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Aukštas apdovanojimas prof. Zigmui Budrikiui Pagerbti Lietuvos laisvės gynėjai

Metinis Australijos mokslininkų subuvimas šiemet Įvyko Sydnėjuje. Jo metu per 
iškilmingų vakarienę gegužės 20 d. ir dalyvaujant keliems šimtams svečių, Australian 
Academy of Technological Sciences and Engineering Įteikė apdovanojimus 8 
mokslininkams už jų ypatingus nuopelnus tyrimų ir mokslų pritaikymo srityje (‘‘for 
excellence in the application of science and technology for the economic, social and 
environmental benefit of Australia”). Apdovanojimai vadinasi ATSE Clunies Ross [garsus 
Australijos mokslininkas] Awards. Toks medalis buvo suteiktas profesoriui Zigmantui 
Budrikiui iš Perth’o, kuris vadovauja grupei (prof. Antonio Cantoni ir prof. John I lullett), 
dirbančiai telekomunikacijtj srityje (Solving Internet Congestion). Plačiau apie prof. 
Zigmantų Budrikį ir jo mokslinę veiklą -kitame “M.P.” m.
Nuotraukoje iš kairės: profesoriai Antonio Cantoni, John nulieti, Zigmantas Budrikis 
ir medalius įteikęs prof. Michael Keniger.

Lietuvos įvykių apžvalga
Energetikos 

ministras 
drausmina 
“Leo LT’ 
Jau senokai 

“Leo LT” prieši
nasi Vyriausybės 
nurodymams, 
keturiais centais 
už kilovatą (kWh) 

atpiginti parduodamą elektrų žmonėms. 
Gegužės 16 dieną energetikos ministras 
Arvydas Sekmokas matydamas, jog tai 
lengvai įvykdoma, pasiūlė “Leo LT” va
dovams elektros kainas atpiginti perpus, 
sumažinus įmonės vadovų algas ir atlei
dus pusę darbuotojų. Pasirodė, jog “Leo 
LT” valdybos pirmininkas Rymantas 
Juozaitis uždirbdavo 50,000 litų per 
mėnesį neat-skaičius mokesčių.

Be to, A. Sekmokas pageidauja, kad 
“Leo LT” stebėtojų taryba pavestų valdy
bai parengti tolesnę elektros energijos ta
rifų mažinimo strategijų, karpant elektros 
energijos perdavimo ir skirstymo kainas.

“Leo LT” valdybos pirmininkas Ri
mantas Vaitkus kol kas nenori komen
tuoti energetikos ministro pareiškimo, 
nes jis skirtas ne “Leo LT” valdybai, o 
stebėtojų tarybai.

“Mes ieškome rezervų tarp savo įmonių 
- tas darbas šiuo metu vyksta. Ministerijai 

pateikėme įvairių variantų, todėl kol kas 
nenoriu nieko daugiau komentuoti”, - BNS 
sakė R. Vaitkus. Jis svarstė, kad vienas 
svarbiausių finansų šaltinių galėtų būti 
tai, jog Ignalinos atominė elektrinė (AE) 
gali būti nestabdoma numatytam eiliniam 
remontui. Apie tarnautojų algų mažinimą 
ir taupymą - neižodžio.

Vyriausybei greitai bus pateiktos spe
cialios darbo grupės išvados dėl tolesnio 
nacionalinės energetikos bendrovės “Leo 
LT” likimo. Ministro pirm. Andriaus Ku
biliaus teigimu, permainos pačioje “leo 
LT” yra neišvengiamos. Jo teigimu, “Leo 
LT” per šiuos metus nesukūrė jokios pri
dėtinės vertės, projektas yra sukompro
mituotas ir jis trukdo viso elektros ūkio 
reformoms.

Prezidentas apdovanojo laisvės 
gynėjus

Gegužės 15 d., Partizanų pagerbimo, 
kariuomenės ir visuomenės dienos proga 
Prezidentas Valdas Adamkus Vyčio Kry
žiaus ordinais apdovanojo ginkluoto ir 
neginkluoto pasipriešinimo dalyvius, did
vyriškai gynusius Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. Apdovanojimai buvo teikia
mi atsižvelgiant į krašto apsaugos minis
trės Rasos Juknevičienės ir Lietuvos ge
nocido ir rezistencijos tyrimo centro reko
mendacijas.

Prezidentas pabrėžė, kad šie metai žymi
Nukelta į 2 psl.

(ELTA). Gegužės 15-tą, Partizanų 
pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės 
vienybės dienos proga, Prezidentas Valdas 
Adamkus Vyčio Kryžiaus ordinais ap
dovanojo ginkluoto ir neginkluoto pasi
priešinimo (rezistencijos) dalyvius, di
dvyriškai gynusius Lietuvos laisve ir ne
priklausomybę.

Kreipdamasis Į laisvės gynėjus, jų ar
timuosius ir iškilmių svečius Prezidentas 
pabrėžė, kad šie metai žymi keletą labai 
svarbių Lietuvos istorijai sukakčių: pir
mojo valstybės paminėjimo tūkstantme
tį, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio Dekla
racijos šešiasdešimtmetį ir Lietuvos na
rystės NATO penkmetį.

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir 
visuomenės vienybės diena Lietuvoje 
minima gegužės 17 dieną. Minėjimas Kau
ne vyko šeštadienį, o sekmadienį Vilniu
je. Įvairiais būdais buvo atkuriamas po
kario partizanų laikotarpis. Bet šventės

Naujoji Prezidentė -
• Didž. Britanijos televizija BBC 

perdavė pokalbį su išrinktąja Lietuvos 
Prezidente Dalia Grybauskaite. Atsaki
nėdama ji pabrėžė sieksianti atverti Lie
tuvos energetikos rinką, kuri vis dar yra 
susijusi su sovietine energetikos sistema. 
“(Lietuvoje) nėra elektros vidaus rinkos. 
Rinka yra labai monopolizuota, - sakė D. 
Grybauskaitė. - Elektros gamyba ir pa
skirstymas yra tose pačiose rankose. Mums 
dar reikia nemažai padirbėti šioje sri
tyje”. Kalbėdama apie Lietuvos ekonomi
kos perspektyvas ji sakė, kad šalies ekono
mika šiemet greičiausiai smuks 10-15%. 
“Tikiuosi stabilizuoti padėtį”, - sakė ji.

Nors Lietuvos Prezidento galios įta
koti Lietuvos ekonominę padėtį yra ribo
tos, D. Grybauskaitė pažymėjo, kad Pre
zidentas turi galią leisti dekretus, kurie 
“Vyriausybei yra privalomi”. Paklausta 
apie santykius su Rusija, išrinktoji Prezi
dentė sakė santykiuose su Rusija “veng
sianti erzinančios retorikos”.

• Naujajai Prezidentei daug dėmesio 
skyrė ir prestižinio britų savaitraščio “The 
Economist” politikos apžvalgininkas 
Edward Lucas. Pasak jo, Dalios Grybaus
kaitės išrinkimas Prezidente atnešė žinią, 
kad nestabilus laikotarpis Lietuvoje bai
gėsi. Jis taip pat pabrėžė ypač vertinąs 
išrinktąją šalies vadovę kaip ekonomi
kos. finansų ekspertę. Apžvalgininkas pa
žymėjo, kad didžiausias iššūkis, laukian
tis naujosios valstybės vadovės, yra eko
nominė krizė. Anot jo, išrinktoji Prezi
dentė, kuri užsienio spaudoje jau yra pra
minta “Iron Lady”, turės panaudoti savo 
tvirtą būdą ir lyderės savybes, kad sutelk
tų ir nuramintų žmones. Dalia Grybaus
kaitė, paaiškėjus rezultatams, jau pirmąją 
dieną griežtai išsakė savo poziciją dėl 
Vyriausybės darbo. Jiprivalėsianti Įveikti 
krizę ir pareiškė nesitaikstysianti su ne
efektyviu darbu. Po šių žodžių sudrebėjo 
penkių ministrų kėdės. Finansų, sociali
nės apsaugos ir darbo, sveikatos, ūkio, 
energetikos sritis kuruojantys ministrai, 

metu buvo pristatoma ir šiuolaikinė ka
riuomenė. Vyko jungtinė karinė opera
cija “Žemė-oras-vanduo”, veikė pala
pinių miestelis, buvo rodoma karinė 
technika ir ginkluotė, karo lauko resto
ranas, karo lauko ligoninė, fotosalonas, 
buvo surengti Garbės sargybos kuopos, 
Lietuvos kariuomenės ir karinių oro pa
jėgų orkestrų pasirodymai, skraidymai, 
įvairios karinės atrakcijos mažiems ir 
dideliems.

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir 
visuomenės diena kasmet švenčiama 
trečiąjį gegužės savaitgalį. Pirmą kartą 
Kariuomenės ir visuomenės susiartini
mo šventė buvo surengta 1935 metais. 
Šventė buvo organizuojama iki 1938 me
tų, vėliau ją pakeitė Ginklų fondo akcija- 
lėšų rinkimas kariuomenei paremti. Tar
pukariu pagrindinės šventės iškilmės vy
ko laikinojoje sostinėje Kaune. Po soviet
mečio šventė buvo atgaivinta 1993 metais.

Anglijos apžvalgose 
pasak Prezidentės, arba turės pripažinti ir 
taisyti klaidas, arba turės palikti postus.

Dalia Grybauskaitė taip pat pareiškė, 
kad kol bus įmanoma reikia tvarkytis 
patiems ir neskubėti kreiptis į Tarptautinį 
valiutos fondą (TVF). Tam pritarė ir “The 
Economist” apžvalgininkas: Lietuvai tik
rai kol kas nereikia tokios paskolos, kokią 
turėjo pasiimti ant bankroto ribos atsi
dūrusi Latvija. Esą paskola iš TVF Lietuvai 
būtų negerai ir dėl to, kad ji numuštų 
skolinimosi reitingus.

Tačiau E. Lucas priminė, kad yra įvai
rių bendravimo su TVF galimybių. 
“Geriau tartis dėl pinigų dar tada, kai jų 
nereikia, nei blogiausiu atveju. Geriausia 
yra užsitikrinti atsarginį variantą”, - sakė 
komentatorius.

Edward Lucas taip pat pažymėjo ger
biąs Dalią Grybauskaitę kaip ekonomis
te ir finansų ekspertę. “Manau, ji labai 
rimtai apgalvoja savo žodžius prieš juos 
išsakydama”, - teigė jis, ragindamas 
įsiklausti į busimąją šalies vadovę.

Kalbėdamas apie kadenciją baigiantį 
Prezidentą Valdą Adamkų, E. Lucas 
pažymėjo, kad jis buvo geras, bet nestiprus 
lyderis. “Tai ypač išryškėjo kadencijos 
pabaigoje. Aš labai džiaugiausi, kai V. 
Adamkų išrinko Prezidentu. Tai yra viena 
iškiliausių emigrantų asmenybių ir vienas 
liberaliausių politikų. Jis - nepaprastai 
iškili asmenybė kultūriniame, intelekti
niame gyvenime, tačiau - ne visada efek
tyvus sprendžiant šalies vidaus klausi
mus”,-teigė jis.

