
rolinos valstijoje. Jis pakeičia nepilnus 
vienerius metus JAV ir NATO karo pajė
goms Afganistane vadovavusį gen. Dave 
McKiernan. JAV gynybos sekretorius Ro
bert Gates pareiškimu, gen. S. McChrystal 
uždavinys bus įgyvendinti naują JAV stra
teginį planą Afganistane-intensyviai me
džioti al-Qaeda agentus Afganistano pa
sieniuose ir atstatyti civilių Afganistano ir 
Pakistano gyventojų pasitikėjimą, užker
tant kelią Taliban įtakos plitimui.
♦ Gegužės 12 d. Šiaurės Šri Lankoje mi
nosvaidžio sviedinys sprogo vienintelėje
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išspręstos.
Permainos “Leo LT” bendrovėje?

Premjeras Andrius Kubilius kol kas 
neatskleidžia, koks bus Vyriausybės 
sprendimas dėl nacionalinės energetikos 
bendrovės “Leo LT” likimo. Jo teigimu, 
permainos pačioje “Leo LT” yra neiš
vengiamos. “Esu kartojęs, kad pridėtinės 
vertės iš “Leo I if” per šiuos metus aš ne
pamačiau. Tai sukompromituotas projek
tas, kuris kliudo permainoms elektros 
energetikos ūkyje. Be to, Europos Sąjun
goje įsigalioja trečioji elektros direktyva, 
kuri reikalauja atskirti perdavimo tinklus 
nuo skirstymo tinklų ir generavimo pajė
gumų”, - sakė Premjeras.

Jis dar kartą pabrėžė, kad “tokiuose 
reikaluose” reikia labai gerai viską ap
skaičiuoti. “Kai sutarsime, tai ir paskelb
sime”, -sakė jis. Anot jo, bus tariamasi ne 
tik su teisininkais ir specialistais, bet ir 
su “naująja šalies Prezidente”. Šią bendro
vę kaip nepateisinamą ekonominių jėgų 
sambūrį jau kritikavo eurokomisarė Da
lia Grybauskaitė, kandidatė į Prezidento 
postą.

Nauji tarptautiniai žurnalai 
lietuviškai

(ELTA). Tarptautinis 31 kalba pa
saulyje leidžiamas žurnalas “National 
Geographic”, garsėjantis išskirtiniais 
reportažais, fotografijomis ir žemėlapiais, 
spalio mėnesį pasirodys ir Lietuvoje.

“National Geographic Lietuva” redak
toriumi taps 18 metų darbo žiniasklai- 
doje patirtį turintis Frederikas Jansonas. 
Kaip ir kitomis kalbomis leidžiamuose
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Trumpai iš visur
ligoninėje kovų su tamilų tigrų sukilėliais 
rajone. Užmušti 47 žmonės, daug sužeistų.
♦ Gegužės 13 d. popiežius Benediktas 
XVI aplankė Aida palestiniečių pabė
gėlių stovyklą Vakariniame krante. Bet
liejuje susitikęs su palestiniečių preziden
tu Mahmoud Abbas, jis pareiškė, kad Va
tikanas remia “dviejų valstybių” formulę, 
išlyginant Izraelio - palestiniečių santykius.
♦ Gegužės 14 d. popiežius Benediktas 
XVI atlaikė viešas mišias Betliejuje. Kal
bėdamas į minią, jis kvietė musulmonus ir 
krikščionis užmiršti praeities kivirčus ir 
siekti taikaus sugyvenimo.
♦ Gegužės 14 d. Burmą valdanti karinė 
chunta patraukė teisman Nobelio taikos 
premijos laureatę Aung San Suu Kyi, ap
kaltinę ją sulaužius namų arešto taisykles, 
dėl amerikiečio John Yettau vizito. Jai 
gręsia 5 metų kalėjimo bausmė.Neprašy tas 
lankytojas, keistuolis mormonas John 
Yettau perplaukė per ežerą Rangoon mies
te ir įėjo į jos vilą gegužės 3 d. Prašytas 
pasišalinti, jis išsiprašė pasilikti iki gegu
žės 5 d., kol praeis jįsutraukęs mėšlungis. 
Amerikietis buvo policijos suimtas gegu
žės 5 d., plaukdamas atgal per ežerą, ir dar 
tebėra arešte. Suu Kyi buvo namų arešte 
1989 - 1995, 2000 - 2002 metais ir dabar 
nuolatiniame arešte nuo 2003 metų.
♦ Pakistano kariuomenė tęsia karo 
veiksmus prieš Taliban sukilėlius krašto 
šiaurėje. Pakistanas susitarė su JAV dėl 
bepiločių karo lėktuvų panaudojimo prieš 
sukilėlius. Šių lėktuvų naudojimas prieš 
Taliban karinius taikinius bus bendroje 
JAV ir Pakistano karinėje kontrolėje.
♦ Gegužės 17 d. Šri Lankos tamilai
sukilėliai prisipažino pralaimėję kautynes 
krašto šiaurėje ir paskelbė paliaubas. Kovos 
tačiau dar tęsiasi. Šri Lankos vyriausybės 
teigimu, sukilėliai dar ginasi kelių tūkstan
čių kvadratinių metrų ruože. □ 

žurnaluose, lietuviškame leidime didžią
ją dalį turinio sudarys anglų kalba lei
džiamo originalo straipsniai. Žurnalas bus 
leidžiamas pagal pasaulinius standartus, 
tokio paties formato ir daugeliui atpažįs
tamu viršeliu.

Lietuvoje pradėtas leisti ir šiemet 55- 
ąjį gimtadienį švenčiantis “Playboy” žur
nalas vyrams. Tokią sutartį koncernas “MG 
Baltic” pasirašė su žurnalą vyrams lei
džiančia “Hugh Hefner” kompanija “Play
boy Enterprise”. Pasak “MG Baltic Media” 
generalinio direktoriaus Pauliaus Kovo, 
pirmasis atnaujinto žurnalo numeris jau 
pasirodė prekybos vietose. “Vėliau visa tai 
peraugs ir į kitus projektus, apie kuriuos 
kol kas dar nenorime kalbėti”. „Playboy“ 
žurnalas yraa leidžiamas 26 valstybėse.
Nedalyvaus “Expo2010” Kinijoje?

Kitąmet tarptautinė gigantiška paroda 
“Expo2010”vyks Kinijoje, tačiau dėl lėšų 
trūkumo Lietuva galiją praleisti. Vyriau
sybė siūlo vietoj numatytų Lietuvos pri
sistatymui parodoje Kinijoje beveik 5 mln. 
litų palikti tik 77,000 litų. Pasak parodos 
rengėjų, su tiek lėšų Lietuva turės visai 
atsisakyti joje dalyvauti, nes vien paviljono 
nuoma ten kainuoja 2.5 mln. litų.

Savo dalyvavimą parodoje jau patvirtino 
187 pasaulio valstybės, tarp jų - visos ES 
narės, įskaitant prasčiau besilaikančius 
Lietuvos kaimynus latvius. Ekspertai per
spėja, kad atsisakymas dalyvauti lokio mas
to renginiuose kraštui turės itin skaudžių 
tiek finansinių, tiek įvaizdžio pasekmių. 
Atsisakius dalyvauti parodoje “Expo2010”, 
Lietuvai tektų mokėti baudas už nutrauktas 
sutartis ir jau pradėtus darbus.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS, LGITICir "Bernardinai”.

Svarbi premija žurnalistei Gražinai Sviderskytei
Kaip praneša BNS, svarbiausiu žurna

listikos įvertinimu laikoma kasmetė Žur
nalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalis
tų kūrėjų asociacijos premija atiteko LNK 
Žinių vedėjai ir dokumentikos kūrėjai 
Gražinai Sviderskytei.

Premijai G.Sviderskytei skirta už 16 
dalių istorinės dokumentikos televizijos 
serialą, du atskirus DVD albumus ir kny
gą “XX amžiaus slaptieji archyvai”, pra
nešė LNK.

’’Tai dar vienas patikinimas, kad 
pirmasis lietuviškas istorinės dokumen
tikos serialas nepaskendo kasdienybėje, 
kad laiko, energijos ir pinigų investicijos 
buvo prasmingos, o siekti ilgalaikiai tiks
lai - ne iš piršto laužti. Manau, tai svarbu 
visiems bendradarbiams, taip pat partne
riams ir bičiuliams, šio didelio projekto 
dalyviams”, - sakė naujoji V.Kudirkos 
premijos laureatė.

Kiekviena iš 16 ciklo dalių - istorinis 
detektyvas, kurį narplioja profesionalūs 
“sekliai” - du vedėjai, istorikai ir liudytojai. 
Scenarijų bendraautoris ir pagrindinis 
programos konsultantas yra istorikas 
dr. Arvydas Anušauskas.

Žurnalistės ir istoriko tyrimo taiki
niais buvo tapę ir per pusdienį nutikę 
įvykiai (kaip pogromas “Lietūkio” garaže), 
ir keliolika metų trukę reiškiniai (kaip 
įtampa ir pučai tarpukario Lietuvoje). 
Kūrėjams buvo svarbiausia, kiek nagrinė
jama tema įsirėžė į XX amžiaus istoriją, 
kiek jos tyrimas aktualus šiandien, kokios 
galimybės atverti naujų aplinkybių ar 
sukurti naujų versijų.

“Dar daug mįslių naujausioje Lietuvos

Kam priklausys sportas?
(ELTA). Paskelbus ketinimus Kūno 

kultūros ir sporto departamentą jungti 
prie Vidaus reikalų ministerijos (VRM), 
Saulėlydžio komisija vis dėlto siūlys 
Vyriausybei apsispręsti, kurios ministeri
jos - Vidaus reikalų ar Švietimo ir mokslo 
- pavaldumui priskirti šį departamentą.

Pakeitus Kūno kultūros ir sporto de
partamento statusą, departamente iš 38 
dabar dirbančių žmonių liktų 23. Taip 
būtų ne tik atsisakyta dubliuojančių 
funkcijų, bet ir sutaupyta beveik milijo
nas litų. Tačiau Kūno kultūros ir sporto 
departamentas turėtų likti savarankiškas 
gaunamų pinigų valdytojas. Šiuo metu so
cialinei sporto funkcijai vykdyti, tiksliau, 
masiniam sportui, skiriama apie 20%, o 
profesionaliajam sportui 80% visų lėšų.

Draus laikinai gyvenančius užsieniečius?
Seime įregistravo Sveikatos draudimo 

įstatymo pataisą, kurios tikslas - apdraus
ti privalomuoju sveikatos draudimu lai
kinai Lietuvoje gyvenančius pilnamečius 
užsieniečius, kuriems yra nustatyta globa, 
o jų globėjais yra paskirti I ,R piliečiai.