® Su naująja Prezidente taip pat kal
bėjosi įtakingasis “The Financial Times”. 
Tarp daugelio minčių, D. Grybauskaitė 
laikosi nuomonės, kad naujosioms ES 
valstybėms narėms neturėtų būti daromos 
nuolaidos, pavyzdžiui, taikomi švelnesni 
re ikalavi-mai prisijungiant prie euro zonos, 
nes tai pakenktų reformų įgyvendinimui 
šiose šalyse. “Nemanau, kad kažkas kitas 
turi mokėti už neatsakingą naujųjų valstybių 
narių fiskalinę politiką”, - sakė ji. □
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Vytautas 
Patašius

♦ Gegužės 18 d. 
Burmoje prasidė
jo teismo proce
sas prieš Nobelio 
laikos premijos 
laureatę Suu Kyi, 
neįsileidžiant į 
teismo salę užsie
nio diplomatų. 
ASEAN (Pietų 
Rytų Azijos Vals

tybių Sąjunga) ir JAV reikalauja, kad Suu 
Kyi ir virš 2100 kitų politinių kalinių 
būtų paleisti iš kalėjimo.
♦ Gegužės 18 d. Šri Lankoje pasibaigė 
tamilų bandymas ginklu išsikovoti sau 
atskirų valstybę Ccilono salos šiaurėje ir 
rytuose, prasidėjęs 1983 metais. Šri Lan
kos kariuomenė sutriuškino sukilėlių li
kučius. Per dvi paskutines kovų dienas 
nukauta apie 350 tamilų tigrų sukilėlių. 
Nušautas vyriausias sukilėlių vadas 
Prabharakan, bandęs pravažiuoti pro 
sargybų juostą greitosios pagalbos 
automobilyje. Nušauti ir du su juo važiavę 
svarbūs sukilėlių vadai - jo pavaduotojas 
Pottu Amman ir jūros pajėgų viršininkas 
pulkininkas Soosai.
♦ Gegužės 18 d. Adeno įlankoje Soma- 
lijos piratų apšaudomas prekinis laivas 
“Dubai Princess” spėjo radijo bangomis 
prisišaukti pagalbon Australijos karo lai
vus, fregatas HMAS Sydney ir HMAS 
Ballarat. Piratai pabėgo.
♦ Gegužės 18 d. Somalijoje Islamo eks
tremistai sukilėliai po kovų užėmė svarbų 
Jowhar miestą. Vyksta sunkios kautynės 
valstybės sostinėje Magadišu.
♦ Gegužės 19 d. D. Britanijoje atsista
tydino parlamento Žemųjų Rūmų pirmi
ninkas Michael Martin paaiškėjus, kad la
bai daug parlamento narių neleistinai 
išpučia savo išlaidų sąskaitas.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
keletą labai svarbių Lietuvos istorijai 
sukakčių: pirmojo valstybės paminėjimo 
tūkstantmetį, Lietuvos laisvės kovų sąjū
džio Deklaracijos šešiasdešimtmetį ir 
Lietuvos narystės NATO penkmetį.

“Šiuos įvykius vienija viena bendra 
laisvės dvasia, bendros pastangos laisvai ir 
oriai gyventi saugant savo šalies paveldą. 
Ne ginkluotė ir ne moderniausia techni
ka, o būtent kovos dvasia yra tas kariuo
menės pagrindas, nuo kurio prasideda 
tikroji gynybinė galia”, - sakė Prezidentas 
V Adamkus.

Kasmetinis Partizanų pagerbimas bei 
kariuomenės ir visuomenės vienybės 
dienos minėjimas yra vertylrė, kurią būtina 
skleisti jaunimui, sakė Prezidentas.
V. Adamkus apie I). Grybauskaitę

Kadenciją baigiantis Lietuvos vadovas 
Valdas Adamkus mano, jog į klausimą ar 
Lietuvos politinėje sistemoje pakanka ga
lių, naujoji valstybės vadovė Dalia Grybaus
kaitė atsakys darbais.

“Jei taip tikraiyra, neabejoju, kad ji tą 
padarys”, žurnalistams sakė V.Adamkus. 
Apibūdindamas skirtumus tarp savęs ir D. 
Grybauskaitės. Prezidentas pasitelkė žo
džių žaismą:”Skirtumas tarp jos ir manęs 
yra tik tas, kad jos būdas-moteriškas, ta
čiau kietesnis, o aš, turbūt turėdamas ga
limybę būti kietesnių, buvau per švelnus”. 
Europa tiesia ranką prašančioms

Rytų kaimynėms
Europos Sąjunga (ES) nenorėdama 

sumaišties savo pašonėje siekia padėti 
rytinėms savo kaimynėms. Prieš pora sa
vaičių ES Prahoje surengė susitikimą su
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Trumpai iš visur
♦ Gegužės 20 d. Indonezijoje Javos sa
loje bcsileisdamas sudužo Hercules tipo 
karinis transporto lėktuvas. Žuvo bent 98 
žmonės, 15 sužeistų. Lėktuvu skrido ka
riai ir jų šeimos.
♦ Gegužės 20 d. vėl pradėjo veikti su
taisytas Hubble teleskopas erdvėje.
♦ Gegužės 20 d. vienai dienai į Suu Kyi 
teismo salę buvo įleisti užsienio diplo
matai. Tą pat dieną kalėjime su kaline 
galėjo susitikti Tailando, Singapūro ir 
Rusijos ambasadoriai Tailande. Teismo 
procesas vėl tęsiasi uždaroje teismo salėje.
♦ Gegužės 22 d. Somalijoje vyriausybės 
karinės pajėgos šią dieną atsiėmė dalį 
sostinės Mogadišu, šią dieną žuvo 29 
žmonės, apie 200 sužeistų. Kovos tęsiasi 
toliau. Iki šiol per kovas sostinėje per 2 
savaites žuvo apie 150 žmonių.
♦ Nusižudė buvęs Pietų Korėjos pre
zidentas Roh Moo - hyun, nušokdamas nuo 
aukštos uolos. Jis buvo apkaltintas 
korupcija, o jo žmona ir sūnus kyšių ėmi
mu, jam einant prezidento pareigas 2002 - 
2008 metais.
♦ Pasaulyje vis dar siaučia kiaulių gri
pas. Iki gegužės 24 dienos užregistruoti 
12,022 susirgimai ir 83 mirtys 43-jose 
valstybėse. Australijoje užregistruoti 16 
patvirtintų susirgimų. Bandant užkirsti 
kelią epidemijos plitimui, moksleiviui 
susirgus kiaulių gripu, vienai savaitei 
uždaroma visa mokykla.
♦ Pakistane vyksta sunkios kovos prieš 
Taliban Swat slėnyje. Pabėgėlių stovyklose 
dėl kovų užsiregistravo virš dviejų mili
jonų žmonių.
♦ Gegužės 21 dieną dėl liūčių Queens
land valstijoje ir NSW valstijos šiaurės 
rytuose prasidėjo didžiuliai potvyniai. 
Daugupių išsiliejo iš krantų, apsemta da
lis Kempsey miesto ir daug mažesnių 
miestelių. Evakuota 16,000žmonių. □ 

šešių buvusių sovietinių respublikų atsto
vais. Susitikimo tikslas - pasirašyti dek
laraciją dėl naujos Rytų partnerystės prog
ramos, kuri susitiprins ES ir šių šalių - 
Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos. 
Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos - politinį 
bei ekonominį bendradarbiavimą.

Rusijos užsienio reikalų ministras Ser
gej Lavrov dieną prieš tai perspėjo, kad 
Prahos susitikimas yra brovimasis į Rusijos 
interesų sferą. “ES turi garantuoti, kad 
jokiais savo veiksmais nesikiš į posovie
tinę erdvę” - pareiškė jis.

ES užsienio politikos vadovas Javier 
Solano sakė, kad tokia mintis net nebuvo 
kilusi. “Tai nenukreipta prieš ką nors ir tik
rai nenukreipta prieš Rusiją”, - pabrėžė jis.

Atrodo Sovietų - Rusijos hegemonija 
gyva ir pavojinga Rytų šalims. Ne nuosta
bu, kad jos šliejasi prie ES ir Vakarų.

Bus sunkiau keisti lito kursą?
(ELTA). Galiojantis įstatymas nustato, 

kad esant nepaprastoms aplinkybėms. 
Lietuvos bankas, suderinęs su LR Vy
riausybe, gali keisti bazinę valiutą ir/ar 
oficialų lito kursą. Dabar Seimas yra lin
kęs pritarti siūlymui, kad toks keitimas 
yra galimas tik pirma Seimui apsvarsčius 
ir patvirtinus nepaprastų aplinkybių 
buvimą šalyje, ir būtent kai bazinės valiu
tos ar nustatyto lito kurso tolesnis išlai
kymas žlugdytų nacionalinės ekonomikos 
stabilumą. Tokioms Lito patikimumo 
įstatymo pataisoms pritarė 41 Seimo narys, 
prieš buvo 10, susilaikė 24 parlamentarai. 
Preliminari svarstymo Seimo posėdyje 
data - birželio 23-ioji.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS, LGITLC ir “Bernaidinai”.

Išrinktoji Prezidentė 
nedelsia

Lietuvos Prezidento rinkinius laimė
jusi eurokomisarė Dalia Grybauskaitė 
spaudos konferencijoje jau pirmą die
ną po rinkimų pareiškė, kad trys mėnesiai 
yra per ilgas laikas sprendžiant naciona
linės energetikos bendrovės “Leo LT” 
likimą. “Tris mėnesius miegoti mes ne
beturime laiko - tai mano atsakymas apie 
liet kokius tris mėnesius. Jeigu teisinin
kams trūksta laiko, tegul dirba naktį. 
Lietuvai per sunkus laikotarpis tempti 
gumą. Laikai praėjo - dirbti taip, kaip 
dirbo vakar, nebėra laiko ir niekas taip 
dirbti negalės. Po inauguracijos aš norė
siu turėti visus sprendimus ant stalo, o 
prieš tai bus aiškiai suformuluota Vy
riausybei, kokie yra tikslai. Moralinė ža
la, kokia buvo padaryta su šiuo objektu 
[Leo LT], yra padaryta, ir sprendimus rei
kia priimti greičiau”, - spaudos konferen
cijoje pirmą dieną po rinkimų sakė Dalia 
Grybauskaitė.

Penkių ministrų likimas ant plauko. 
Dalia Grybauskaitė įvardijo penkis mi
nistrus, su kuriais ketina pirmiausia kal
bėtis ir kelti reikalavimus prieš nuspren
džiant dėl jų tolesnio darbo Vyriausybėje - 
tai finansų, socialinės apsaugos, sveikatos, 
ūkio ir energetikos ministrai. “Norėsiu 
kalbėti su finansų, socialinės apsaugos, 
sveikatos, ūkio ir energetikos ministrais 
(...). Kelsiu tam tikrus reikalavimus, norė
siu girdėti sprendimų kelius ir priimi- 
nėsiu sprendimus”.

Eurų prognozuoja po 3 - 6 metų. Lie
tuvai realu eurą įsivesti 2012-2015 metais.

“Labai realus laikotarpis - tarp 2012 ir 
2015 metų”, - sakė ji.

Atsisakys pusės algos. Išrinktoji Pre
zidentė Dalia Grybauskaitė patvirtino

Kaip balsuota užsienyje
Išrinktoji Prezidentė Dalia Grybaus

kaitė užsienyje surinko 86.3% balsų, 
antroje vietoje likęs socialdemokratų 
kandidatas Algirdas Butkevičius surinko 
4.81 % balsų.

Prezidento rinkimuose užsienyje da
lyvavo iki šiol rekordinis rinkėjų skai
čius, beveik trečdaliu daugiau nei prieš 
pusmetį per Seimo rinkimus. Vyriausiosios 
rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, 
užsienyje iš viso balsavo 14,008 rinkėjai. 
Per Seimo rinkimus rinkėjų buvo 10,345.

Per Seimo rinkimus ambasadoje Ai

Perspėja ieškančius darbo Anglijoje
Plečiantis ekonominei krizei, Anglijos 

labdaros organizacijos perspėja, kad 
Centrinės ir Rytų Europos valstybių pi
liečiai, kurie nėra pasiruošę gyventi ir 
dirbti Jungtinėje Karalystėje, gali susi
durti su sunkumais. Siekiant išvengti to
kių nemalonumų, vietinės labdaros organi
zacijos primygtinai siūlo dar prieš atvyks
tant gyventi ir dirbti į šią šalį, susirasti dar
bą ir gyvenamą vietą, turėti pakankamai 
pinigų. Bent 500 svarų sterlingų. Ypač jei 
atvykstama dar neturint darbo ir kur 
apsistoti.