Pagal šiuo metu galiojantį įstatymą, 
neįgalūs pilnamečiai užsieniečiai, turintys 
leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, o jų 
globėjais teismo nutartimi paskirti Lie

Iš Wiesenthalio Centro
Simon Wicscnthal’io centras savo 

paskutinėje metinėje ataskaitoje Lietuvą 
ir Estiją priskyrė prie tos grupės šalių, 
kurios iš principo nenori tirti nacių nu
sikaltimų. Estijai ir Lietuvai suteiktas F1 
vertinimas, kuris reiškia, kad šalis iš prin
cipo nesiima tirti panašių nusikaltimų ir 
dėl juridinių ir ideologinių priežasčių 
atsisako ieškoti nacių nusikaltėlių, lai 
pačiai šalių grupei priskiriama ir Austra
lija. Austrija. Vengrija, Ukraina.

Praėjusių metų ataskaitoje Estija bu
vo priskirta F2 šalių grupei. Tose šalyse 
nacių nusikaltėlių paieška visiškai žlugo,

Žurnalistė Gražina Sviderskytė.

istorijoje, daug tiesiog netirtų arba ne
viešintų temų. Nuo V.Kudirkos laikų “Var
po” galėtume imti bet kurį poros metų 
rėžį ir jame aptikti istorijų, kurių dažnas 
nėra nė girdėjęs. Esu tikra, kad net iš to
kių siaurutėlių rėžių būtų galima sukurti 
po serialą! Juolab, kad televizijose bemaž 
nėra panašaus formato programų”. - prane
šime spaudai cituojama premijos laureatė.

V.Kudirkos premija skiriama žurna
listui arba jų kūrybinei grupei už bren
džius, humanistines, etines vertybes ir pi- 
lietinės-patriotinės visuomenės ugdymo 
prioritetus puoselėjančius bei valstybin
gumą stiprinančius spaudos, radijo, tele
vizijos ar foložurnalistikos autorinius 
darbus, paskelbtus einamaisiais metais.

Laureatui įteikiamas diplomas, laureato 
premijos ženklas ir 10,000 litų prizas. □

Europos Sąjungos valstybėse tokie 
skyriai kaip Kūno kultūros ir sporto de
partamentas yra atskaitingi ministerijoms: 
Suomijoje, Čekijoje, Latvijoje, Slovakijoje 
ir Slovėnijoje - Švietimo, Danijoje, Estijo
je, Graikijoje, Švedijoje - Kultūros, Len
kijoje - Sporto ir turizmo, Vokietijoje - 
Vidaus reikalų ministerijai.

Kūno kultūros ir sporto departamen
to užduotis yra sudaryti sąlygas ugdyti 
sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, ieš
koti talentingų sportininkų, atstovauti ša
liai svarbiausiuose tarptautiniuose spo -to 
renginiuose. Šiuo tikslu departame tas 
koordinuoja ir bendradarbiauja su .au
geliu ministerijų ir institucijų, lodė ne
lengva sportą priskirti vienai, o ne kitai 
ministerijai. □ 

tuvos piliečiai, nėra draudžiami privalo
muoju sveikatos draudimu. Todėl jiems 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimas 
bei išlaidos už suteiktas paslaugas, vaistus 
ir medicinos pagalbos priemones nėra 
kompensuojamos. Jei įstatymo pataisa bū
tų priimta, neįgaliems globojamiems lai
kinai Lietuvoje gyvenantiems užsienie
čiams būtų suteikta teisė gauti kokybiškas 
sveikatos priežiūros paslaugas. LGITIC 

nes čia esą neužtenka politinės valios ir 
pakankamai resursų tokiems tyrimams 
atlikti. Šiais metais F2 kategorija taikoma 
Švedijai ir Sirijai.

Aukščiausio įvertinimo grupei A pri
klauso tik vienas kraštas - JAV. B grupei 
tenka Vokietija, Serbija ir Ispanija. C šalių 
grupei priskirta Italija ir Lenkija, D - Ka
nada, Danija ir Olandija. Į E šalių grupę 
pateko Kroatija, Suomija, Graikija, Latvija, 
Naujoji Zelandija ir Norvegija. Pasak 
Wiesenthal’io centro, tai šalys, kuriose 
nacių nusikaltėliai negyvena. Jose nebuvo 
pradėtas nė vienas atitinkamas tyrimas. □
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Bendruomenės baruose
“Mūsų dienos kaip šventė”

Nuotraukoje - Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”.

Noriu pasidalinti įspūdžiais 
apiesydnėjiškių gražiai praleistą 
šeštadienį.

Gegužės 9 dieną, 2 vai. p.p. 
Sydnėjaus I .ietuvių Klube įvyko 
choro “Daina” koncertas. Nors 
jau ruduo, liet dienos dargražios 
ir šiltos, tad ir žiūrovų panašiai 
buvo priimtos choro “Daina” ir 
solistų atliekamos dainos.

Gerokai anksčiau choro 
koncertą buvo planuota pra
vesti sekmadienį (kaip įprasta 
mūsų bendruomenėje), tačiau 
Lietuvių Klubo planai buvo 
kitokie (jie turėjo užsakymą po
būviui). Choro Valdyba dainos 
švente perkėlė j šeštadienį, 
palikdama laisvą sekmadienį 
neskubant švęsti australišką 
Motinos Dieną su šeimomis.

Šeštadieniais Lietuvių Klu
bas paprastai uždarytas, tačiau 
skirtinga renginio diena vis- 
tiek sutraukė apie 60 dainos 
mylėtojų. Vėliau jie kartu pa
pietavo. Dabar apie įvykusį 
koncertą.

Kaip visada, koncertui di
rigavo mūsų nepailstanti di
rigentė Birutė Aleknaitė, 
akompanavo nepakeičiamas 
pianistas Wo jciech Wisniewski. 
Be jų pastangų ir nuoširdaus 
darbo dainos neskambėtų taip 
gražiai bei darniai. Papildomai 
buvo repetuojama ir su solistais.

Koncerto programą pradėjome Vytau
to Kernagio muz.. Salomėjos Neries 
žodžiais parašyta daina “Mūsų dienos 
kaip šventė”.'Ibliau sekė lietuvių liaudies 
daina “Tris dienas" ir komp. D. Andriulio 
“Senas diedas”. Moterų choras padainavo 
“O, ramunėle”.

Programos paįvairinimui solo dai
nuoja Garry Penhall, o po jo vyrai su dai
na ruošia “Žygį j Vilnių". Antrasis mūsų 
solistas, olandų kilmės australas Joe 
Blansjaar atlieka solo dainas “Night and 
Day" (“The Gay Divorcee” by ColPorter). 
“Charade” (muz. Henry Maneini. žodžiai

Į koncertų susirinkę syduėjiškiai Lietuvių Klube.

Pianinu groja Wojciech Wisniewski.

Dainuoja duetas - Joe Blansjaar ir Garry Pcnhall.

Johnny Mercer), “Somebody bigger than 
“You and I” by Lange (Heath and Burke) ir 
“Autumn Leaves” (muz. Henry Mancini, 
žodž. Joseph Kosmos). Po jo Wojciech 
Wisniewski skambina Frederiko Šopeno 
3 trumpus etiuidus.

Antroje dalyje Wojciech dar paskam
bina kitus du. taip užbaigdamas pasi
rinktą kūrinį. Klausantis Wojciech at
liekamų kūrinių, žiūrovai salėje apmirš
ta nuo skaidriai plaukiančių pianino gar
sų. Savo talento ir darbštumo dėka, jis 
kaip burtininkas lazdele užburia klausy
tojus ir darosi populiarus pianistas.

Artimiausiu metu Wojciech Winicwski

ALB temomis -
Viktoras
Baltutis

ALB Archyvo 
buvęs vedėjas

Kiekviename 
ALB Tarybos na
rių suvažiavime 
svarstomas ALB
Archyvo tolesnis veikimas. Per keletą 
paskutinių suvažiavimų ALB Taryboje 
buvo balsų, kurie ragino ar siūlė Archy
vą persiųsti i Lietuvą, bet dauguma tam 
nepritarė ir Archyvo likimas dar ir šian
dien liko neišspręstas, neaiškus.

Praeitais metais. 2008 gegužės 2d. laiš
ke ALB Krašto Valdybai pranešiau, kad 
nuo 2008 metų gruodžio 31 d. dėl svei
katos pasitraukiu iš ALB Archyvo vedėjo 
pareigų. Į šį savo pareiškimą negavau jo
kio atsakymo, net nepranešė, kad mano 
laišką gavo.

Savo paskutiniame pranešime apie 
ALB Archyvo veiklą ALB Tarybos narių 
suvažiavime 2008 gruodžio pabaigoje 
Sydnėjujc, vėl priminiau apie savo pasi
traukimų iš Al .B Archyvo vedėjo parei
gų. Nesulaukiau jokio atsakymo. Tik po 
suvažiavimo “Mūsų Pastogės” 2009 va
sario 4 dienos numeryje, Vytautas Doniela 
savo reportaže “ALB Krašto Tarybos su
važiavimas” rašo: “Kitų didžiųjų organi
zacijų pranešimai daugumoje irgi buvo 
pateikti raštu. Su apgailestavimu buvo 
sutiktas Australijos 1 .ietuvių Archyvo va
dovo Viktoro Baltučio atsistatydinimas, 
todėl naujoji ALB Krašto Valdyba buvo 
įpareigota bandyti rasti naują asmenį.kad 
Archyvas ir toliau liktų Australijoje”.

Politiniame ir visuomeniniame gy
venime nerašyta tradicija yra įprasta 
naujai išrinktai v aidžiai, mūsų atveju 
ALB Krašto Valdybai duoti 100 dienų 
“susipažinimui”, ir tik po to prasideda 
naujos valdžios - Valdybos darbo verti
nimas. Taigi, jau prabėgo keturi su vir
šum mėnesiai, bet iš naujosios ALB 
Krašto Valdybos nesulaukiau jokio laiš
kelio. jokios žinutės dėl ALB Archyvo 
ateities. Tikiuosi, kad ALB Krašto Val
dyba paskutiniame ALB Tarybos narių 
suvažiavime 2008 pabaigoje, buvo įparei
gota tvarkyti AI ,B Archyvo tolesnį likimą.

Nenoriu būti pesimistas, bet vargu ar 
Adelaidėje pavyks rasti asmenį, kuris 
apsiimtų toliau vesti Archyvą. Archyvas yra 
Lietuvių Caritas Inc.patalpose, užima 

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Sydnėjaus 1 .ietuvių Klubo administracijai už suteik

tas patalpas koncertui ir už pavaišinimą vynu. Didelis ačiū visiems, kurie prisi
dėjo prie koncerto programos parengimo ir salės papuošimo, dovanojusiems 
fantus loterijai ir platinusiems loterijos bilietus.