Vis girdint kaip lietuviai ten patiria 
nenumatytų bėdų, susirūpinusi yra ir LR 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Ekonominės migracijos skyriaus atstovė: 
„Nei vienas nėra apsaugotas nuo to, kad 
darbo paieškos gali užsitęsti pernelyg il
gai- daugiau nei keletą savaičių. Vertėtų 
atminti ir tai, kad įvairios socialinės ga
rantijos, apgyvendinimas ir sveikatos ap
saugos paslaugos teikiamos ribotai, ypač

Naujai išrinkta Lietuvos Respublikos Pre
zidentė Dalia Grybauskaitė.

ketinanti atsisakyti pusės šalies vadovo 
atlyginimo. “Nuostata išlieka. Europos 
komisarai po kadencijos pabaigos, jeigu jų 
busimasis atlyginimas yra mažesnis, gali 
pretenduoti į 50 % komisaro algos. Todėl 
trejų metų laikotarpiu, kol yra sunkme
tis ir kol tas priedas yra galimas iš Euro
pos Sąjungos, aš atsisakysiu 50% Lietu
vos atlyginimo”. Pati Dalia Grybauskaitė 
anksčiau yra sakiusi, kad Europos Komi
sijos nario atlyginimas tris kartus viršija 
Lietuvos Prezidento darbo užmokestį.

Daugiau orientuosis į Vakarų Europą. 
Išrinktoji Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
Lietuvos užsienio politiką žada daugiau 
orientuoti į Vakarų Europą. “Norėčiau 
matyti plačiau pasklidusią mūsų inte
resų sklaidą - turiu galvoje ypač Vakarų 
Europoje. Labai norėčiau matyti, kad 
Lietuva ne tik sugeba bendrauti ir būti 
naudinga ir protinga Rytuose, bet taip pat 
būti protinga ir naudinga Vakaruose”. 
Konkrečios valstybės, į kurią vyks pirmo
jo vizito, Dalia Grybauskaitė neįvardijo. 
“Į užsienį važiuosi tik ten, kur Lietuvai 
pirmiausiai reikės, o ne dėl to, kad tradi
ciškai kažkas yra strateginis partneris ar 
koks nors kitoks”. - sakė ji. (BNS kalbinti 
politikos ekspertai prognozuoja, kad 
D.Grybauskaitės prezidentavimo laiko
tarpiu Lietuvos užsienio politikos dėmesys 
nuo Rytų daugiau pakryps į Vakarus.)

(Pagal BNS)

rijoje balsavo 1,167 rinkėjai, per Preziden
to jų buvo dvigubai daugiau - 2,680, 
Didžiojoje Britanijoje Seimą rinko 1,886, 
Prezidentą - 2,598 rinkėjai.

Per Prezidento rinkimus JAV balsavo 
1,919, Belgijoje -667, Rusijoje - 545, Lat
vijoje - 355 rinkėjai. Šie skaičiai dar nėra 
galutiniai.

Palyginant skirtingus metus, per 
Prezidento rinkimus 2004 metais užsie
nyje balsavo 11.014,2002 metais - 7.412, 
1997 metais - 5,391, 1993 metais - 6,595 
rinkėjai. (Iš Lietuvos spaudos) 

jei asmuo nedirba“. Pasak jos, būtina 
mokėti anglų kalbos pagrindus ir gebėti 
bent minimaliai susikalbėti šia kalba. 
Daugelis klaidingai mano, kad jei jie ieško 
fizinio darbo, anglų kalba nereikalinga. 
Tai netiesa. Netgi dirbant statybose reikia 
praeiti sveikatos ir darbo saugos reika
lavimus, kurių nepavyks įveikti nemo
kant kalbos. Kita vertus, tokiais atvejais ir 
įdarbinimo agentūros dažnai atsisako 
padėti.

Ji pabrėžia, kad pasitaiko nemažai 
sukčiavimo atvejų, kai pažadamas darbas 
arba apgyvendinimas ir prašoma sumo
kėti už tai dar prieš atvykstant į Jungtinę 
Karalystę.

Atvykus dirbti, būtina užsiregistruoti 
Darbuotojų registracijos programoje Vi
daus reikalų ministerijoje. Jei asmuo yra 
užsiregistravęs daugiau nei 12 mėnesių, 
netekus darbo jam suteikiama teisė pra
šyti finansinės pagalbos iš Jungtinės Ka
ralystės Vyriausybės. □
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Bendruomenės baruose
Adelaidės lietuviai myli savo mamytes

Elena Varnienė
O taip, jie myli, gerbia bei meldžiasi už 

jas ir neskuba visiems pasigirti, kokią gra
žią šventę jie paruošė savo mamytėms.

Šių metų gegužės 10-tą Šv. Kazimiero 
bažnytėlė buvo pilna ne tik vyresnio 
amžiaus maldininkų, bet ir jaunų veidų, 
atvykusių su savo mamytėmis ar močiu
tėmis. Kun. Juozas Petraitis atnašavo šv. 
Mišias, paminėdamas motinų pasiauko
jimą ir didelį jų įnašą žmonijai. Po pa
mokslo ALB Adelaidės Apylinkės Valdy
bos pirmininkė Elena Varnienė taip pat 
pasveikino visas motinas bei paprašė kar
tu pasimelsti ir už Amžinybėn jau iške
liavusias mamytes.

Po mišių visi išskubėjom į Lietuvių 
Namus, kur šventiškai išpuošti stalai lau
kė 150 žmonių iškilmingiems pietums. 
Jaunuoliai kaip tikri padavėjai žvaliai vi
sus aptarnavo skaniais šeimininkės Re
ginos pietumis, o kun. Juozas Petraitis 
palaimino Dievo duotas gėrybes ir visas 
mamytes su savo šeimomis. Nuotaika visų 
buvo puiki, ir ne tik todėl, kad saulutė 
gražiai švietė, bet ir dėl to, kad susitiko ir 
pasimatė gausybė ilgai nematytų veidų su 
naujais prieaugliais, žiniomis ir pasidi
džiavimu, kad esame ir išlikome gerais 
lietuviais.

Šios šventės rengėjos - Pietų Australi
jos Lietuvių Moterų Draugijos -vardu jos 
pirmininkė Renata Urmonienė pasvei
kino visus jau pasistiprinusius pietumis, 
palinkėjo visoms mamoms sveikatos bei 
gražios ateities ir pakvietė lietuvių Sa
vaitgalio mokyklos vedėją Rūtą Sankaus- 
kiene pravesti programą.

Sceną išvydome įdomiai dekoruotą: 
vienoje pusėje viskas buvo skirta mamy
tėms, o kitoje - atsivėrė tikras vaikų pa
saulis. Ir pasipylė scenon jaunimas nuo 4 
motų iki 15. Vaikai, pasipuošę tautiniais 
rūbais, dainavo, šoko, deklamavo. Pati 
vedėja pranešinėjo lietuviškai, o Julia Gri- 
gonytė - angliškai. Visas dainas lydėjo 
gražūs judesiai, pritaikyti žodžiams, o 
dainavo šias dainas: “Sveikinam mamy
tę”, “Močiutė”, “Tau, tik tau”, “Ridikėlis ir 
petniška”, “Siuntė mane motinėlė”. Jiems 
akompanavo Algis Laurinaitis. Po to 
jaunimas pašoko dar šešis nematytus 
šokius, o pianinu paskambino Aidas 
Pocius. Mokykla didžiuojasi net trijomis 
jaunomis šokėjomis - Sasha bei Chelsea 
Baumann ir Geistare Bubėnaite, kurios 
profesionaliai atliko savo šokius.

Ir tai dar ne viskas. Mums pranešė, kad 
padainuos ir pasveikins mamas naujai 
susikūręs kvartetas “Šypsena”, kuriam 
vadovauja Regina Veress. Su pirma daina

Scenoje - naujai susikūręs kvartetas “Šypsena”. Iš kairės: Albinas Savickas, Angelė Dai
nienė, Diana Mėrūnaitė ir Regina Veress.

“Mamai” Draugijos narės išnešiojo baltas 
rožes su pasveikinimu visoms mamytėms. 
Tai iššaukė mamyčių gražias šypsenas.

Po antros dainos “Atleisk, mama” sekė 
trumpas, bet jaudinantis montažas miru
siai mamytei, kuriame Regina sodriu al
to balsu apraudojo mirusią mamą, o An
gelė Dainienė ir Diana Mėrūnaitė savo 
eilėmis išpasakojo našlaitės vargus. Kvar
tetas turi ir vieną vyrą - Albiną Savicką, 
kuris savo baritonu ir gražia šypsena pa
pildo moterų balsus. Pabaigai jie padai
navo linksmą dainą “Lai bėga metai”.

Publika gausiais plojimais gražiai 
įvertino šį naują kūdikį “Šypsena”. Tai 
turėtų paskatinti juos ir toliau “žadinti” 
Adelaidės lietuvius savo gražiomis dai
nomis.

Kai visi buvo pakviesti kavutei, sunku 
buvo patikėti, kad apie 200 žmonių 
neįstengė sunaikinti 15 didžiulių tortų, 
kuriuos parūpino PALM Draugija.

Ačiū Pietų Australijos Lietuvių Mo
terų Draugijos pirmininkei Renatai Ur- 
monienei ir visoms darbščioms Draugijos 
narėms už atmintiną Motinos Dieną. □

Dr. Genovaitės Kazokienės “Muzikiniai paveikslai. M. K. Čurlionio gyvenimas ir kūryba 18754911”
Gražina Pranauskienė

Šių metų balandžio mėnesį Lietuvoje 
išleista nauja dr. Genovaitės Kazokienės 
knyga. Tai autorės mokslinis darbas, kurį ji 
1984 m. pateikė Sydnėjaus Universitete. 
Išėjęs anglų kalba leidinys pavadintas 
“Musical paintings. Life and Work of M. 
K. Čiurlionis 1875-1911”.

Tačiau pradėsiu nuo pradžių: 1983 m. 
JAV Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Taryba dr. Kazokienei paskyrė pirmąją 
premiją už geriausią darbą lietuviška te
matika rankraštyje. Deja, dienos šviesą jis 
išvydo tik dabar. 2003 m., po pirmosios 
dr. Kazokienės knygos “Lithuanian Artists 
in Australia 1950-1990” pasirodymo Aus
tralijoje, ji prašneko apie Čiurlionį bei 
parodė senų iliustracijų rinkinį. Klausiausi 
jos ir galvojau: jeigu kažkas nesiims kny
gos išleidimo, vertinga medžiaga taip ir 
gulės bibliotekos lentynose. Todėl, nieko 
nelaukdama, ėmiau ruošti magistro darbą 
spaudai.

Išleisti “Musical paintings” sudėtinga, 
nes darbo atsirado daugdaugiau. negu at
rodė. Mašinėle rašytą magistrantės dar
bą Lietuvoje reikėjo suvesti į kompiu
terį, be to kilo neaiškumų, kaip tiksliau
siai įgyvendinti autorės sumanymus. At

stumai darė savo, nes juk knyga spaudai 
buvo ruošiama tėvynėje, o nurodymai per 
mane ten keliaudavo iš Sydnėjaus. Prie 
techninių kliūčių prisidėjo ne tik pablu
kusi iliustracijų kokybė, bet ir nuo 1983 
metų pasikeitę pavadinimai.

Knygos redaktoriumi suliko būti pasau
linio lygio pianistas, paties Čiurlionio 
proanūkis. Rokas Zubovas. Ją taip pat įdė
miai perskaitė, šiek tiek pakoregavo ir 
palaimino. La Trobe Universitete Melbour
ne dirbantis prof. Ron Adams. Galime tik 
didžiuotis, jog leidinį redagavo Čiurlio
nio kūrybos žinovas bei giminatis. Juk tik 
jo dėka buvo galima fotografuoti daili
ninko originalus bei sutikslinti pasikei
tusius paveikslų pavadinimus. Pagaliau, po 
penkerių metų įtempto darbo tarp dviejų 
Australijos ir Lietuvos krantų, 2009 metų 
balandžio 21 dieną išleista svarbi daili
ninko bei kompozitoriaus gyvenimą ir 
kūrybą nušviečianti knyga.

Pirmasis knygos pristatymas
Antradienį, balandžio 28 dieną, nauja

sis leidinys buvo pristatytas Čiurlionio 
muziejuje Kaune. Susirinko apie 30 dai
lininko bei kompozitoriaus gerbėjų ir 
vertintojų. Jų tarpe M.K. Čiurlionio gi
minaičiai Dalia Palukaitienė su sūnum 
Džiugu, dailininkė-muziejininkė Milda 
Mildažytė-Kulikauskienė, menolyrinin- 
kė-profesorė Laima Šinkūnaitė, muziko
logė Eugenija Žakienė bcikiti.