Širdingai dėkojame Lėtai ir Antanui Kramiliams už $50 auką chorui paremti.
Sydnėjaus lietuvių choras "Daina”

yra pakviestas koncertinei kelionei į 
Naująją Zelandiją. Linkime jam geriau
sios kūrybinės sėkmės.

Po neilgos pertraukos moterų choras 
padainuoja lietuvių liaudies dainą “Iš ry
lų šalelės”, o visi kartu - J. Naujalio har
monizuota lietuvių liaudies dainą “Žibu
rėlis”. Nuotaikingai skamba komp. L. 
Pranulio “Senas kerdžius”. Ši daina min
timis nukelia visus, augusius Lietuvoje, j 
gražią vasaros popietę pamiškėje, o 
sudainuota melodija grįžta aidu.

Vėl scenoje pasirodo Garry Penhall ir 
Joe Blansjaar duetas. Jie sudainuoja 
folklorinę valų (Welsh) dainą “Ali 
Through the Night". Kaip gražiai ir darniai 
skamba jų galingi balsai. Turime būti 
dėkingi likimui, kad mūsų tarpe yra tokie

ALB Archyvas
antrame aukšte du kambarius, jokių 
mokesčių nemoka. Lietuvių Caritas Ine. 
veikla, kaip ir visų Australijoje lietuviškų 
organizacijų, irgi silpsta, nes narių skai
čius mažėja ir darosi vis sunkiau išrinkti 
darbščią organizacijos valdybą. Many
čiau, kad Archyvą reikėtų perkelti į Mel- 
bourną. Ten lietuvių bendruomenė dar ga
na veikli, turi nemažą prieauglį - iš Lie
tuvos atvykusių, ir rasti Archyvui vesti 
asmenį ar asmenis neturėtų būti sudė
tinga. Be to, Melbourne Lietuvių Namai 
turi pakankamai patalpų. Iki šiol Archy
vas buvo išlaikomas Australijos Lietuvių 
Fondo. Archyvo išlaidos buvo iryra mini
malios: popierius ir kita Archyvui vesti 
raštinės medžiaga ir mažos pašto išlaidos. 
Atlyginimai, kaip ir visoje Bendruomenės 
veiktoje dirbantiems, nemokami.

Dabartinė Archyvo padėtis nėra kri
tiška. Visa Archyvo medžiaga sutalpinta 
dvylikoje spintų su keturiais stalčiais 
kiekvienoje, ir lentynose. Kadangi Archyvo 
vadovas ir jo padėjėjas nebuvo ir nėra 
kvalifikuoti nei vienoje archyvinėje siste
moje, tad Archyvas buvo vedamas pagal 
paprastą vardinę ir chronikinę sistemą, 
nors ALB Tarybos suvažiavimuose buvo 
daug, ypač iš jaunesniosios kartos narių, 
pasiūlyta įvairių kompiuterinių sistemų. 
Visi pasiūlymai liko protokoluose, niekas 
nesiėmė duoti jokios eigos siūlymams 
įgyvendinti. Visą archyvinę medžiagą 
“perkelti” j kompiuterius užimtų labai 
daug laiko. Mūsų jaunimas veltui dirbti 
nesisifllo, todėl tektų už pervedimą į 
kompiuterius apmokėti. Be to, lietuviškas 
jaunimas neturi laiko!

Dar viena galimybė, būtent visą ar
chyvinę medžiagą pasiūlyti - perduoti 
l'cdcraliniam Australijos archyvų depar
tamentui, kuris prieš keliolika metų siū
lė mums paramą. Mes jos nepriėmėme, 
nes gavus paramą, būtų suvaržytas Archy
vo priklausomumas. Archyvo medžiaga 
liktų Australijoje ir nereikėtų ja rūpintis. 
Žinoma, jei Fed. Australijos archyvų 
departamentas daršiandien tuo domisi?

Taip pat tektų pasvarstyti ir klausimą 
dėl Archyvo perkėlimo į Lietuvą. Tai 
kainuotų. įskaitant persiuntimo paruo
šimą, apie 12,000 dolerių. Dabar į Archy
vą per paskutinius dvejus metus niekas 
nesikreipė.

Atrodo, kad ALB Archyvas yra visų 
pamirštas ir paliktas likimo valiai.

Tikiuosi, kad ši informacija padės iš
spręsti tolimesnį archyvo likimą. □ 

gabūs ki-tataučiai solistai, mūsų “žentai” 
ir “marčios" kaip Megann Dunn ir Tara 
Wiliams. Toliau vyrų choras dainuoja D. 
Polikaičio muz., B. Brazdžionio žodžiais 
parašytą dainą “Keleiviai”. Norėtume ir 
moterys tai dainai pritarti. Po vyrų dainos 
dar padainavome “Buvo gardus alutis” - ir 
koncertas “Mūsų dienos kaip šventė” 
pasibaigė.

Loterijai fantus dovanojo tautiečiai. 
Laimingus bilietus pirko nemažai no
rinčių laimę išbandyti, tačiau ji nusišypsojo 
tik keliems. Visi džiaugiamės gražiai 
praleista popiete, o loterijos laimėtojai- 
prizais. Kas norėjo - pasivaišino, paben
dravo. Iki kitų susitikimų.

Jadvyga Dambrauskienė

Mūsų Pastogė Nr. 19, 2009.05.20, psl. 3

3



Lietuva iš arti j 
Garsiajam širdies chirurgui - 80

Apie širdies chirurgą profėsorilf Jurgį Brėtiikį žinoma ne tik Lie
tuvoje ir lietuviškoje išeivijoje, bet ir Europoje. Iki jo, Lietuvoje bei daugelyje kitų šalių širdis 
buvo chirurgų neliečiamas organas. Dabar Jurgis Brėdikis - vienas žinomiausių širdies 
chirurgijos pradininkų, sukūręs nemažai originalių gydymo metodų. Kaip asmenį, nuo 
mirties išgelbėjusį tūkstančius žmonių, 80 mctųjubiliejaus proga kalbino ELTOS repor
terė Birutė Mačienė. Red.

- Kai pradėjau dirbti, širdies 
chirurgijos dar iš viso nebuvo. 
Daug kas buvo neaišku, daug 
ko trūko, tad žinojau, kad ma
nęs laukia ilgi ieškojimai. O jie, 
jei atvirai, mane visada traukė. 
Jei būčiau pasirinkęs kitą sritį, 
kurioje taip pat reikėtų kažką 
kurti, ieškoti, tikiu: būčiau taip 
pat nemažai pasiekęs.

- Žurnalistams esate sakęs, 
kad mirtis dirbant operacinėje 
visada būdavo greta, kaip rimta 
konkurentė. Ir kartais iš jos 
nagų plėšte išplėšdavote žmo
gaus gyvybę. O jei nepavykdavo 
to padaryti, kaip jausdavotės?

• - Aišku, prastai. Labai išgyvendavau 
kiekvieną nesėkmę. Žodžiai “stebuklų 
nebūna” neatrodė paguodžiantys. Nesutik
davau, kad žmogus turėjo mirti, ir niekas 
čia nekaltas. Vis mėgindavau sukurti dar 
kažką naujo, kad bent kito mirtininko 
likimas būtų pakeistas. Ir rasdavau, ką 
būtų galima daryti kitaip, kad laimėtų ne 
mirtis, o žmogus.

- Jūsų tėvelis buvo tarpukario Lietuvos 
diplomatas, dirbo Prahoje. Šiame mieste 
Jūs esate gimęs. Ar likimas kada nors Jus 
buvo į šį miestų nuvedęs jau kaip garsų 
medikų?

- Buvo. Mane likimas į Prahą, kurioje 
gyvenau pirmuosius trejus savo gyvenimo 
metus, sugrąžino net keletą kartų. Buvau 
pakviestas atlikti pirmąsias Čekijoje 
operacijas, kurių metu ligoniams buvo 
pašalinti širdies ritmo sutrikimo židiniai. 
Per operacijas Klinikinės medicinos 
institute panaudota mano paties sukurta 
originali kriotechnikos metodika, pa
cientus operavau savais instrumentais.'lai 
buvo 1988-1989 melais.

Paskui mane išrinko Bohemijos ir 
Moravijos kardiologų draugijos garbės 
nariu. Juo esu iki šiol. Dar po kelerių 
metų Čekijoje buvau apdovanotas Pur
kinje atminimo medaliu už mokslinius 
tyrinėjimus. O dar vėliau į Prahą sugrį
žau jau kaip Lietuvos atstovybės Čekijoje 
vadovas.

Neslėpsiu, troškau tokio sugrįžimo, 
teisingiau - dar kartą nueiti tuo prasmingu 
keliu, kuriuo ėjo mano tėvas. Gimtinės 
trauka irgi savo suvaidino. Gana greitai 
gerai išmokau čekų kalbą, skaičiau ja 
pranešimus, neturėjau problemų bendrau
damas su kolegomis ar kitų sričių, ne me
dicinos, atstovais.

- Diplomatu esate dirbęs ir Turkijoje 
bei Vengrijoje, o kokiose šalyse buvote 
garbingai sutinkamas kaip puikus šir
dies chirurgijos specialistas?

- Operavau ligonius Vokietijoje, Bel
gijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Latvijoje, Bal
tarusijoje. Galiu dar pasakyti, kad pas mane, 
į Kauną, ligoniai važiavo iš visos anuo
metinės Tarybų Sąjungos. 1 r pats daug kur 
važinėjau, paruošiau daugybę specialistų, 
kurie savo ligoninėse pradėjo vystyti 
elektrostimuliaciją, ėmėsi radikalius širdies 
ritmo sutrikimus šalinti chirurginiu būdu.

Manęs dažnai klausia, ar kada suskai
čiavau, keliems šimtams ligonių esu gy
venime padėjęs, o aš atsakau taip: jei pa
dauginsime jų skaičių iš mokinių, kurie 
tęsia mano pradėtą darbą, skaičiai būtų
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Prof. Jurgis Brėdikis.

įspūdingi: tikrai nuo mirties išgelbėta 
dešimtys tūkstančių ligonių.

- Ar tiesa, kad vieną mokinį turėjote 
savo namuose?

- Mūsų namuose - vieni gydytojai. 
Žmona-citologė, ji dirbo Kauno klinikų 
laboratorijos vedėja. Kai namie kasdien 
kalbama medicinos temomis, nieko ste
bėtino, kad ir vaikai pasirinko mediko 
profesiją. Sūnus Andrius buvo mano mo
kinys, tapo mano sekėju, plėtojo tą pačią 
kryptį, kaip ir aš. Dabar jis dirba JAV, 
Floridoje, toliau gilinasi į širdies aritmijų 
gydymo problemas. Duktė Aida - vaikų 
psichiatrė, dirba Lietuvoje.

- Prasitarėte esąs profesorius emeri
tas. Bet neatrodo, kad būtumėt susirengęs 
poilsiauti. Pokalbiui su ELTA atitrūkote 
nuo svečių, kurie į Jūsų jubiliejų atvyko 
net iš Japonijos, ir dabar Kauno kliniko
se domisi širdies chirurgų darbu. Mums 
kalbantis pasiuntinukai pristato Jums 
kolegų, draugų sveikinimus iš įvairiausių 
pasaulio miestų. Tai Jūsų profesinė veikla 
tęsiasi visu intensyvumu, kaip pačiais 
brandžiausiais širdies chirurgijos pradi
ninko darbo metais?

-Iš tikrųjų labai smagu, kad turime ką 
parodyti Kauno klinikose Japonijos že
mų temperatūrų medicinos draugijos 
prezidentui bei mokslinei sekretorei, at
važiavusiems manęs pasveikinti. Gera, kad 
daugybė puikių specialistų, kuriems pa
dėjau siekti profesinių aukštumų, darbą 
tęsia pagaliau baigtoje klinikoje.

Mano iniciatyva prieš 25-erius metus 
(tuo metu jau dirbau diplomatu) buvo 
pradėtas statyti Kardiochirurguos korpu
sas. Paskui dėl lėšų stokos darbai ilgam 
sustojo ir galop profesoriaus Rimanto 
Bcncčio bei kitų kolegų pastangomis čia 
sulaukta įkurtuvių.

Aš tebesu smarkiai užsiėmęs žmogus. 
Skaitau Rytų šalių tradicinės medicinos 
kursą, turiu daugybę visuomeninių pa
reigų. Neseniai įkūrėm Kaune asociaciją 
“Šviesuva”, aš - jos valdybos pirmininkas. 
Tokias pačias pareigas einu ir Mokslų 
akademijos fonde “Mokslas ir visuomenė”.

- Akademikas Jurgis Brėdikis - dau
gybės monografijų ir vadovėlių autorius, 
dar parašęs daugiau nei 1000 mokslinių 
ir kitokių straipsnių. Bet, pasirodo, jis - 
ir grožinės literatūros kūrėjas. Neseniai, 
jubiliejiniame renginyje, pristatoma jau 
trečia tokio pobūdžio Jūsų knyga “Ties 
riba”. Kas Jus patraukė į literatus, ar 
būtent tokios išraiškos prašosi per gyve
nimą susikaupusios daugybė minčių ir 
idėjų, o gal dėl kitų priežasčių širdies

Kaip malonu...
Isolde Ira I’oželaitė - Davis AM

Gavau šūsnį 
laiškų ir sveikini
mų iš Juliaus Ja
nonio gimnazijos 
12-tos klasės 
moksleivių. Dau
guma rašyti lietu
vių kalba, betgi 
apie dešimtukas 
anglų kalba. Tad 
dėkoju anglų kal
bos mokytojoms, kad taip gražiai ir su 
meile, matomai, įdiegė savo mokiniams/ 
čms anglų kalbos žinias. Juk vaikai, jau- 
nuoliai/ės ir suaugusieji daug uoliau 
mokosi bet kokio dalyko, kai mokyto- 
jai/os juos pagiria ir įvertina jų pastan
gas. O jie atsilygindami stropiai mo
kosi.Tai yra geriausias atsilyginimas 
pedagogams/ėms, kuris juos/jas lydi 
nustojus mokytojauti.

Kai prieš beveik 13 metų atsikrausčiau 
gyventi į Sodybą, vos ne tekina užbėgda
vau gatvelės pakilimu pasiimti pašto. Da
bar belieka tik pasakyti mano mėgiamo 
lotynų kalbos mokytojo posakį:,. Sic transit 
gloria mundi“. Grįžau nešina rankoje ke
lis registruotus laiškus iš Lietuvos. Pra
dėjau, aišku, nuo didžiausio voko. Atsar
giai atidariusi voką (turiu pažįstamą 
filatelistą, australą, kuris susidomėjo 
Lietuvos pašto ženklais) radau „Ozonas“ 
laikraščio 18 numerį. Nors jau iš pavadi
nimo galima spėti, kad jame rasime straips
nių gamtosaugos temomis. Netgi ir po 
pavadinimo yra paaiškinimai lietuvių ir 
anglų kalba (Ekologiškos kultūros gidas 
- Eco-Culture Guide).Tačiau gera redak
torė dar paaiškino viršelio puslapyje, kad 
„Vasarį minėta tarptautinė vėžio diena. 
Nedvejodami skiriame šį „ Ozono“ nu
merį ligai, kurios plitimas pasaulyje gali

Įvažiuoti į Vilniaus senamiestį - teks mokėti?
(ELTA). Jau nuo kitų metų pradžios 

Vilniuje įvažiavimas į Senamiestį gali būti 
mokamas. Tikimasi, kad tai padės išspręs
ti automobilių statymo ir taršos proble
mas bei gerins vilniečių ir miesto svečių 
gyvenimo kokybę.

Projekte numatyta, kad įvažiavimas į 
Senamiestį bus mokamas visomis dieno
mis visą parą. Rinkliava už vienkartinį 
įvažiavimą būtų mokama grynais pinigais 
arba nuskaitomas mokamas mokestis nuo 
kortelės iš anksto įneštais pinigais. Taip 
pat numatoma rinkliava už ilgalaikį 
įvažiavimą - leidimai nuo pusės metų arba 
metams. Tam tikslui Bazilijonų, Trakų, 
Subačiaus, Latako, Universiteto, L. Stuo
kos-Gucevičiaus, Totorių ir Islandijos gat
vėse numatoma pastatyti užtvarus, tik per 
juos būtų galima patekti į Senamiestį.

chirurgas tampa rašytoju?
-Literatūra mane traukia nuo seno. 

Dar prieš pradėdamas rašyti mokslinius 
straipsnius, buvau parašęs nemažai apy
braižų populiariausiems žurnalams - “Švy
turiui” ir kitiems. Viduje visą laiką kirbėjo 
noras rašyti. Jei kelis dešimtmečius ne
rašiau, tai tik dėlto, kad neturėjau kada.

Pastaraisiais metais skaitytojams pa
siūliau “Gyvenimą klinikoje”, romaną “Ne 
dievai”. Trečias romanas “Ties riba” pa
rašytas jaučiant mediko pareigą atskleisti, 
kokią, švelniai tariant, riziką kelia žmo
gaus sveikatai didysis sportas. Kiek su
žalotų, sveikatos netekusių žmonių, kiek 
staigių mirčių, o dar kai žinai, kad kai 
kurios sporto taisyklės leidžia žaloti žmo
gų, negali tylėti.

Taigi yra apie ką rašyti. Romano vei
kėjai, žinoma, turi realybėje prototipus, 
bet nenorėdamas nieko užgauti, jų 

būti suvokiamas ir kaip ekologinio ne
veiklumo pasekmė.“

Nors laikraščius skaitau kasdieną, bet 
negalėčiau pasakyti, kad būčiau ką nors 
skaičiusi apie tarptautinę vėžio dieną 
,Thc Sydney Morning Herald1. Taigi „va
lio“ mūsų mažai tėvynei Lietuvai, kad vis 
primina skaitytojams, kas vyksta pasaulyje.

O kas gi redaguoja šį gerai iliustruotą 
žurnalą-laikraštį? Žinoma neapsiriksite, 
jei prisiminsite Šiaulius ir Juliaus Janonio 
gimnaziją. Tai ši gimnazija išmokslino 
Kristiną Kučinskaitę, kuri laimėjo ir ang
lų kalbos konkurse vietų, ir K.Butkaus 
stipendiją studijuoti universitete. Net ir 
„Ozono“ reklamose, man dar nematyta 
staigmena, kad moteris būtų paminėta prieš 
vyrą, pvz..: „Baroca” Ekologiškos prekės 
jai, jam ir mažyliui.

Užbaigsiu savo rubriką Pensininkams 
skirta maldele. Labai prašau neužsigauti, 
jei Jūs nesiskundžiate savo negalavimais 
kitiems.

Pensininko malda
Tu žinai, Viešpatie, kad esu jau senas/a 

ir vis dar senstu. Todėl prašau,Tavęs, kad 
netapčiau įkyrus/įkyri ir kad susilaiky
čiau nuo savo nuomonės pareiškimo, net 
ir tais klausimais, apie kuriuos aš nieko 
nenusimanau. Prašau taip pat apsaugoti 
mane nuo kišimosi į kiekvieno pažįstamo/ 
os reikalus.

Meldžiu, o Viešpatie, suteik man iš
minties nekartoti to paties vis iš naujo, o 
kalbėti tiesiog apie reikalą. Surakink ma
no lūpas, kada aš tik prasižiosiu skųstis 
savo ligomis. Nes tuomi aš jas tik padau
ginu, o ne sumažinu.

Išmokyk mane, Viešpatie, prisipažinti, 
kad ir aš retkarčiais suklystu, ir padaryk, 
kad nors lurėdamas/a patyrimo nenorė
čiau visus mokyti.

Tu žinai, Viešpatie, kad aš dėl savo 
įkyrumo nenorėčiau netekti visų,iki 
paskutinių, savo draugų/ių. Padėk man, 
Viešpatie. AMEN. □

Vienkartinis įvažiavimas atsiskaitant iš 
anksto įsigyta kortele kainuotų 5 litus, o 
atsiskaitant grynais pinigais įvažiavimo 
punkte - 10 litų. Senamiesčio gyventojams, 
judėjimo negalią turintiems žmonėms, 
specialiosioms tarnyboms tektų tik susi
mokėti už specialų įtaisą, pakeliantį 
užtvaros, 60 litų. Taksi mokėtų 625 litus 
per metus. Metinis leidimas kitiems as
menims kainuotų 1,250 litų.

Be to, siūloma Senamiesčio mokamoje 
zonoje patvirtinti naujus automobilių 
stovėjimo tarifus. Pirma ir antra valandos 
kainuotų po 1 litą, o trečia valanda-3 litus. 
Nuo rinkliavos būtų atleidžiamos dvira
tės transporto priemonės - motociklai, 
mopedai ir motoroleriai. Nuolaidų galėtų 
tikėtis ir autobusų, elektrinių, hibridinių 
transporto priemonių vairuotojai. □ 

konkrečiai neįvardinsiu. Galiu pasakyti: 
vienas žalgirietis ir vienas sporto medici
nos gydytojas.