Renginį pradėjo žymus pianistas, 
subtilusis Čiurlionio muzikos perteikėjas 
Rokas Zubovas. Jis paskambino keturias 
kompozitoriaus miniatiūras fortepijonui: 
“Svajonėlę”, “Pastoralę” ir du preliudus.

Muziejaus direktorius, menotyrinin
kas Osvaldas Daugelis pasveikino susirin
kusius ir nuoširdžiai padėkojo dėl ligos 
negalėjusiai atskristi dr. Genovaitei Ka
zokienei už tai, kad nors ir po daugelio 
metų, knyga ne tik kad išleista, bet taip pat 
pasitarnaus plečiant lietuvių bei užsienio 
gyventojų meninį ir muzikinį akiratį.

leidinyje išnagrinėtos detalės, paties 
Roko žodžiais tariant, atskleidžia kažką 
naujo, prie ko nebuvo prisiliesta. Pavyz
džiui kad ir piešinių nagrinėjimas nėra ži

nomų tiesų pasikar
tojimas, o detalizuotas 
muzikinio veiksmo 
vystymosi dailininko 
potėpiuose aiškini
mas paprasta, logiška 
kalba.

Mano manymu. 
Genovaitės žvilgsnis į 
Čiurlionio meną yra 
aštrokas skalperio 
dūris į ankščiau nesu
prantamus ar misti
fikuotus dailininko 
užmojus.

Skaitydama auto
rės autobiografiją 
kreipiausi į salėje sė
dinčią Genovaitės se-
šerį Danutę Budreikaitę. Ji susirinkusiems 
patvirtino, jog esanti jaunesnioji sesuo, o 
mokykloje abi dalyvavusios antisovieti- 
nių atsišaukimų platinime. Susidomėję 
žiūrovai klausėsi Sydnėjuje įsikūrusios 
autorės gyvenimo istorijos, aplodismen
tais dėkodami Genovaitei už lietuvybės 
puoselėjimą Australijoje ir Lietuvoje.

Negalima nepaminėti, jog nuo pat at
vykimo į tolimąjį kontinentą (1949 metais) 
dr. Kazokienė rinko ir kaupė tiek lietuvių 
dailininkų, liek įvairiausių Ramiojo Van
denyno salynų. Australijos aborigenų ir 
Naujosios Gvinėjos meno kūrinius: dievus, 
deives, ginklus, įrankius bei muzikos in- 
stumentus. Apie 2000 eksponatų rinkini 
nuvežė į Lietuvą ir padovanojo Lietuvos 
Dailės Muziejui. Šiuo metu šis rinkinys 
randasi Radvilų Rūmuose Vilniuje. 1997 
m. vasario 16 d., LR Prezidentas Algirdas 
Brazauskas dr. Kazokienę apdovanojo 
D.L.K Gedimino 4-to laipsnio ordinu.

Pristatymas tęsėsi. Prie fortepiono vėl 
sėdo Rokas. Kadangi “Musical paintings” 
išleista originalo kalba, žiūrovams prista
čiau autorės lietuviškai paruoštą paskaitą 
apie pagrindinius M.K.Čiurlionio kūrybos 
bruožus. Nagrinėjant iliustracijas, kompiu
terio ekrane buvo rodomos skaidrės.

Kalbėjo Čiurlionio muzikos tyrinėtojas- 
žinovas prof. Darius Kučinskas. Jis pasi

Žymusis fortepionistas Rokas Zubovas atsakinėja į Kauno 
radijo darbuotojos klausimus.

džiaugė išė jusiu leidiniu, kuris yra dar vie
nas indėlis garsinant kompozitorių ir 
dailininką ne tik tėvynėje, bet ir užsienyje. 
Rokas Zubovas įterpė Čiurlionio “Mažų 
peizažų ciklą Jūra”.

Muziejaus direktorius Osvaldas Dau
gelis savo, o Danutė Budreikaitė sesers 
Genovaitės vardu padėkojo organizato
riams už tokį įspūdingą renginį. Susispietę 
prie vaišių stalo, žiūrovai gurkšnojo vyną, 
fotografavosi, sklaidė įsigytą knygą, 
bendravo su Čiurlionio giminaičiais. Su
sirinkusiems buvo gera būti tarp geros 
kokybės, dar spaustuve kvepiančiu knygų, 
todėl niekas neskubėjo skirstytis.

Antrasis knygos pristatymas
Trečiadienį, balandžio 29 dieną, su 

Roku Zubovu pristatėme naują leidinį 
Čiurlionio namuose Vilniuje. Prisirinko 
apie 30 kompozitoriaus ir dailininko 
gerbėjų. Svetingųjų namų direktorius, 
menotyrininkas Sasys Urbonas pasveikino 
susirinkusius, pasidžiaugdamas, jog nauja 
Genovaitės knyga yra pristatoma būtent 
šiose patalpose. Kai žodis suteikiamas 
Rokui, jis pasakojo, jog Čiurlionis svajojo 
apkeliauti aplink pasaulį, bet niekada 
neminėjo Australijos. Tačiau po daugelio 
metų, jo kūryba atsidūrė būtent šiame
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Lietuva iš arti Prezidento rinkimų atgarsiai
Lietuva ES - 5 metai. Kas pakito?

Teodora Rašimaitė. Vilnius ES turėtl! 8auli dar 218 mlrd- litl! Para’

Priėš penkerius metus gegužės 1-ąją 
Lietuva kartu su dar devyniomis Rytų ir 
Centrinės Europos valstybėmis buvo pri
imta Į Europos Sąjungą (ES). Kaip žino
me, ši diena yra ir Tarptautinė darbo šven
tė, be to, viską užgožė sutapusi Motinos 
diena. Tad ar iš tikrųjų džiaugiamės prieš 
penkerius metus tapę ES dalimi?

Derybas dėl narystės ES Lietuva pra
dėjo prieš 12 metų kartu su Latvija, Slova
kija ir dabartinėmis Sąjungos naujokėmis 
-Bulgarija ir Rumunija. I .ietuvos derybos 
buvo sudėtingos dėl atominės elektrinės 
ir žemės ūkio klausimų. Išsiskyrėme ir sa
vo optimizmu dėl ES - referendume Lie
tuvos narystei Sąjungoje pritarė kiek 
daugiau nei 90% rinkėjų.

Tyrimai rodo, kad integracijos nauda 
Lietuvoje buvo juntama jau 2001-aisiais. 
Didėjo eksportas, suaktyvė jo užsienio in
vestuotojai, gaunama parama spartino sta
tybas ir įvairių ūkio šakų modernizaciją.

Svarstant neigiamus narystės ES pada
rinius, įvardijama iškart suaktyvėjusi emig
racija, dėl kurios Lietuva prarado apie 
penktadalį darbo jėgos. Tačiau kai kurie 
analitikai teigia, kad ekonomiškai tai irgi 
buvo naudinga: kelis kartus sumažėjo 
nedarbas, sparčiai augo atlyginimai, o 
užsienyje uždirbti pinigai kėlė ūkio ir 
gyvenimo lygį Lietuvoje. Taip ir buvo.

Beje, ankstesnėse apklausose Lietuvos 
gyventojai, palankiai vertindami Lietuvos 
narystę ES, labiausiai pabrėžė būtent ga
limybę dirbti kitose ES šalyse (apie du 
trečdalius apklaustųjų) ir studijuoti (dau
giau kaip pusė apklaustųjų).

Atsivėrusios durys
Gyventojų skaičiaus mažėjimas - ko 

gero, labiausiai juntamas penkerių metų 
buvimo ES poveikis. Nors agituojant prieš 
stojimą j ES buvo naudojama ir plūstelė
siančių imigrantų korta, naujausi išanks
tiniai Statistikos departamento duome
nys rodo, kad praėjusiais metais iš Lietu
vos emigravo dvigubai daugiau žmonių, 
nei imigravo.

Pagal gyvenamosios vietos deklara
vimo duomenis, 2008 m. iš I,ietuvos emig
ravo 17,000 gyventojų (2007 m. -13,900), 
imigravo - 9,300 (2007 m. - 8,600). Anks
tesnių tyrimų rezultatai rodo, kad tik kas 
antras trečias Lietuvos gyventojas emig
ruodamas deklaruoja savo išvykimą.

Lietuva pagal emigracijos mastą - 
pirmoji ES. Išankstiniais Europos statis
tikos tarnybos (Eurostato) duomenimis, 
2008 m. neigiamas migracijos saldo (emig
ravusių ir imigravusių asmenų skaičiaus 
skirtumas) 1,000 gyventojų buvo lik ketu
riose ES valstybėse narėse: Lietuvo je (-2.3), 
Latvijoje (-1.1), Lenkijoje (-0.4) ir Bulga
rijoje (-0.2).

Eurostatas prognozuoja, kad Lietuvos 
gyventojų skaičius ir toliau mažės. 2060 
m. pabaigoje Lietuvoje gyvens 2,527,000 
gyventojų, t. y. 822,700 mažiau negu šių 
metų pradžioje.

Tuo metu ES gyventojų daugėjo. Išanks
tiniais Eurostato duomenimis, šių metų 
pradžioje Sąjungoje gyveno 499.7 mln. 
žmonių, arba 2.2 mln. daugiau nei prieš 
metus. Eurostatas prognozuoja, kad ES 
gyventojų daugės - 2060 m. pabaigoje gy
vens 4.9 mln. žmonių daugiau negu 2009 
m. pradžioje.

Nauda ir lietuviams
2004 - 2008 m. Lietuva sulaukė dau

giau nei l.,5 mlrd. litų ES ir kitos su ja su
sijusios finansinės paramos. Dar keli 
milijardai litų buvo skirti rengiantis stoti į 
šią organizaciją. 2007- 2013 m. Lietuva iš
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mos-tai beveik prilygsta metiniam mū
sų šalies biudžetui.

Panaudojus visą šių sumą, galėtų būti 
papildomai sukurta apie 52 mlrd. litų 
bendrojo vidaus produkto (2008 m. Lie
tuvoje sukurtų prekių ir paslaugų vertė 
siekė 111 mlrd. Litų). O kur dar parama 
žemės ūkiui ir regionų plėtrai. Nepaisant 
to, kad visuomenėje sklando įvairiausių 
nuomonių apie ES fondų pinigų panau
dojimo skaidrumą, 2008 m. pabaigoje 
„Vilmorus“ atlikta apklausa vis dėlto pa
rodė, kad 86% lietuvių mano, jog ši para
ma panaudota tinkamai ir kėlė Lietuvos 
žmonių gerovę.

ES vis dar patinka
Neseniai penkerių metų jubiliejaus ES 

proga buvo atlikta dar viena Lietuvos 
gyventojų apklausa. Nepaisant sunkių 
laikų, kurie turėtų šiek tiek užtemdyti 
objektyvumą, beveik du trečdaliai apklaus
tųjų mano, kad ES mums davė daugiau ar 
mažiau naudos.

Dauguma didmiesčių gyventojų palan
kiai vertina Lietuvos narystę ES. 46.6% 
apklaustųjų teigė manantys, kad narystė 
Sąjungoje Lietuvai davė labai daug, 27.4% 
- šiek liek naudos.

Tvirtinančiųjų, kad narystė ES Lietu
vai beveik nedavė naudos, buvo 17.4%. Tik 
0.4% apklaustųjų teigė, kad ji davė tik 
daug žalos. 8.2 % respondentų į klausi
mą, arpenkerių metų narystė ES Lietuvai 
davė naudos, atsakė, kad nežino.

Yra dalykų, kurie įsiliejus į ES lietu
vius nuvylė. Pavyzdžiui, beveik trečdalis 
miestiečių teigė esantys nepatenkinti, kad 
ES senbuvės Lietuvą laiko antrarūše nare, 
o 24% respondentų tvirtino nusivylę gero
kai pakilusiomis maisto ir pramonės pre
kių kainomis. Be to, kiek daugiau nei de
šimtadalis gyventojų įsitikinę, kad ES fi
nansinė parama Lietuvai yra per menka.

Tokį tyrimą savaitraščio „Veidas“ už
sakymu balandžio 20-22 dienomis atliko 
bendrovė „Prime Consulting“.

Beje, mes, vertindami ES naudą, visai 
neišsišokame. „Eurobarometro“ duomeni
mis, gilėjant nacionalinėms ekonominėms 
problemoms, naiystę ES teigiamai tebe
vertina absoliuti dauguma Sąjungos pi
liečių, o prieš ją tėra nusistatę 15% euro
piečių. 56% europiečių yra įsitikinę, kad 
narystė ES turėjo teigiamą poveikįjų šaliai. 
Šiam teiginiui nepritaria 31% respondentų.

Didžiausi optimistai dėl narystės ES - 
airiai, estai, slovakai, danai ir olandai, pe
simistai - vengrai, britai ir kipriečiai. Su 
69% siekiančiu teigiamu narystės verti
nimu lietuviai eurooptimistų sąraše uži
ma devintąją vietą.

Susiliejo su 500 mln.
Atsitraukus nuo vidaus problemų, ga

lima sakyti, kad, dešimčiai pastarųjų šalių 
įstojus į ES, buvo baigtas kelis dešimt
mečius trukęs Europos susiskaldymas, 
prasidėjęs po Antrojo pasaulinio karo. 
Mums jis reiškė izoliaciją nuo vakarietiš
kų vertybių ir vakario tiško gyvenimo būdo.

Nors po mūsų dešimtuko praėjus dve
jiem metams j Sąjungą dar įstojo Bulgarija 
ir Rumunija (daugiau šalių bent jau arti
miausiu metu nenumatoma priimti), ES 
mūsų penkerių metų jubiliejų laiko ir savo 
atskaitos -ES plėtros pabaigos - tašku. Tad 
neseniai ES buvo paskelbtas komunikatas 
„Penkcri išsiplėtusios ES metai“, kuriame 
teigiama, kad plėtra davė didžiulę ekono
minę naudą abiem šalims, t. y. ne lik mums, 
bet ir jiems. Dabar ES-didžiausia integ
ruota ekonominė zona pasaulyje. Jai ten
ka daugiau nei 30% pasaulio bendrojo vi
daus produkto ir daugiau nei 17% pasaulio 

. prekybos. („Savaitė“)
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Kas kiek surinko...
Vyriausiosios rinkimų komisijos duo

menimis, suskaičiavus duomenis iš visų 
2,035 apylinkių Dalia Grybauskaitė su
rinko 68.17%, socialdemokratas Algir
das Butkevičius - 11.7%, partijos Tvarka 
ir teisingumas vicepirmininkas Valentinas 
Mazuronis - 6.09%, Lietuvos lenkų rin
kimų akcijos vadovas Valdemaras Toma- 
ševskis - 4.69%. Valstiečių liaudininkų 
sąjungos garbės pirmininkė Kazimira 
Prunskienė - 3.86%, Darbo partijos vice
pirmininkė Loreta Graužinienė-3.57%, 
atsargos brigados generolas Česlovas Je- 
zerskas - 0.66 % balsų.

Kiekvienas kandidatas Prezidento rin
kimuose turėjo įmokėti 11.600 litų užstatą. 
Įstatymas numato, kad rinkimų užstatas 
grąžinamas kandidatui, surinkusiam ne 
mažiau kaip 7% rinkėjų balsų. Tokiu bū
du. rinkimų užstatas bus grąžintas tik D. 
Grybauskaitei ir A. Butkevičiui.

Naujoji Prezidentė apie 
ministrus...

(ELTA). Pirmieji ant Prezidentės Da
lios Grybauskaitės “kilimėlio” bus iškviesti 
finansų, socialinės apsaugos, sveikatos, 
ūkio, energetikos sritis kuruojantys mi
nistrai. Išrinktoji Prezidentė jų atžvilgiu yra 
kategoriška bei griežta ir neslepia, kad jie 
arba pripažins klaidas ir imsis jas taisyti, 
arba turės palikti postą. “Taiyra tos sritys, į 
kurias reikia labai profesionalių ministrų. 
Tai bus pirmieji žmonės, su kuriais norėsiu 
kalbėtis... Sprendimai bus labai rimti: arba 
sugebate dirbti, arba ne... Puikiai matome, 
ką turime, ką turėjome ir ko galime tikėtis 
iš esančių Seime. Kas sugeba pripažinti, 
mato savo klaidas ir sugeba jas taisyti, tie 
žmonės galės dirbti, kurie negebės suprasti 
ir negebės taisyti, negalės dirbti”, - sakė ji.

Kreipdamasi įžmones, ji teigė: “Naštą 
turėsime nešti visi kartu. (...) Sunkmetis tik 
ateina. Mums visiems bits sunku, bet tai, 
kad sugebėjome susitelkti, kad patikėjo
te manimi, yra ženklas, kad niekas yra 
nebaisu.”

Kaip formuos savo kaip valstybės va
dovės komandą D. Grybauskaitė neatsklei
džia, tačiau teigia kandidatus jau numačiusi. 
“Rinksiuos! tuos žmones, su kuriais teko 
dirbti, nepriklausomai nuo to, kokiai po- 
litinci partijai jie priklauso”. - sakė ji.

Apie dvigubų pilietybę...
(Atsakymai į Deimantės Dokšaitės, 

lietiinams.coin. klausimus, prieš Preziden
to rinkimus. Red.)

1. Esame graži, bet nedidelė tauta, todėl 
turime branginti kiekvieni! lietuvį. Laikau
si nuomonės, jog dviguba pilietybė turėti) 
būti įteisinta. Negalime pakeisti kitos ša
lies įstatymų, nuo kurių taip pat priklauso 
dvigubos pilietybės galimybė. Bet, jeigu 
dabartiniai Lietuvos įstatymai šią galimy
bę riboja, reikėtų juos peržiūrėti ir. ati
tinkamai, keisti. Neatmesčiau ir referendu
mo sušaukimo. Manyčiau, kad įstatymai 
turi būti aiškūs ir vienodai taikomi visiems 
- įvairios lengvatos ir išimtys tik komp
likuoja padėtį. Lietuvos pilietybę turėtų 
gauti kiekvienas, kuris turi į ją teisę.

2. Kiekvienas žmogus turi laisvę pa
sirinkti, kur ir kodėl gyvena. Aš neraginu 
lietuvių emigruoti, atvirkščiai, visus kviečiu 
grįžti įTėvynę ir darbuotis jos ir savo pačių 
labui čia. Tačiau jokiu būdu nesmerkiu tų, 
kurie paliko savo kraštą -įvairiais laikais 
ir dėl įvairių priežasčių. Esu įsitikinusi, 
kad tarp įvairių išeivijos kartų ir bangų 
yra labai daug tautiečių, kurie kitose ša
lyse įgijo puikų išsilavinimą, žinių ir pa
tirties. Manau, kad valstybės uždavinys ir 
tikslas - sudaryti kuo geresnes sąlygas, kad 
visi norintys tą patirtį išnaudoti Tėvynės 
labui, galėtų tai laisvai ir nevaržomai daryt i. 
Nemanau, kad visa diskusija turi būti tik

Naujai išrinkta Lietuvos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė.

apie lėšas ir finansavimą. Lietuviškų mo
kyklėlių išlaikymas, kalbos ugdymas - tai 
sritys, kurioms derėtų ir toliau skirti vals
tybės lėšų ir dėmesio, nors Lietuva ir nėra, 
kol kas, turtinga valstybė, ypač sunkmečio 
melu, ir negali skirti tiek paramos užsienio 
lietuvių veiklai, kiek galbūt norėtųsi... Svar
biausia -valstybės pozityvus požiūris į tau
tiečius ir atvirumas priimti jų iniciatyvą, 
dažnai - ir investicijas, į savo šalį.

3. Nenorėčiau, kol kas, labai detaliai 
komentuoti konkrečios vyriausybės kon
krečių sprendimų. Taip, man yra žinomos 
sausio mėnesį TIūttcnfeld’c vykusiame 
metiniame Europos kraštų lietuvių ben
druomenių pirmininkų suvažiavime dės
tytos mintys ir nuostatos dėl Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamento reorga
nizacijos. Palaikyčiau tokias reformas, 
kurios padėtų užsienio lietuvių problemas 
pakelti į ministrų kabineto lygį, sudarytų 
sąlygas išeivijos organizacijų atstovams 
aktyviau daryti įtaką sprendimams jiems 
aktualiais klausimais.

Iš užsienio spaudos...
• Prancūzijos naujienų agentūra AFP 

Lietuvos Prezidento rinkimus laimėjusią 
Dalią Grybauskaitę pavadino Lietuvos 
“I ron Lady”. Agentūra pažymi, kad ji turi 
ne tik tikrosios šio slapyvardžio nešio
tojos Margaret Thatcher savybių, tačiau ir 
pasižymi Mahatmos Gandhi atsidavimu 
kitiems. Agentūra taip pat pabrėžia, kad 
naujoji Prezidentė nepriklauso jokiai 
politinei partijai, nors per rinkimus ją ir 
rėmė valdantieji konservatoriai. “Esu 
nepriklausoma, todėl tai suteikia vilties 
Lietuvos žmonėms, kad su visais elgsiuosi 
vienodai”,-sakė ji.

• Lenkijos dienraštis “Rzeczpospolita”: 
naujoji Lietuva žiūri tik į Vakarus. Lietuvos 
Prezidento postą užims Dalia Grybaus
kaitė, ligšiolinė šalies komisarė Briusely
je, “Iron I -ady”, beveik visą profesinį gyve
nimą sprendžianti finansų ir ES politikos 
problemas. Jos pergalė reiškia užsienio 
politikos pokyčius - ir pasikeitimą Lie
tuvos Prezidento įvaizdžio, kuris asoci
juojasi su inteligentišku, bet kai kuriais 
klausimais atkakliu Valdu Adamkumi. 
Prezidentė D. Grybauskaitė pirmiausia 
gilinsis į ekonomiką, mokesčius, ES fon
dus, kovą su krize, l.y. į tai, kas nebuvo bū
dinga dabartiniam Prezidentui.

• Estijos dienraštis „Postimees“. at
kreipia dėmesį, kad naujoji Lietuvos vado
vė turėjo gana sėkmingą starto poziciją: ji 
jau kurį laiką gyveno bei dirbo Briuselyje 
ir nedalyvavo Lietuvoje priimant nepo
puliarius politinius sprendimus, kurie 
galėjo būti nepriimtini rin-kėjams.

• Populiams Rusijos interneto tinkla- 
lapis „Vreinja novoslcj“ pabrėžė moterišką 
D.Grybauskaitės žavesį. „Lietuvos vadove 
tapo plieninė moteris su žavinga šypsena“, 
- skelbia portalas. Anot jo, lietuvius esą 
labiausiai papirko dvi D.Grybauskaitės 
savybės - didžiulė patirtis dirbant ES 
struktūrose ir tai, kad pretendentė nete
kėjusi, tad visą energiją galės skirti dar
bui visuomenės labui.

(Pagal Lietuvos spaudą)
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Bendruomenės baruose_________
Baleto Bičiulių popietė Sydnėjuje

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

Jadvyga 
Dambrauskienė

Balandžio 26 dieną Syd- 
nėjaus Lietuvių Klube įvy
ko Lietuvos Baleto Bičiulių 
suorganizuota DVD filmo 
peržiūra. Filmas buvo apie 
Lietuvos Operos ir baleto 
teatro garsius šokėjus Pet
rą Skirmantą. Neli Beredi- 
ną ir Jolantą Valaikaitę. Tai 
romantinio - lyrinio plano 
šokėjai, tapę mūsų kultūros 
legendomis. Filmas buvo 
sukurtas jų garbei Lietuvos 
televizijos 1988 ir 1990 me
tais. Matėme danų choreog
rafo August’o Bournonvillc 
pastatymą “La Sylphide” ir 
Michael Fokin’o “Lc Spectre 
de la Rose”.

Po pertraukos, kurios metu pasivaiši
nome organizatorių parūpinta kava ir 
pyragais, žiūrėjome kitus Lietuvos baleto 
pastatymus: “ Rožės adagio” ir “Miegan
čioji gražuolė”. Šiuose baleto pastaty
muose matėme šokančią japonų kilmės 
baleriną Miki Hamanaka, kuri tuo metu 
gyveno ir šoko Lietuvoje.