- Kaip senam medicinos vilkui (matau, 
nepykstate taip pavadintas) dabar atrodo 
šiandieninė Lietuvos sveikatos apsaugos 
politika?

- Nesinori į ją gilintis. Galiu tik pasa
kyti: lietuviai seniai nesilaiko to principo 
“joks paukštis savo lizdo neteršia”, o tu
rėtų jį prisiminti. Dar galiu pridurti, kad 
nė vienoje pasaulio šalyje nėra tokios 
sveikatos apsaugos, kuri patenkintų visus 
žmones. Kad pas mus padėtis neprasta, 
jums paaiškins tas, kam pagalbos prireikė 
Ispanijoje ar kitoje nelabai egzotiškoje 
šalyje. Tad mūsų medicina tikrai nėra 
blogiausia Europoje. O vardinti šiandien 
jos trūkumus tiesiog nenoriu. Taip gražiai 
šviečia saulė...

- Dėkoju už pokalbį
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Bendruomenės baruose
Parodai pasibaigus

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

Alena Karazijienė
Lietuvos vardo Tūkstantmečio sukak

ties proga suruošta vaikų piešinių paro
da Melbourne Lietuvių Namų koridorių 
puošė tris savaites. Vaikų piešinių paroda 
Melbourne vyko jau nebe pirmą kartą, 
bet šį kartą buvo duota tema: Lietuvos 
įvykiai per 1000 metų. Vaikai paprastai ne
daug išmano apie istoriją, tai tėvai ir 
mokytojai buvo raginami papasakoti apie 
įdomesnius Lietuvos istorijos įvykius, ku
riuos galima būtų pavaizduoti piešinyje.

Kaip ir buvo tikėtasi, Mindaugas, 
Trakų ir Gedimino pilis, geležinis vilkas ir 
Vytautas buvo populiariausios temos. 
Tačiau taip pat matėme Kęstučio ir Biru
tės vestuves, Kryžių kalną, krepšinį, tau
tinius šokius, Aušros Vartus, TV bokšto 
puolimą ir net senovišką Lietuvos litą. 
Taigi įvainimo buvo. Įvairavo ir technika: 
nuo paprasto pieštuko iki labai spalvingų 
piešinių ir net koliažo.

Piešiniai buvo suskirstyti į dvi grupes 
pagal piešėjų amžių: iki 10 metų (14 
piešėjų) ir nuo 11-kos iki 15 metų (6 
piešėjai). Malonu, kad dalyvių buvo ir iš 
Geelongo ir iš Pertho.

Pakviesta vertinimo komisija: Dalia 
Antanaitienė, Faustas Sadauskas ir Jurgis 
Zaikauskas, nežinodami piešėjų pavar-

Kazimicros Petrulytės (14 m.) piešinys 
“Aušros Variai”, laimėjęs pirmą vietą vy
resniųjų grupėje.

Iš Redakcijos pašto
Gerbiami tautiečiai, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos nariai, lietuvių išeivijos atstovai,

Maloniai kviečiu dalyvauti fotografijos festivalyje „Pasaulio lietuviai Palangoje 
2009", kuris įvyks 2009 m. birželio 8 d. Festivalis skirtas Lietuvos tūkstantmečiui 
paminėti. Festivalį organizuoja „Palangos fotoklubas 750“ ir Palangos savivaldybė. 
Festivalio metu mes ketiname pristatyti Pasaulio lietuvių bendruomenių gyvenimą, taip 
pat užsienyje gyvenančių ir kuriančių lietuvhj fotomenininkų dokumentines, socialines ir 
menines fotografijas.

Numatomos festivalio parodų vietos ir datos:
Gegužės 29 d. - Nidos KC „Agila” A. Kezio „Retrospektyvos”, Juodkrantės Parodų 

namuose Airijos lietuvių fotoklubo „Fotomanai.lt“ paroda „Artima - tolima“ ir Artūro 
Jonausko (Sankt Peterburgas) „Bromoiliografija“.

Birželio 8 d. - Lietuvos nacionalinės bibliotekos Palangos vasaros skaitykloje prista
tysime žinomų lietuvių kilmės fotomenininkų nuotraukas bei Pasaulio lietuvių 
bendruomenių dokumentines fotografijas.

Liepos 2 d. - jungtinė paroda Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centre Vilniuje.
Vėliau paroda bus eksponuojama Lietuvoje ir užsienyje.

Terminai ir pageidavimai festivalio dalyviams:
labai prašau atsiųsti 5-10 vienetų savo kūrybinių nuotraukų į pašto dėžutę 

plbpalanga750@gmail.eom iki birželio 1 d. Pageidautinas nuotraukų dydis apie 4 MB._
Laukiu Jūsų atsakymo ir apsisprendimo dėl dalyvavimo ar nedalyvavimo šiame 

festivalyje iki gegužės 20 d.
Pagarbiai Adas Sendrauskas,

„Palangos fotoklubo 750" prezidentas

Kierah Kelly (5 m.) piešinys “Karalius 
Mindaugas”, laimėjęs pirmą vietą jau
nesniųjų grupėje.

Abi nuotraukos Birutės Prašmutaitės.

džių, paskyrė po tris premijas abiem am
žiaus grupėm.

Jaunesniųjų grupėje premijas gavo: 
pirmą premiją - Kierah Kelly, antrą - So
fija Starinskaitė, trečią - Gintas Žilinskas. 
Vyresniųjų grupėje premijos teko: pirma 
premija - Kazimierai Petrulytei, antra - 
Viktorijai Fedorko ir trečia - Rėmo Si- 
mankevičiui.

Pinigus šiom premijom skyrė Austra
lijos Lietuvių Fondas, kuriam parodos 
organizatorės Entuziastės labai dėkoja.

Meno rėmėjų atsirado ir daugiau. Ka
talikių Moterų Draugijos premijas gavo 
Jarrah Kelly ir Aidas Žilinskas, o anoni
minės rėmėjos premiją - Robertas Tigani.

Melbourno Entuziastės paskyrė pa
skatinimo premijas (kurias irgi finansavo 
ALF), Alanai ir Daniel Bindokams, Jus
tinui ir Tommy Brokams, Gilai Coldwell, 
Taliai Hackett, Oden Ilermannson, 
Mitchell Repševičiui, Elonai Soliman, 
Mirandai Tigani ir Joanai Urbonaitei. 
Socialinės Globos Draugija apdovanojo 
visus dalyvius, palinkėdama jiems ir toliau 
dalyvauti lietuviškuose renginiuose.

Visos dovanos buvo įteiktos per 
Motinos Dienos šventę, kurią suruošė ir 
gražiai pravedė Birutė Kymantienė, o 
programą atliko mokyklų vaikai ir visi 
susirinkę kartu padainavo, užbaigdami 
žodžiais “Motulės klausau, širdelės 
klausau”. □

Knygnešiai
Aną kartą pasako

jau apie Romą Kalan
tą. Tai buvo neseniai - 
tik prieš 37 metus. Bet 
atsigręžkime į senes

nius laikus, maždaug prieš pusantro šim
to metų, kai visa Lietuva buvo valdoma 
Rusijos Imperijos.

Kai lietuviai 1863 m. sukilo prieš Ru
sijos valdžią, jie ne tik buvo nugalėti, bet 
ir nubausti: jiems buvo uždrausta spaus
dinti knygas lietuviškomis raidėmis. Nors 
žodžiai galėjo būti lietuviški, bet raidės 
turėjo būti rusiškos.

Rusai buvo nutarę, kad Lietuvą reikia 
sunaikinti - ištrinti jos vardą iš žemėla
pių ir priversti lietuvius kalbėti tik ru
siškai. Mokyklose visi turėjo melstis už 
rusų carą ir buvo uždrausta kalbėti lie
tuviškai. Jei mokinys bent vieną žodį pa
sakydavo lietuviškai, jam ant krūtinės tuoj 
užkabindavo “metelingą” - tai buvo gėdos 
lentelė, rodanti, kad jis kvailas, nes ne
kalba rusiškai. Jis turėdavo tą lentelę ne
šioti tol. kol pačiupdavo kitą mokinį, 
prašnekusį lietuviškai. Bet mokiniai savo 
kalbos neužmiršo ir slapta suėję kalbė
davo ir skaitydavo.

Lietuviai, aišku, priešinosi spaudos 
draudimui. Jie pradėjo spausdinti knygas 
Tilžėje, kuri tada priklausė Prūsijos ka
ralystei, ir slapta jas gabendavo per sieną j 
Lietuvą. Tai buvo kontrabanda, kuri vi
sose šalyse skaitosi nusikaltimas, bet ši
tie kontrabandininkai buvo ypatingi. Jie 
per sieną nešė lietuviškas knygas, ir juos 
vadino knygnešiais. Lietuviai juos labai

Motinos Dienos klausimai
Melbourno bendruomenės renginių 

kalendoriuje aiškiai parašyta: Motinos 
Dienos minėjimas (ruošia Parapijos 
Mokykla ir Darželis).

Kodėl “minėjimas”? Tarytum norėtu
me prisiminti seniai praėjusį įvykį, kaip 
pavyzdžiui birželio mėnesio išvežimus, 
karaliaus Mindaugo karūnaciją ar sausio 
13-tąją. Motinos Dieną švenčiame.

Kartais kyla klausimas kada ją švęsti: 
ar pirmą gegužės sekmadienį su Lietuva, 
ar antrąjį - su Australija? Kodėl mums 
nešvęsti abiejų? Į bendruomenės ruošia
mą minėjimą ne visi nori ateiti, nes nori 
būti namie su šeima, ypač jei mišrios šei
mos partneris turi ir savo mamą. Ar ne 
geriau būtų australiškąją datą palikti 
šeimų šventei, o per lietuviškąją datą su
ruošti Molinos Dienos koncertą bendruo
menei. Būtų ir vilkas sotus, ir avis sveika.

Ir kodėl “minėjimą” turi ruošti mo
kykla? Iš skelbimų matau, kad kitose 
apylinkėse “minėjimus” (Geelonge - šven
tę!) ruošia Apylinkių Valdybos. Ir visai 
teisingai. Ar tik maži vaikai turi motinas? 
Aš pati turiu du sūnus. Jie ne tik suaugę, 
bet ir senstelėję. Aš jų mama. O savo a.a. 
mamą visuomet prisimenu su meile ir 
pagarba.

Mūši) bendruomenėje yra daugybė jaunų 
bei pojaunių vyrų ir moterų, sugebančių

Petras Rimša “Knygnešys”.

gerbė, tačiau rusų žandarai juos gaudė, 
pagavę tempė į kalėjimą, o ne vienas jų bu
vo išsiųstas ir į Sibirą, toli, toli už Lietuvos.

Jei pavykdavo laimingai pereiti Prū
sijos sieną, knygnešiai žinojo pas kokius 
ūkininkus ir pas kokius klebonus galima 
užeiti ir savo knygų naštą paslėpti. Ūki
ninkai būdavo įtaisę slėptuves, nes ir 
jiems už knygų slėpimą grėsė didelės 
bausmės.

Paskui iš tų slėptuvių knygos sklido 
plačiau ir plačiau po visą Lietuvą.

Lietuviai nepasidavė, spausdino, plati
no ir skaitė lietuviškas knygas, kol paga
liau po 40 metų spaudos draudimas buvo 
atšauktas. Aliutė

organizuoti renginius (sukviesti programos 
dalyvius, paruošti salę, pasirūpinti mik
rofonais ir apšvietimu, skelbimais ir 
vaišėmis). Jie galėtų Apylinkės Valdybai 
pasisiūlyti tą padaryti.

Melbourne jau turėjome atvejį, kai 
pernai Motinos Dienos “minėjimą”, kuris 
iš tikrųjų buvo gražus ir jaukus koncer
tas, suruošė Birutė Prašmutaitė, pagerb
dama savo mamą.

Programą tame koncerte atliko Birutė 
ir mokyklos vaikai, ir visi ja džiaugėmės. 
Ankstesniuose minėjimuose programą 
atlikdavo tik vaikai. Mokytojų pareiga tai 
dienai ir turėtų apsiriboti vaikų paruo
šimu koncerto programai.

Bet ar tik mokyklos vaikai turi atlikti 
programą? Ar dideli (žilagalviai) vaikai 
nenori parodyti savo meilės ir pagarbos 
motinai? Juk maži vaikai natūraliai myli 
mamą, bet išmoksta ją gerbti ne todėl, kad 
mama ar tėtis jiems pasako: “Gerbk! ”, o 
todėl, kad mato, kaip jų tėvai myli ir ger
bia savo tėvus.

Todėl manau, kad Motinos Dienos 
koncerte turėtų dalyvauti visi, kas sugeba 
dainuoti, šokti, groti instrumentais, dek
lamuoti - nežiūrint amžiaus. Iš skelbimų 
matau, kad Sydnėjus jau eina tuo keliu.

O mamą turime kiekvienas.
A. Karazijienė

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

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

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

Šiaulių Universitetas šiam rinkiniui paskyrė du kambarius ir pilnalaikę bib
liotekininkę. Archyvas prieinamas ne vien tik universiteto studentams, bet ir besido
minčiai visuomenei.Lietuvoje besilankančius Australijos lietuvius kviečiame atvykti į 
Atidarymą. Vytautas Šliūpas
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“Tūkstantmečio odisėja” apjuos pasaulį 
“Tautiška giesme”

Mindaugo karūnavimo — valstybės 
dienos išvakarėse, liepos 5-ąją, kai Įvyk
džiusi savo patriotinę misiją - aplankiusi 
26 pasaulio lietuvių bendruomenes ir pa
kvietusi jas vieningai švęsti Lietuvos tūks
tantmetį, “Tūkstantmečio odisėja” sugrįš j 
Klaipėdos uostą, apjuosime pasaulį “Tau
tiška giesme”. Pirmą kartą istorijoje vienos 
tautos žmonės vienu melu visame pasau
lyje giedos savo valstybės himną. Taip gar
siai ir išdidžiai pasauliui pranešime, kad 
Lietuvos vardui jau 1000 metų.

Liepos 5 dieną, 21 valandą Lietuvos 
laiku mūsų šalies himną giedos ir žmo
nės Lietuvoje, ir Odisėjos jachtos “Ambcr
sail” aplankytos lietuvių bendruomenės. 
Prie šios pilietinės iniciatyvos kviečiami 
prisijungti ir lietuviai, gyvenantys Maga
dane, Čikagoje ir kitur, nors ten tūks
tantmečio šventės kviesliai neturėjo ga
limybės nuplaukti. Lietuvoje šios inicia
tyvos ambasadoriais tampa visų gerbia
mi ir žinomi žmonės.

“Liepos 5-ąją aš koncertuosiu Panevė
žyje ir padarysiu viską, kad 21 vai. Panevėžys 
kartu su manimi giedoti} “Tautišką gies
mę”. Kviečiu tai padaryti visus Lietuvos 
atlikėjus, kurie tą dieną koncertuos 1 sietu
voje ar kitur”, - spaudos konferencijoje sa
kė atlikėjas Andrius Mamontovas, kuris 
Odisėjos buriuotojus su Norvegijos lietu
vių bendruomene pasitiks ir Osle.

“Kiekvienos valstybės himne užkoduo
tas pergalės ir pasididžiavimo savo šalimi 
jausmas. Kai po varžybų stoviu ant pakylos 
ir skamba mūsų “Tautiška giesmė”, ji man 
vos ne visada išspaudžia ašarą. Pasaulio

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Ryga
Po Karazijų 

sąskrydžio turė
jau dvi dienas su
siruošti kelionei j 

Rygą. Kelionė autobusu į Rygą trunka 4
su puse valandų. Sieną kertant formalu
mų jokių, tik patikrino pasus. Rygoj pa
sitiko Rimantas.

Lietuva kaip tik buvo baigusi statyti 
naują ambasados pastatą, ir Rimantas su 
šeima jau ten gyveno. Aš gavau vieną iš 
svečių kambarių. Pati ambasada dar buvo 
nuomojamose patalpose ir vyko krausty
masis. Rimantas buvo labai užimtas, tai jo 
žmona Janina mane išsivedė parodyti Ry
gą. Apėjom senamiestį. Ryga yra pana
šesnė į Europos, gal labiau Vokietijos, did
miesčius. Namai solidesni, labiau orna
mentuoti, sunkūs. Atrodo gražus turtin
gas pirklių miestas, bet neturi to vilnietiš- 
ko jaukumo ir žaismingumo. Pasivaikš- 
čioj impo parkus, apėjom Laisvės pamink
lą vidury aikštės, nuėjom j ka I cdrą ir būti
nai turėjau pamatyti Rygos įžymybę “Mcl- 
najs kakis”-Juodąjį kaliną. Tikrai, tai tik 
restoranas šalia turgelio su juodu katinu 
ant stogo, bet jis jau tapęs įžymybe ir 
turistine atrakcija.

Pavakare R ii nantas mus nuvežė į “Meža 
Parks” su visom ambasadom, paskui į 
Brolių kapus, kuriuos aš atsiminiau dar iš 
gimnazijos laikų ekskursijos, ir pagaliau į 
pajūrio kurortus Jūrmalą ir Majori - tuos 
vardus atsiminiau iš mano mamos pa
sakojimų.

Kitą rytą Rim imas anksti išskubėjo į 
senąją ambasadą, o kiek vėliau ir mes su 
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lietuviams vieningai sugiedoti Lietuvos 
himną-Lietuvos tūkstantmečio verta idė
ja ir ją aš propaguosiu tarp sportininkų 
kaip galėdamas”, - tvirtino penkiakovi- 
ninkas, Beidžingo olimpinių žaidinių vi
cečempionas Edvinas Krungolcas.

Idėją vienu metu visame pasaulyje su
giedoti “Tautišką giesmę” ir taip paminėti 
Lietuvos vardo tūkstantmeti padiktavo 
“Tūkstantmečio odisėjos” buriuotojų susi
tikimuose su įvairių šalių lietuviais spon
taniškai vis suskambantys žodžiai: ’’Lietu
va, Tėvyne mūsų...” Šią giesmę giedantys 
lietuviai dideliuose ir mažuose pasaulio 
miestuose bus užfiksuoti video juostuose, 
kurios bus apjungtos j vieną didelį, istorinį 
kūrinį. Jį galėsime išvysti liepos 6-ąją, 
Mindaugo karūnavimo dieną per TV3.

2008 m. spalio 5 d. Lietuvos buriuoto
jai jachta „Ambcrsail“ LTU1000 išplaukė 
į „Tūkstantmečio odisėją“, kad pristatytų 
pasauliui Lietuvą, švenčiančią garbingą 
jubiliejų ir pakviestų viso pasaulio lietu
vius švęsti Lietuvos vardo paminėjimo 
tūkstantmetį vienu metu visuose penkiuo
se kontinentuose. Per devynis „Tūkstant
mečio odisėjos” etapus buvo nuplaukta 
daugiau kaip 37,000 jūrmylių ir aplankyta 
14 pasaulio lietuvių bendruomenių. 
Gegužės 12 dieną jachta “Ambersail” jau 
apiplaukė pasaulį - “užsidarė” Odisėjos 
maršruto ratas - kirstas I etapo kursas. 
Priešaky - Europa ir 13 jos uostų bei 
lietuvių bendruomenių. Per 9 kelionės 
aplink pasaulį mėnesius 120 Lietuvos 
buriuotojų aplankys 26 pasaulio lietuvių 
bendruomenes 20-yje šalių, 5 žemynuose.

Jane ten nuėjom. Rimantas ir ambasados 
vairuotojas suplukę pakavo dokumentus 
ir visokius daiktus į dėžes. Paklausiau, 
argi nėra daugiau tarnautojų. Pasirodo, 
yra konsulas, bet jis pareiškė, kad padėti 
kraustytis “nėjo darbas”. Palikom Rimantą 
ir nuėjom į Meno muziejų (Maksla rnu- 
ziejis) Man didelį įspūdį paliko kamba
rys, skirtas Janio Tilbergso darbams.

Ambasados atidarymas
2 vai. naujojoje ambasadoje buvo vė

liavos pakėlimas ir vaišės. Du dideli 
šakočiai buvo užsakyti iš Lietuvos, mes su 
Janina padengėm stalus. Patalpose dar 
sukinėjosi valytoja su šlapiu skuduru ant 
šluotos, ir aš bijojau, kad kas nepamaty
tų. Vis dėlto, ambasada galėtų įsigyti 
mopą! Svečiai iš Latvijos Protokolo 
Skyriaus truputį vėlavo, nes aplinkui bu
vo taisomos gatvės, o netoliese dar buvo 
kažkokios antilietuviškos demonstra
cijos. Atvažiuodami atsivežė simbolinį 
didžiulį juodos duonos kepalą, kurį pri
ėmė Ambasados reikalų vedėjas Dainius 
Lucinavičius. Rimantas pasakė sveikini
mo kalbą ir buvo pakelta lietuviška 
trispalvė.