Sparčiai modernėjančiame pasaulyje 
nedaug kam įdomi mažų tautų praeitis, 
tradicijos, architektūrinis ir meninis pa
likimai, šokiai, dainos. Ar būtume įdo
mūs pasauliui be savos praeities, be gilias 
istorines šaknis turinčios kultūros? Ne 
kiekviena tauta gali didžiuotis tūkstant
mečio istorija, kuri aprašyta metrašti
ninkų. Tos ilgametės kultūros dalis ir yra 
liaudies šokis bei baletas.

Baletas - tai daugelio meni) mišinys, 
jungiantis judesį, muziką, žaidimą, sceni
nę išraišką. Lietuvos baletas turi senas ir 
gražias tradicijas. Jau 1636 m. taip va
dinami “meniniai šokiai” minimi rankraš
čiuose. Atidarant Vilniaus miesto teatrą 
1788 m. pasaulinio garso baletmeisteris iš 
Paryžiaus Le Doux buvo pakviestas va
dovauti baleto trupei. Šių laikų mūsų ba
leto šokėjai puikiai žinomi visoje Euro
poje, Amerikoje. Mūsų - sydnėjiškių ar
timesnė pažintis su Lietuvos baletu ir jo 
pasiekimais prasidėjo tada, kada entu
ziastų grupė, kurią sudarė Ramona Ratas 
- Zakarevičienė, Jurgis Zaikauskas, Ra
mutis Zakarevičius, Viktoras Šliteris su p. 
Juta ir kiti (atsiprašau, kad nežinau kitų 
steigėjų pavardžių), subūrė Baleto Bičiu
lių Būrelį.

Po spektaklio Sydnėjaus Operos ir baleto rūmuose Savaitgalio mokyklos mokinukės 
bandė pačios šokti ant laiptų. Iš kairės:Virginija Barker su dukryte Anika, Briauna Taylor, 
Adelina Barker, Daniela Taylor ir Lola Wollaston.

Neli Bcrcdina ir Petras Skirmantas spektaklyje “Gulbių 
ežeras” (1983 m.)

Mūsų - sydnėjiškių artimesnė pažintis 
su Lietuvos baleto šokėjais ir jų pasieki
mais užsimezgė prieš dešimtmetį. Dėka 
Ramonos, geriau su jais susipažinome per 
XXV AL Dienas. Mūsų lietuvišką šo
kantį jaunimą matėme ne tik Baleto 
Bičiulių popietėje, Šventės atidaryme 
Bankstown Town Hall, bet ir Sydnėjaus 
operos ir baleto teatro spektaklyje, kuris 
įvyko gruodžio 22 d. Opera House.

Ramonos Ratas - Zakarevičienės 
dėka, Sydnėjaus Savaitgalio mokyklos 
mokiniai ir jų tėvai gavo nemokamus 25 
bilietus į operos ir baleto teatro spektaklį, 
kuriame Lietuvos M.K. Čiurlionio meno 
mokyklos abiturientai Kristina Gudžiū- 
naitė, Voiccch Žuromskas ir vadovas Pet
ras Skirmantas šoko bendrame pasirodyme 
su Australijos baleto šokėjais. Visi minėti 
susitikimai ir pasirodymai mums, vieti
niams lietuviams sužadino norą daugiau 
sužinoti, pamatyti. Minima filmų popietė 
kaip tik ir buvo ta proga.

Į popietę susirinko nemažas būrys 
tautiečių. Su džiaugsmu, nusistebėjimu ir 
pakilia nuotaika stebėjome pasakiškus 
šuolius, sukinius, judesius, klausėmės mu
zikos. Šokėjai atrodė lyg be kaulį) neže
miškos būtybės, lengvai skraidančios ore.

Praėjus 10-čiai metų nuo FLB būrelio 
veiklos pradžios, daug sužinojome apie 
šokio meną, apie minties ir jausmų kalbą 
šokyje. Matyti šokėjai ir šis DVD filmas - 
spektaklis liks nepamirštami.

Popietės pabaigoje buvo pristatyta 
FLB finansinė atsakaita. kiti pasisakymai 
ir padėkos.

Vyskupas 
Motiejus 
Valančius

Didvyriai yra 
ne tik tie, kurie

kovos lauke gina savo tėvynę ar 
atlieka kokius didelius žygdarbius. 
Didvyris gali sėdėti namie ir, ne
bodamas pavojaus sau, atlikti labai 
didelius ir svarbius darbus. Toks 
didvyris buvo Žemaičių vyskupas 
Motiejus Valančius. Jis gyveno rusų 
caro priespaudos laikais, o jo ginklas bu
vo plunksna: jo rašomos knygos ir ga
nytojiški laiškai.

Tais laikais dauguma kaimo žmonių 
buvo beveik beraščiai, o caro valdžios 
įsakymas mokyklose kalbėti tik rusiškai 
atbaidė vaikus nuo mokyklų. Vysk. Va
lančius įsakė visiems kunigams steigti 
mokyklėles ir mokyti jose “žmonių kalba”, 
t.y. - lietuviškai.

Kadangi trūko knygų, tai vysk. Valan
čius ėmė rašyti ir leisti visokias knygeles: 
apie tikėjimo tiesas, apie žemės ūkį, 
sveikatos priežiūrą. Vaikams parašė ‘Vaikų 
knygelę” - apie gerus ir išdykusius vaikus, 
o suaugusiems “Paaugusių žmonių kny
gelę” - linksmus, pamokančius pasako
jimus. Lankydamas parapijas, vyskupas tas 
knygeles dalindavo žmonėms.

Jo didžiausia knyga buvo “Žemaičių 
vyskupystės istorija”, o labiausiai mėgia
ma “Šventųjų gyvenimai” - apie šventuo
sius, kurių vardais žemaičiai dažniausiai 
krikštydavo savo vaikus. Tie šventieji bu
vo pavaizduoti labai žemaitiški, tarytum 
gyventų jų tarpe.

Prie Sydnėjaus Operos rūmų, iš kairės: Jadvyga Dambrauskienė, Kristina Liutackas 
su Emilija ir lomu, Gailė Pasakomis, Mildutė ir Birutė Magylės, Audrutė Paša- 
karnis, Linda Wollaston su dukryte Lolla, Petras Skirmantas, Ramona Ratas - 
Zakarevičienė, Benas, Greta ir Andriukas Fletcher.

Reiškiu nuoširdžiausią padėką po
pietės organizatoriams - Ramonai ir 
Ramučiui Zakarevičiams, Nijolei Vai- 
čiurgytei ir kitiems prie šio projekto

. Po 1863-čių metų sukilimo, kuriame 
dalyvavo ir nukentėjo labai daug kunigų, 
vysk. Valančiui pavyko labai daug jų iš
gelbėti, bet jis pats nukentėjo, ir jam buvo 
įsakyta iš Varnių (Žemaitijoje) persikelti 
gyventi j Kauną. O po sukilimo uždraudus 
spausdinti knygas lietuviškais rašmeni
mis. vyskupas ėmė remti “nusikalstamą 
veiklą” - knygų kontrabandą. Jo akyse tai 
nebuvo nusikaltimas, nes visos tautos yra 
Dievo vaikai ir turi teisę gyventi.

lito melu visą Lietuvą buvo užkrėtusi 
baisi liga - girtuoklystė. Ją skatino ir val
džia ir dvarininkai, kurie iš to darė didelį 
pelną. O žmonės gėrė, mušėsi ir skurdo. 
Vysk. Valančius pradėjo steigti blaivybės 
brolijas, prašydamas žmones pasižadėti 
negerti. Ir tokia buvo visų žmonių pagar
ba savo vyskupui, kad įvyko beveik ste
buklas - girtuoklystė Žemaitijoje išnyko!

Aišku, toks vyskupo rūpinimasis savo 
žmonėmis carui buvo tikra rakštis akyje. 
Buvo net numatyta vyskupą ištremti į 
Rusiją, tik iš visos Lietuvos į Kauną su- 
plūdusios minios tą tremtį sulaikė.

Aliutė

prisidėjusiems asmenims. Žiūrovai 
skirstėsi namo maloniai pakylėti nuo 
kasdienybės reikalų ir dėkingi už gražią 
popietę. □

Kviečiami užsienio lietuviai
Visikviečiami dalyvauti šv. Mišiose, skirtose užsienio lietuviams 

š.m. liepus 5 dieną, sekmadienį, 12.30 vai. p.p.
Vilniaus Arkikatedroje.

(Šv. Mišios bus transliuojamos per Lietuvos radiją) 
arba

Didžiuose Žemaičių Kalvarįjos atlaiduose
Žemaičių Kalvarijoje, Žemaitijoje 

š.m. liepos 5 dieną, sekmadienį, 12.00 vai. p.p. (suma) 
Po sumos vyks iškilminga procesija į Kryžiaus kelio kalną.

(platesnė informacija www.zemaiciukalvarija.lt)
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Uždarytas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Fondas
2009 m. balandžio 25 d. metiniame 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės fondo 
(PLBF) direktorių posėdyje po ilgų ir 
išsamių diskusijų vienbalsiai buvo nutarta 
uždaryti (dissolve) Lithuanian World 
Community Foundation, kaip nepriklau
somą ir savistovią Illinois valstijoje inkor
poruotą ir Michigan valstijoje papildo
mai registruotą Pelno nesiekiančią kor
poraciją (Not for Profit Corporation). Po
sėdyje dalyvavo direktoriai Vytautas Ka- 
mantas, Kazys Laukaitis, Milda Lenkaus
kienė, Juozas Lukas, Jonas Treška Jr., Lai
ma Zavistauskienė ir Horstas Žibąs. Neda
lyvavo direktoriai Algis Kazlauskas ir 
Gražina Liautaud. Svečių teisėmis posė
dyje buvo ir iškeltus klausimus aktyviai 
diskutavo bei apie juos kalbėjo teisės pa
tarėjas advokatas Saulius Kuprys ir Illinois 
universiteto prof. dr. Giedrius Subačius. 
LWCF (PLBF) buvo inkorporuota Illinois 
valstijoje 1979 m. balandžio 13 d.

Uždarymo darbus per sekančius savai
tes ar mėnesius turi atlikti ir užbaigti PLBF 
pirmininkas Vytautas Kantautas, iždininkas 
Juozas Lukas ir sekretorius Jonas Treška 
Jr. Apie uždarymą pranešta Illinois įstai
goms (Secretary of State ir Attorney 
General), gautos reikalingos formos. Pa
skutinį pranešimą mokesčių (IRS) įstai
goms ruošia Miles V. Schmidt CPA, PLC, 
Tax Planning & Business Consulting audi
torių firma. Siunčiami pranešimai apie 
PLBF uždarymą įvairių fondelių gavėjams.

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP“ nr.5.

Apžadai
Taip atsitiko, 

kad nuolat besi- 
vaišinant man iš
lūžo danlis - tas 

pats, kurį man jau Melbourne du kartus 
taisė prieš išvažiuojant. Gražina man da
vė savo dantų gydytojos telefoną, ir kitą 
rytą ji mane priėmė. Kabineto įrengimai 
labai moderniški, naujausi vaistai. Dirba 
be jokio skausmo. Nulipdė gražų naują 
dantį ir paleido namo. Apie užmokesnį 
nenorėjo nei kalbėti. Pasakė, kad yra pa
dariusi apžadus visą Landsbergio šeimą 
gydyti dykai. Mano įtikinėjimai nieko ne
padėjo, taigi žinojau, kad reikės pagalvoti 
apie gražią dovaną.

Kai per kitas atostogas man vėl ne 
laiku iškrito dantis, aš vėl nuėjau pas tą 
pačią gydytoją. Įdėjo man labai gražų 
dantį, bet pinigus, kaip ir aną kartą, atsi
sakė imti. Tai be jokių ginčų pasakiau, kad 
jos vardu pinigus paaukosiu Landsbergio 
Fondui. Tą vėliau ir padariau, o jai nunešiau 
Fondo kvitą.

Bažnytėlė miške
Viena atmintina diena buvo kai su 

Vytautu ir Gražina nuvažiavome j Ka
čerginę, kur buvo dedamas kertinis ak
muo koplytėlei.

Vokiečių okupacijos metais Kačer
ginės gyventojai nutarė pasistatyti baž
nyčią. Buvo patiekti keli projektai, jų tar
pe ir tėtės, bet buvo išrinktas paprastes
nis, daržinės pavidalo, kuris savo naujo
viškumu negąsdino žmonių. Sekmadie
niais atvažiuodavo kunigas iš Zapyškio, o 
gegužės mėnesio vakarais žmonės susi
rinkdavo giedoti be kunigo. Tas giesmes iki 
šiol prisimenu.

Užėjo sovietų okupacija, ir bažnytėlė 
buvo nacionalizuota. Kačerginės senbuviai 
įvairiai pasakoja. Vieni sako, kad ji buvo
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2008 m. pabaigoje PLBF ižde (banke. 
CD ir investicijose) buvo 196,534 dol. 
Didžiausios sumos buvo Broniaus Bie- 
liuko vardo stipendijų fonde (Broniaus 
Bieliuko 50,000 dol. palikimas) ir per In
drę Tijūnėliene gauti dosnaus Anonimo 
paaukoti 100,000 dol. įsteigti du atskirus 
fondus. Vienas iš jų su 50,000 dol. suma 
yra Dieviškojo Kryžiaus fondas I, Kardino
lo Audrio Bačkio geriems darbams remti 
Vilniaus arkivyskupijoje, o antras yra Die
viškojo Kryžiaus fondas II, Vyskupo Ri
manto Norvilos darbų paramai Vilkaviš
kio vyskupijoje. Visų trijų fondų suma buvo 
150,000 dol. ir tie pinigai buvo persiųsti 
Lietuvių Fondui juos ateityje tvarkyti pa
gal aukotojų pageidavimus ir LF taisyk
les. Nuo dabar aukas šiems trims fondams 
didinti prašoma siųsti Lietuvių Fondui 
(Lithuanian Foundation, 14911 127th 
Street, I-emont IL60439).Kiti pinigai buvo 
išsiųsti pagal aukotojų iš anksto paskirtus 
pinigus įvairiems projektams remti, kaip 
pvz. Vasario 16 Gimnazijai Vokietijoje, 
Pilnų namų bendruomenei Lietuvoje, Lie
tuvių Psichologų projektams JAV, Valdovų 
Rūmų paramos fondui Lietuvoje, Lietuvių 
išeivijos institutui prie Vytauto Didžiojo 
universiteto Kaune monografijų ir stipen
dijų projektams remti, Klaipėdos univer
sitetui ir kitiems panašiems projektams ar 
mažiems fondeliams.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) 
Valdybai skirtas aukas prašome ateityje 

nugriauta, kiti - kad paversta stribynu ir 
paskui sudeginta, treti - kad pastatas ir 
dabar tebestovi ir jame įrengti butai. Bet 
niekas tiksliai nežino, kuris tai pastatas.

Asikūrus I Jetuvai, vėl imta galvoti apie 
bažnytėlės statybą. Tada Birutė, suradusi 
archyvuose, pasiūlė savo senelio projektą, 
kuris aną kartą buvo atmestas. Ir dabar jis 
atrodė neįprastas, nes visa priekinė siena 
su įėjimu ir visa galinė siena už altoriaus 
buvo iš stiklo, bet žmonės jau nebesibaidė 
naujovių, ir nutarė ją tokią statyti.

Iškilmė nebuvo ilga, bet labai graži ir 
prasminga. Buvo paskaitytas Vilkaviškio 
vyskupo Juozo Žemaičio laiškas, sutei
kiantis bažnytėlei šv. (Inos vardą, kalbėjo 
svarbūs žmonės. Giedojo Kauno Liturgi
nės Muzikos Mokyklos jaunimo choras. Po 
kertiniu akmeniu buvo įmūryti bažnyčios 
įkūrimo dokumentai, o statybininkai pa
žadėjo, kad iki Kalėdų statybą baigs. (Jie 
savo pažadą ištęsėjo, ir vysk. J. Žemaitis 
per 1998 m. Kalėdas koplytėlę pašventino).

Po trejų metų nuvažiavus į Lietuvą nu
ėjau į tą bažnytėlę. Ten vyko šv. Onos at
laidai. Bažnyčia labai jauki, pastatyta iš 
šviesaus medžio, su tokiais pat šviesaus 
medžio baldais. Bažnyčioje yra 100 sėdi
mų vietų, o per atlaidus suolai pastatomi ir 
lauke. Visa priekinė siena su įėjimu bei visti 
galinė siena už altoriaus yra iš stiklo, ir 
žmonės džiaugiasi, kad melsdamiesi mato 
paties Dievo augintą pušyną, kuris iš trijų 
pusių supa bažnytėlę. Šventoriaus dar nė
ra - jis atsiras, kai suaugs sklypo ribas 
žyminčios eglutės. Čia pat netoli, kur bū
davo išmėtomi nukauti partizanai, yra 
paminklas. Kitoj gatvės pusėj stovi kryžius 
bolševizmo aukoms pagerbti. Prisiminiau 
to kryžiaus pašventinimą ir Poderytės 
sukeltą triukšmą, kad ne toj vietoj jį rei
kėjo pastatyti, o ten. kur buvo išmėtomi 
kūnai. Kryžius liko, o partizanų niekini
mo viela dabar irgi pažymėta.

Evaldas Tamulionis ir 
Landsbergiai

Mano hobis auginti šeimos medžius 
susilaukė netikėtos talkos. Šiaulėnuose 
gyveno jaunas mokytojas Evaldas Tamu
lionis, kuris domėjosi savo apylinkės ba- 

siųsti PLB Valdybos iždininkui (Ramutis 
Pliūra, 3906 Lakeview Dr, Racine, WI 
53403). JAV Lietuvių Bendruomenei 
aukas siųsti JAV LB iždininko adresu, kurį 
reikia pasitikrinti wvw.javlb.org tinklapyje. 
Panašiai kaip PLB Fondas ar Lietuvių 
Fondas, taip ir PLB bei JAV LB organiza
cijos yra inkorporuotos kaip pelno nesie
kiančios korporacijos (Not for Profit 
corporations) Illinois valstijoje, turi laiky
tis tų pačių įstatymų bei taisyklių ir turi 
tokius pačius IRS nuo mokesčių atleidi
mus aukotojams.

PLBF direktoriai nutarė, kad visi PLBF 
archyvai, knygos ir dokumentai būtų iš
siųsti į Lietuvių išeivijos institutą prie Vy
tauto Didžiojo universiteto Kaune jų lai
kymui, saugojimui, tvarkymui, priežiūrai 
ir vėliau galės būti panaudoti studijoms 
apie lietuviškas organizacijas išeivijoje. Su 
Lietuvių išeivijos institutu jau susitarta ir 
trečią gegužės mėnesio savaitę trečdalis tų 
archyvų išplaukia per Atlantic Express 
Corp į Lietuvą o kelias savaites vėliau 
išplauks likę du trečdaliai.

PLBF nutarė prašyti PLB Valdybos 
pirmininke irvaldybą ateityje globoti, rem
ti ir rūpintis PLB Lituanistikos katedra 
Illinois universitete Čikagoje (The 
Endowed Chair of Lithuanian Studies at the 
University of Illinois at Chicago). Toks 
prašymas buvo pasiųstas PLB Valdybos 
pirmininkei. Si Katedra yra amžina ir ji 
veiks, nežiūrint ar bus lietuvių „under

jorų šeimų istorija. Tų šeimų tarpe buvo ir 
Landsbergiai. Nežinau, kaip jis susitiko su 
Vokietijos ir Lenkijos Landsbergiais ir iš 
kur jis gavo mano adresą, bet gavau iš jo 
laišką ir straipsnį apie Landsberg pilį 
Vokietijoje su prašymu jį išversti. Su di
džiausiu įdomumu išverčiau tą straipsnį. 
Paskui jis man iš archyvų atsiuntė kai 
kuriuos Landsbergių gimimų, krikštynų ir 
vedybų metrikus ir Landsbergių giminės 
genealogines lenteles nuo XIII amžiaus 
Landsberg pilies iki Evarto (Eberhard), 
kuris iš Kuršo nusikraustė į Lietuvą. Tai 
buvo tas pats Evartas, kuris pats pirmas 
figūruoja jau anksčiau gautoje I .andsbergit) 
genealoginėje “piramidėje”. 2001 m. ruoš
damasi kelionei j Lietuvą, papildžiau ge
nealogines I .andsbergių lenteles.

Tą vasarą Evaldas jau gyveno Radvi
liškyje. Mūsų Algis tą vasarą buvo Lietuvoje 
ir mane ten nuvežė . Su Evaldu nuvažia
vom į Šiaulėnus, kur jis buvo pradėjęs 
Landsbergių giminės tyrinėjimus. Senoje 
bažnyčioje malėme vyskupo, berods Šerne- 
tos, sostą. Su Šerne tomis Landsbergiai bu
vo susigiminiavę per vedybas. Bažnyčioje 
buvo ir palaidotų Landsbergių atminimo 
lentos. Nuvažiavome į Šiaulėnų dvarą, ku
rio, deja, tik likučiai bėra, bet didžiulė ūki
nių pastatų arkada rodo, kad buvęs labai 
šaunus dvaras. Iš ten į Linkuvos kapines, 
kursu radome Donato Jasienskio irsenelio 
Gabrieliaus Landsbergio sesers Bogumilos 
Landsbcrgytės-Jasienskienės kapą su 
paminklu. Jame buvo iškaltas užrašas len
kiškai. (Vėliau M. Urbšicnės-Mašiotaitės 
prisiminimuose skaičiau, kad Bogumilos 
duktė Marija Mašiotienė norėjo, kad 
paminklo užrašas būtų iškaltas lietuviš
kai, bet likusi Jasienskių šeima su tuo 
nesutiko). Buvo ten ir daugiau palaidotų 
Jasienskių. bet kitame paminkle buvo tik 
užrašyta “Groby Jasienskich”. Netoli buvo 
ir apleista kripta be jokių užrašų. Tamu
lionis dokumentuose buvo radęs, kad tose 
kapinėse yra dešimties vietų Landsbergių 
kripta. Įlindom į vidų ir suskaičiavom - 
viduje buvo dešimts tuščių nišų. Galėjo bū
ti ir Landsbergių. Galutinis mūsų kelionės 
tikslas buvo Linkuvos klebonas, kuris baž
nytinių metrikų knygų nebuvo atidavęs 
jokiems archyvams. Tenai tikėjomės at

graduate“ ar „graduate“ programos. 
Lietuvių suaukoti ir Illinois universiteto 
fondui (University of Illinois Foundation) 
padovanoti pinigai yra negrąžinami. Jų 
uždarbis kiekvienais metais apmoka ir 
apmokės Katedroje dirbantį profesorių ir 
kai kurias kitas smulkias išlaidas. Ji negali 
būti uždaryta ar panaikinta, o tuo pačiu 
negalima niekam padovanotų pinigų 
pasiimti. Prieš du metus ta 600,000 dol. 
dovana (Endowment) buvo išaugusi iki 
1,700,000 dol. sumos, bet per paskutinius 
metus sumažėjo iki maždaug 1,200,000 
dol., nes finansinė krizė palietė University 
of Illinois Foundation investicijas, panašiai 
kaip ir kitų fondų. Katedros pirmasis ve
dėjas buvo prof. dr. Bronius Vaškelis (1984- 
1992), antroji vedėja prof. dr. Violeta Ke
lertienė (1992-2008). Prof. Kelertienei 
išėjus j pensiją ir 2008 m. išvykus gyventi į 
Seattle WA, Katedra šiuo metu dar neturi 
jos vedėjo. Illinois universitetas turi jį su
rasti ir pakviesti. Illinois universiteto prof, 
dr. Giedrius Subačius parašė kelis išsa
mius ir paaiškinančius straipsnius „Drau
ge“ apie Katedrą, lietuvių bakalauro, ma
gistrų ir doktorantų programų padėtį, apie 
panašią kitų tautybių programų padėtį, nes 
universiteto vadovybė dėl lėšų stokos 
smarkiai sumažino arba uždaro tautinių 
mažumų akademines programas.