Prie ilgo stalo buvo pakelti tostai už 
I .ietuvą ir I .atviją, visi vaišinosi ir fotogra
favosi. Ambasados tarnautojai man pada
rė malonų draugišką įspūdį, tik konsulas 
nepatiko, ypač kai Rimantas papasakojo, 
kaip senutė, atvykusi iš provincijos, no
rėjo pasikalbėti su konsulu 15 minučių 
po dvyliktos. Jis jai piktai pasakė; “Mes 
dirbame iki dvyliktos. Ateikite tyloj.” Ir 
nepriėmė. O moteriškei reikėjo grįžti 
namo ir kitą dieną vėl atvažiuoti. Aš pa
tariau Rimantui tokį konsulą išmesti ir 
pasamdyti kitą, o jis liūdnai atsakė: “Ne
galiu. Ką man atsiunčia, su tais turiu dirbti. 
Aš jokio pasirinkimo neturiu”.

Svečiams išvažiavus, palikome stalą 
kaip buvo ir nuvažiavome į Saulkrastj 
prie jūros. Kelias prie Gaujos upės labai

Bangos neša į Ispaniją, grįžtame į Europą!

Jachta “Ambcrsail” prie krantinės l’onta Dclgada uoste.

Gegužės 9 d. apie 17 vai. Lietuvos lai
ku palikome Ponia Dclgada uostą ir pa
kėlėme bures kelionei į Ispaniją. Pučia 
apie 25 mazgų vėjas (bakštagas), ritasi 6 
metrų aukščio bangos. Šturmaninėje rašy
damas šį tekstą kas keliasdešimt sekun
džių išgirstu šūksnius, plojimą ir pajuntu, 
kaip laivas net drebėdamas čiuožia žemyn 
banga, pasiekdamas 20-25 mazgų greitį.

Planavome uostą palikti ryte, iškart po 
muitinės procedūrų. Tačiau pūtė stiprus, 
iki 40 mazgų vėjas, kuris spaudė „Ambcr
sail“ prie krantinės ir atrodė, kad atsistumti 
nuo jos ir palikti uostą bus labai,sudėtinga. 
Nuo pat ryto lijo stiprus lietus, o San Mi
gelio salos kalnai puošėsi debesų kepu
rėmis. Kelionės pradžia atrodė bus ne iš 
maloniųjų. Gerokai užtrukome išsiregis- 

gražus, bet pajūry buvo gana šalta, tai ilgai 
nebuvom - tik palydėjom saulę, grims- 
tančią į jūrą ir grįžome namo, kur dar 
ilgai vakarojom prie stalo, bet ne prie to 
ilgojo, kuris tuo tarpu jau buvo nukraus
tytas. o Karazijų bute.

Kitą rytą Rimantas turėjo važiuoti į 
Vilnių, tai visi išsiruošėm gana anksti. 
Pakeliui dar sustojom Rundales rūmuo
se netoli Lietuvos sienos. Tai puikūs ke
lių korpusų rūmai, gražiai atrestauruoti, 
ir mes ten užtrukom bent kelias valandas. 
Ankstyvą popietę jau buvom Vilniuje.

Kryžių kalnas nebe tas...
Mano mintyse Kryžių Kalnas buvo 

apgaubtas kažkokia paslaptinga, jaudi
nančia aura, tačiau kai nuvažiavom ten su 
Laime, Jonu ir Gediminu Sąjūdžio me
tais, manęs laukė nusivylimas. Kryžių 
miškas buvo užaugęs, sutankėjęs. Daug 
gražių kryžių buvo tiek apkabinėti ma
žais kryželiais, kad to senojo grožio visai 
nebesimatė. Daug naujų kryžių buvo kal
no šlaituose.

Paskui jau nepriklausomoje Lietuvoje 
kiekvieną kartą nuvažiavus, man vis 
liūdniau buvo žiūrėti į tuos apkabinėtus 
kryžius. Tiesiog stovėjo tokios negražios 
pasišiaušusios kupetos, o tų mažų kryželių 
visur primėtyta kaip šiukšlių. Vien tik 
Marijos statula kalno viršuje dar nebuvo 
apkabinėta. Kalno papėdėje atsirado ir 
jomarkinių karabelninkų, pardavinėjan
čių kiyžėlius, rožančius, šventųjų paveiks
lėlius ir suvenyrus. Klegesys ir pinigų žvan
gėjimas nesiderino su buvusia ramybe.

Man tai atrodė, kaip šventos vietos 
išniekinimas. Juk kiekvienas kryžius buvo 
žmogaus malda, su meile palikta ant kal
no. Dabar tarytum kažkoks savimyla 
grubijonas būtų atėjęs į šventyklą ir nu
stūmęs besimeldžiantį žmogų, sakydamas: 
“Eik lauk! Dabar AŠ noriu pasimelsti!”.

Ona Mikulskienė
Kai Čiurlionio Ansamblio kanklių 

vadovė Mikulskienė iš CIevelando persikė

truodami, tačiau tai išėjo į naudą - vėjas 
aprimo, iš už debesų išlindo saulė.

Vakar pasipiklėme atsargas, apžiūrė
jome Ponta Delgada miestą. Saloje vyko 
lenktynės, kurių startas buvo duodamas 
krantinėje. Sportiniai automobiliaizvimbė 
pro šalį, sportininkai, matydami mūsų 
laivą, supratingai kėlė nykštį į viršų.

Įgulos narių nuotaika puiki, mėgau
jamės greičiu ir bangomis. Su tokiu vėjeliu 
netniksime ir iki Ispanijos, kurvėlpajusime 
nesiūbuojančią žemę po kojomis ir susi
tiksime su ten gyvenančiais mūsų tautie
čiais ir perduosime jiems Prez. Valdo 
Adamkaus kvietimą visiems kartu švęsti 
I Jetuvos vardo tūkstantmetį.

Mindaugas Rutkauskas
IX etapo įgulos narys

lė nuolatiniam gyvenimui į Vilnių, ją lan
kydavau kiekvieną kartą ten nuvažiavus. 
Dažnai man kompaniją palaikydavo ir kiti 
Lietuvoje apsilankę čiurlioniečiai. Suti
kau pas ją muzikologą Juodpusį, kuris 
redagavo jos knygą apie Čiurlionio 
ansamblį. Pažadėjau ir aš parašyti atsimi
nimų žiupsnelį. Kitą kartą sutikau ten jos 
sūnėną, savo buvusį mokinį Aukštojoj 
Technikos Mokykloj vokiečių okupacijos 
metais, ir jo žmoną Karazijaitę. Ji, pasiro
do, buvo mano jau pažįstamo Vytauto 
Karazijos sesuo, bet brolis jai net nebuvo 
pranešęs apie sąskrydį, nes jie buvo su
sipykę dėl kažkokio palikimo.

2005 m. Mikulskienę jau radau Geron
tologijos centre (senelių namuose). Ji ten 
turėjo du kambariukus ir visus patogu
mus. Maistas ir priežiūra geri, bet ji dar 
samdėsi moteriškę, kuri ten nakvojo ir iš 
ryto padėdavo atsikelti ir susitvarkyti. Jau 
buvo beveik akla, bet puikiai girdėjo, tvir
tai vaikščiojo ir labai gerai viską prisimi
nė. Kiekvieną kartą ten nuvažiavus, 
rasdavau ir daugiau lankytojų iš Lietuvos 
ir užsienio. Mikulskienė skundėsi, kad 
Amerikos doleris labai kritęs, ir jos pen
sija litais dvigubai sumažėjusi. Išskyrus 
tą nusiskundimą, visas pokalbis būdavo 
apie Čiurlionio ansamblį.

Ją lankydavo ir Gabrielius su Danu
te, o kartą aš nuvažiavau pas ją su Vytau
tu. Ji, kaip visuomet, labai apsidžiaugė 
mane pamačiusi (tikriau - išgirdusi), o 
dar labiau, išgirdusi, kad su manim yra ir 
mano brolis. Vytautas būtinai turėjo jai ką 
nors įrašyti į jos svečių albumą. Ilgokai 
pasišnekėjom, paskui ji paklausė, kaip 
sekasi “tam kitam” broliui, manydama, 
kad su manim yra Gabrys. “Bet aš ir esu 
tas kitas brolis”, - pasakė Vytautas. Tada 
Mikulskienė dar labiau apsidžiaugė ir 
nusistebėjo, kad Vytautas rado laiko ją 
aplankyti. Aš pagalvojau, kad Vytautui 
dabar visai nebe įprasta būti apibūdintam 
kaip “tas kitas brolis”.

Tęsinys kitame MP nr.
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Plečiasi sugrjžusieji
Š. m. sausio 31 dieną lietuvių, gyve

nusių Amerikoje, visuomeninės organi
zacijos (LGAVO) „Sugrįžus“ visuotinio 
susirinkimo metu buvo priimtas spren
dimas plėsti organizaciją ir i ją pakviesti 
įvairiose užsienio šalyse gyvenusius lie
tuvius. neapsiribojant vien tik Jungtinėse 
Amerikos Valstijose gyvenusiais ir j Lie
tuvą gyventi grįžusia is tautiečiais.

Visuotinio susirinkimo metu buvo 
nuspręsta keisti organizacijos pavadinimą 
j Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuome
ninė organizacijų (LGUVO) „Sugrįžus”, 
tuo pačiu atitinkamai modifikuojant 
organizacijos misiją ir tikslus. Taip pat 
buvo nuspręsta atlikti pakeitimus organi
zacijos vadovybės rinkimų bei nario mo
kesčio taisyklėse. Naujuoju LGUVO „Su
grįžus“ prezidentu buvo išrinktas Edmun
das Atkočiūnas.

LGUVO „Sugrįžus“ kviečia visus 
užsienio šalyse gyvenusius lietuvius 
prisijungti prie mūsų organizacijos ir 
bendromis jėgomis įgyvendinti visus mus 
vienijančius tikslus. „Sugrįžus“ siekia su
burti iš viso pasaulio j Lietuvą grįžtančius 
lietuvius, kurie savo darbais ir idėjomis 
prisidėtų prie tokios Lietuvos kūrimo, 
kokios mes patys norime gyventi ir ku
rioje mes norime auginti savo vaikus. 
LGUVO nariai didžiuojasi esą lietuviai ir

vertina patirtį. įgytą svečiose šalyse. 
„Sugrįžus“ yra įkurta tam, kad grįžę i 
Tėvynę galėtume vienas kitą palaikyti, 
pasidalinti praktinėmis bei emocinėmis 
prisilaikymo gyventi I .ietuvoje žiniomis ir 
patirtimis. LGUVO siekia,kad kiekvienas 
jos narys savo žinias ir entuziazmą įneštų Į 
vieningą organizaciją, kurios tikslas yra 
informuoti, padėti vieni kitiems bei akty
viai dalyvauti bendruomeninėje veikloje.

Organizacija „Sugrįžus“ buvo įkurta 
2007 m. vasario I d. ir iki š. m. sausio mė
nesio jai vadovavo dr. Daumantas Matu
lis. Naujasis „Sugrįžus" prezidentas Ed
mundas Atkočiūnas jau daugiau kaip me
tus yra aktyvus sugrįžusių gyventi į Lietu
vą organizacijos narys. 12 metų gyvenęs 
JAV, Kalifornijos valstijoje, aktyviai da
lyvavo lietuvių bendruomenės veikloje, 
reiškėsi lietuviškoje žiniasklaidoje. grįžęs 
į Lietuvą. Edmundas su šeima įsikūrė 
Vilniuje, kur kartu su gyvenimo drauge 
Gcrimanta Stankute augina tris dukteris. 
E. Atkočiūno šeima ne kartą buvo prista
tyta įvairiose televizijos laidose, su žinia- 
sklaidos atstovais Edmundas dalijosi apie 
savo gyvenimą užsienyje bei sugrįžimo 
realijas. Edmundas neseniai išleido trečiąją 
savo poezijos knygą „Nostalgijos vitražas”.

Daugiau informacijos suteikti gali visi 
valdybos nariai: iufo@sugrizus.lt

Užsisakykite ALB vėliavėles
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:

ungonita.wallis@optusnet.coni.au
arba te!: '02 ) 4382 1 558

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

Lauksiu užsakymų, Angonitą Wallis

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

sarą kartu su 1 Jetuvoje 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 trumpi) 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 - 
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.lt.

Europos kraštuose gyvenantiems 
lietuviams skelbiamas konkursas 
„Dainuoju Lietuvai!”

Hūttenfcld (Vokietija), 2009 m. gegužės 6 <1. - 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 bei pristatyta Vokietijoje, Hūttenfcldc, 2010 m. Vasario 16-osios 
minėjimo metu. Tikslias konkurso nuostatas rasite svetainėje www.elkc.org

Europos 1 Jetuvių Kultūros Centras 
Direktorius: Rimas Čuplinskas 

Tek: +49 6256 858675, Laks.: +49 6256 858679 E-mail: cuplinskas@clkc.org

In memoriam
Netekus žymaus sportininko

Balandžio 25 dieną po sunkios ir ne
gailestingos vėžio ligos su šiuo pasauliu 
Hobarte amžinai atsisveikino žinomas 
Australijos ir lietuvių sportininkas An
tanas Andrikonis.

Nuo pat jaunystės būdamas geras 
sportininkas. Tasmanijos ir Australijos 
lietuvių stalo teniso čempionas. Hobarto 
ir Australijos lietuvių vyrų krepšinio rink
tinių dalyvis. Australijos lietuviams at
stovavęs Pasaulio Lietuvių Sporto Žai
dynėse Kanadoje ir Amerikoje. Antanas 
Andrikonis, kiek jam sąlygos leisdavo, 
dalyvaudavo Australijos lietuvių sporto 
žaidynėse ir varžybose. Visuomet, kaip jis 
pats sakydavo, tai maloniausi prisimini
mai, o žmonės, su kuriais jis dalyvavo var
žybose, liko d raugais visam gyve nimui.

Dirbdamas fizinio auklėjimo moky
toju, o vėliau Tasmanijos mokyklų fizinio 
auklėjimo inspektoriumi, Antanas labai 
daug prisidėjo prie lietuviško krepšinio 
ir Lietuvos populiarinimo australų tarpe. 
Net Hobarto meras per vienas iškilmes 
pasakė, kad Antano Andrikonio dėka 
Tasmanijojc išpopuliarėjo krepšinis ir 
atsirado tiek daug gerų sporto salių. Ge
rai kalbėdamas lietuviškai, jis visuomet ir 
visur pabrėždavo savo lietuvišką kilmę.

Gal nujausdamas greitą mirtį, prieš 
kelis mėnesius atvykęs lyg atsisveikinti 
su draugais Sydnėjujc, jis manęs papašė 
parūpinti jam kasetę su Lietuvos himno 
įrašu, nes norėtų, kad paskutiniame at
sisveikinime su juo būtų sugiedotas ar 
sugrotas Lietuvos himnas. Tą paskutinį 
šio puikaus vyro - lietuvio sportininko -

gyvenimo norą išpildžiau.
Ilsėkis ramybėje Tave priglaudusiojc 

svetingoje Tasmanijos žemėje, mielas 
Antanai. Tavo darbai dar ilgai bus geriau
sias pavyzdys mūsų jaunimui.

Australijos Lietuvių Fizinio Auklėji
mo ir Sporto Valdyba, įvertindama Anta
no Andrikonio darbą lietuviškame spor
tiniame gyvenime, įteikė jam specialų 
garbės raštą - aplanką “Certificate of 
Appreciation”.

Netekus artimo draugo Antano, nuo
širdžią ir gilia užuojautą reiškiame jo 
šeimai, artimiesiems ir visai Hobarto spor
tinei bei lietuviškai bendruomenei

Antanas Laukaitis ir draugai

Padėka
Lietuvos Baleto Bičiuliai Sydnėjujc (FLB) nuoširdžiai dėkoja savo glo

bėjams p.p. Viktorui ir Jutai Šlitcriams irvisiems, apsilankiusiems bei prisidėju
sioms prie labdaros popietės Sydnėjujc balandžio 26 d.. 2009, kur buvo rodomas 
Lietuvos Baleto Legendų filmas ir surinkta $306 parama. Ypatingai ačiū Alvydai 
ir Gintarui Augliams už nemokamai pristatytą kavą/arbatą. FI .B iždininkei Nijolei 
Vaičiurgytei už pyragą. Sydnėjaus I .ietuvių Klubui ir Dariui Gakui už patalpas, 
“Mūsų Pastogei” ir SBS lietuvių radijo programai už popietės reklamą.

Širdingai nuo FLB dar kartą dėkojam visiems už suteiktą piniginę paramą 
FLB LO-to jubiliejaus projektui per XXV ALD Sydney 2(X)8 šventes. Už Lietuvos 
penkių šokėjų apgyvendinimą gruodžio mėnesį Sydnėjuje didelis ačiū: Janinai 
Giedraitytei-de Falkowski ir dukrai Isabel Brak, Lcekai Gruzdeff ir broliui Jumbo, 
Margaritai Kavaliauskienei, Dagmar ir Robin Pidd. Su jūsų nuostabia pagalba 
sėkmingai įgyvendinome šį $30,000 FLB 10-tą jubiliejinįprojektą! Širdingai ačiū!

Jungtinis Baltų Komitetas
maloniai kviečia visus dalyvauti

Sibiro Trėmimų Minėjime, 
kuris įvyks sekmadienį, birželio 14 dieną, 2 vai. po pietų, 

Latvių Namuose, 32 Parnell Street, Stralhtield.
Paskaitą skaitys teisininkė Ginta Viliūnaitė.
Meninėje programos dalyje pasirodys Sydnėjaus Lietuvių choras “Daina”.

Pabaltiečių Trėmimų Minėjimas Canberroje
Trėmimų Minėjimas įvyks sekmadienį, birželio 14 dieną, 2 vai. p.p. Lenkų 

Klube, David Street, llirner.
Šia proga paskaitą skaitys dr. Juris Reinfelds (Professor at the 

University of Wollongong). Po tmmpos meninės programos seks vaišės.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjunga

Sekmadienį, birželio 7 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube bus paminėti

Lietuviai už spygliuotų vielų
Paminėjimą paruošė: Algis Bučinskas.
Skaitovai: A. Abromienė, J. Barila, J. Šarkauskas, V. Šliogeris.
Dainuos: “Atspindys”.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti.
Sydnėjaus Bibliotekos Bičiulių Būrelis
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Lietuvos Tūkstantmečio proga
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

maloniai kviečia visus pasižiūrėti video filmą apie 
jachtos “Ambersail” pirmuosius šešis 
kelionės etapus aplink pasaulį

Filmas bus rodomas sekmadienį, gegužės 31 dieną, 2 vai. p.p.
Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstmvne.

%uietima$
Nuoširdžiai kviečiame narius j

Canbcrros Lietuvių Bendruomenės 60-mečio renginį - Varomą, 
kuri įvyks šeštadienį, gegužės 23 dieną,

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

Canbcrros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Ztivia Mukt o( all things eMianiaii
A reunion of old friends, a bon voyage to those going to I Jthuania to compete in 

the world I Lithuanian games, and a trivia quiz
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 doorand raffle prizes
Dress: Smart Casual.
Enquiries: Jacinta Ankus 0413 999 552

ART CHATS
public programs

SPECIAL INVITATION TO THE LITHUANIAN COMMUNITY 
TEISUTIS ZIKARAS: SCULPTURES AND DRAWINGS 
CURATOR’S TOUR

Saturday, 30 May 2009
3 pm - 4 pm followed by afternoon tea.
Speaker: Ken Scarlett, curator, author and educator.

Admission: gold coin donation
$5 coffee and cake
Limited numbers. Bookings essential on 97891671 Exteoiton 102.

McClelland Galtery+Sculpture Park 3-90 McClelland Drive Langwarrin VIC 3910 
Mel. Ref. 103 E3 entry by donafion enquire free guided tours 

Open Tues-S-un 10 am to 5 pm. 03 9780 1S71 
Inf oi&mccl&llandqallerv .com vw^/.mccleltodqallery<com

12 mth
6 mth

Funds any fesrwtihdrw*M kt whitii
cawt.4% vHI b® u®

taHia^acccss-iwt^iu
Adelaide (08)8362 7377

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

wit™ «r 1W» 
no aaacRirrt ktjopuna fises

mterest paari on maturity

“belffcr thaw ffto bank”

We now
on 12 mth term deposits 
front as little as SSOOoo

Lithuanian Cooperative Credit Society “Talka” Ltd

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

old nwifcournc jok» 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: contactus@lithuaniaiiclub.org.au 
www.Iithuanianclub.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 kurią dieną.

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

pietūs 12 vai. dienos - 2.30 vai. p.p.
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 830 vai. p.p.

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

Skambinkite: ALVYDAI mob. tol.: 0422 655 902

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

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

Biliardo varžybos Klube vyksta ketvirtadieniais nuo 7 vai. p.p. 
Kreipkitės į Petrą Buroką mob. 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 padovanojot 
Klubui. Kaina būtų $200. Norintys padaryti tokią dovaną, prašomi kreiptis į 
Klubo Administraciją arba Jadvygą Burokienę tel.: 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 
Burokienė bus Lietuvoje - nebent rasime pavaduotojas.

“Kovo” sportininkų išleistuvės
šeštadienį, gegužės 30 dieną, 7 vai. vakaro

Trivia Night
Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

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

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

ALB Mclbourno Apylinkės 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: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.uscrs.bigpond.com/mpastoge 

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

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

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

Šventiniai sveikinimai - S20, 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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