PLB Fondo vadovai ir talkininkai per 
30 metų savanoriškai aukojo savo darbą, 
apmokėjo savo pačių smulkesnes telefono, 
pašto ar kelionių išlaidas, patys visada

Nukelta į 7 psl.

rasti Landsbergių dokumentų. Deja, kle
bonas buvo bažnyčioje, nes laukė atva
žiuojant vyskupo sutvirtinimo sakramen
tui. Kad ir suradom kleboną, jis pasakė, 
kad tą dieną jis mums jokio laiko negali 
skirti, bet paskyrė Evaldui laiką atvažiuo
ti pasižiūrėti tų senų bažnytinių knygų.

Grįžę į Radviliškį jau radomnamie po 
darbo parėjusią Evaldo žmoną (pats 
Evaldas yra mokytojas, taigi atostogavo). 
Pavakario niavom ir sėdom prie Landsber
gių medžio ir papildomų sąrašų. Pasida
riau tos papildomos medžiagos fotokopijas.

Po kelių dientĮ gavau iš Evaldo storą 
laišką su lenkiškom ir lotyniškom Lands
bergių giminės vedybų, krikštynų ir mir
ties metrikų fotokopijom irsti prašymu jas 
tiksliai išversti.. Norėdama sąžiningai at
likti darbą ieškojau pagalbos visur: padėjo 
man ir Vytautas, ir Rimutė, teko pasisko
linti ir lotynišką žodyną, nes kai kurie do
kumentai buvo ir lotynų kalboje.

Matyt, kad daug kam ir pasakojau apie 
tą savo darbą, nes kitaip negaliu paaiš
kinti, kodėl vieną dieną atvažiavo Vid
mantas ir Veronika Povilioniai ir atvežė 
dar vieną Landsbergių šeimos medžio va
riantą. Iš esmės jis daug nesiskyrė, bet bu
vo kitaip išdėliotas ir buvo vienas kitas 
negirdėtas vardas.

Rasų kapuose radau savo giminaitės 
Halės (Landsbergytes) senelio paminklą. 
Ant jo užrašyta: “A. A. Kazimieras Lands
bergis / 58 metų amžiaus / mirė 1901 m. 
rugpjūčio 12d./ Malonėkite sukalbėti / 
Sveika Marija”. (Kazimieras - senelio 
Gabrieliaus brolis). Rasų kapuose tai buvo 
seniausias lietuviškas užrašas.

Už to paminklo buvo dar vienas senes
nės, kuriame buvo palaidoti Motiejus Pcčys 
ir Kazimiera Pečienė iš Landsbergių. Kas 
ta Kazimiera man nebuvo visai aišku - tu
rėjau dvi “kandidates”, bet jas atsekti ga
lima tik iš archyvų ir gal kapinių dokumen
tų. Matyt, ten buvo šeimos plotas, kuriuo 
pasinaudojo Kazimieras Landsbergis. Ne
toli buvo ir močiutės Česlavos buvusi ka
pavietė (močiutė Česlava dabar yra per
kelta j senelio Gabrieliaus kapą), o dabar, 
kai rašau, žinau, kad buvusią močiutės 
Česlavos kapavietę yra užsisakęs Vytautas.

'Ibsinys kitame MP nr.
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Uždarytas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Fondas
Atkelta iš 6 psl.
aukojo remiamiems projektams ir džiau
gėsi galimybe padėti kitoms organizaci
joms ar asmenims remti naudingus bei 
reikalingus darbus ar darbelius. Per PLBF 
veiklos 30 metų buvo surinkta virš trijų 
milijonų dolerių iš atsiųstų 15,800 aukų. 
Tie gauti pinigai buvo išmokėti lietuvybės 
išlaikymui, PLB seimų ir Jaunimo kon
gresų paramai, studentų stipendijoms, 
Lietuvos universitetų ir I llinois universiteto 
paramai, įvairiems lietuvybės išlaikymo 
projektams.

Daug išsamios informacijos apie PLB 
Fondą ir Lituanistikos katedrą galima rasti 
pasiskaityti ir nuotraukas pamatyti „Kasyra 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Fondas?" 
PLBX Seimo leidinyje, specialiame „Pa
saulio lietuvio“ 2000m. rugpjūčio nume
ryje (8/370), 80-85 psl.; ir apie PLB 
Lituanistikos katedrą bei „Kas yra Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Fondas?“ specia
liame 2003 m. liepos 7-11 PLB XI Seimo 
leidinyje, 71-76 psl.

PLBF pasitinka savo saulėlydį po 30 
metų ilgio sėkmingo darbo dienos. Esame

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:

angonita.waUis@optusnet.com.au 
arba tel: (02) 4382 1558

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

Lauksiu užsakymų,

Dr. Genovaitės Kazokienės “Muzikiniai paveikslai...”
Atkelta iš 3 psl.
kontinente, prie kurios prisilietė mūsų 
gerbiama dr. Genovaitė Kazokienė.

Lengvučiai Roko pirštai bėgiojo forte- 
piono klavišais. Staiga mane apėmė jaus
mas, jog šiuose namuose tebegyva komp
ozitoriaus dvasia. Juk. persikėlęs iš Var
šuvos į Vilnių, jis čia praleido 1908-1909 
metus, o taip pat sukūrė visą eilę savo 
muzikos, dailės kūrinių. Muziejuje kabo 
jaunavedžių Čiurlioniu nuotrauka, kam
baryje, kur gyveno Mikalojus, stovi piani
nas, kuriuo jis skambindavo, ant sienų 
puikuojasi jo paveikslų reprodukcijos.

Kaip ir Kaune, po supažindinimo su 
Genovaitės autobiografija, perėjau prie jos 
pamoštos kalbos apie M.K.Čiurlionio 
paveikslų nagrinėjimą. Dideliame ekrane 
Rokas keitė skaidres, kurios žvakių švie

Nuotraukoje - melbouruiškė Gražina I’ranauskienė M. K. Čiurlionio namuose Vilniuje, 
kur dar tebesijaučią čia kažkada gyvenusio dailininko bei kompozitoriaus dvasia.

%,

laimingi, patenkinti ir džiaugiamės, kad 
PLBF direktoriai, vadovai, talkininkai, sa
vanoriškai dirbdami, visi kaip draugiška 
darbo komanda galėjome daug padėti 
PLB, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungai, 
kraštų Lietuvių Bendruomenėms, lietuvių 
organizacijoms, universitetams, studen
tams, ir atskiriems asmenims įgyvendin
ti jų projektus su daugiau kaip trijų mili
jonų dol. parama. Už tuos gautus pinigus 
didelė ir nuoširdi padėka priklauso visiems 
tiems aukotojams - asmenims ir organi
zacijoms- kurie suaukojo virš 3 mil. dol. 
lietuvybės išlaikymo reikalams išeivijoje 
per PLB fondą. Dėkojame lietuviškai 
žiniasklaidai, kurios redaktoriai visada 
informavo, rašė, skelbė bei rėmė PLBF 
veiklą, leido kitiems pasisakyti teigiamai 
ar neigiamai rūpimais klausimais. Dė
kojame Australijos lietuviams už atsiųstą 
paramą, AČIŪ VISIEMS!

PLB Fondus
Vytautas Kūmautas, pirmininkas 

Juozas Lukas, iždininkas
Jonas TYeška Jr., sekretorius

Grand Rapids MI

Angonitą Wallis

soje atrodė dar paslaptingesnės. Muziejaus 
direktorius Stasys Urbonas, visą gyvenimą 
pašventęs Čiurlionio kūrybos garsinimui 
Lietuvoje ir pasaulyje, per daugelį metų 
sukaupęs ncišsiamiamą dailininko ir kom
pozitoriaus gyvenimo bei kūrybos bagažą, 
galėjo apie j j kalbėti iki ryto.

Žymus Čiurlionio žinovas, filosofas, 
prof. Antanas Andrijauskas taip pat tei
giamai atsiliepė apie leidinį. Iš jo teko 
sužinoti, jog dailininko lxii kompozitoriaus 
kūryba yra įtraukta net į Japonijos mo
kyklinę programą. Pats ten dėstytojau
damas, prof. Andrijauskas ndclsiant įsi
gijo keletą egzempliorių.

Neužilgo “Musical paintings. Life and 
Work of M. K. Čiurlionis 1875-1911” pa
sieks ir Australiją, kurios gyventojai turės 
progos susipažinti su mūsų tautos genijumi.

Iš Redakcijos pašto
Gerb. p. Redaktore,

Kadangi buvome susirūpinę dabartine 
sunkia Sydnėjaus Lietuvių Klubo padė
timi ir atsistatydinus keliems Klubo di
rektoriams, buvome pasiūlyti į laisvas 
Klubo direktorių vietas: buvęs LR Gar
bės generalinis konsulas Viktoras Šlitcris, 
dabartinė ALB Krašto Valdybos sekre
torė Aida Abromas ir aš. dr. Angonitą 
Wallis, dabartinė ALB Krašto Valdybos 
pirmininkė.

Per likusių Klubo direktorių posėdį, 
kuris įvyko sekmadienį, gegužės 24 dieną, 
mūsų darbo patirtis ir atsidavimas Lietu
vių Bendruomenei nepatenkino esamų

Gerb. Redaktore,
Buvo dalinai liūdna, bet nenustebau 

perskaitęs ALB Archyvo buvusio vedėjo 
Viktoro Baltučio straipsnį (“M.P.” nr. 19 
2009.05.20, psl..3) apie ALB Archyvo 
padėtį.

Nors kartais su Viktoru nesutardavom 
kai kuriais klausimais, bet visuomet jį 
vertinau kaip pasišventusį veikėją, pat
riotą ir Adelaidės lietuviškos dvasios vadą.

Mano manymu. ALB Archyvas gimė 
ir jo ateitis priklauso Viktoro Baltučio 
nuožiūrai, nors, žinoma, ALB Krašto 
Valdyba turėtų pritarti eventualiam 
sprendimui. Į Archyvą jis įdėjo daugdar- 
bo ir energijos. Abejoju, ar be jo pastangų 
šis projektas būtų buvęs įvykdytas. Dabar

We now
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taika@access.net.au
Adelaide (08)8362 7377

Melbourne (03)9328 3466
Sydney (02) 9782 0082 
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Entires? pudao maturity

“better than the bank9’

12 mth - 
6 mth -

3.6% p.a.
3.6% p.a.

on 12 mth term deposits 
from as little as $500.oo

a, Lithuanian Co-opcrativo Credit Society “Taika” Ltd

Kviečia j VDU vasaros stovyklą
Vytauto Didžiojo Universitetas (VDU) rugpjūčio 3-7 

dienomis organizuoja vasaros stovyklą „Susipažink, atrask, 
sužinok, žaisk ir kurk!”. Moksleivių lauks susitikimai su 
įvairių sričių specialistais, diskusijos, lietuviškų filmų 
peržiūros, ekskursijos ir daug įvairių pramogų. Taipuiki pro
ga pažinti universiteto gyvenimą, daugiau sužinoti apie 
ekonomikos, humanitarinius, socialinius, menų mokslus bei

studijų programas, surasti naujų draugų ir geriau pažinti save.
Kviečiame nepraleisti galimybės ne tik linksmai, bet ir kūrybingai praleisti pirmąją 

rugpjūčio savaitę akademinėje aplinkoje ir susipažinti su naujais žmonėmis bei 
disciplinomis. Registracija į vasaros stovyklą vyksta iki 2009 m. liepos 1 dienos. Dalyvių 
skaičius ribotas! Dalyvio mokestis -360 Lt /110 Eur (j kainą įskaičiuotas apgyvendinimas 
ir maitinimas).

l)ėmesio(l): užsiregistravus tos pačios klasės ar mokyklos 10 moksleivių grupei, gru
pės vadovui (klasės auklėtojas ar mokytojas) dalyvio mokestis ir transporto išlaidos 
nebus skaičiuojamos (kompensuojama iki 500 Lt).

Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės į vasaros stovyklos koordinatorių 
Tadą Stalygą, tel.: + 370 37 327 981. faks. +370 37 327 989, ei. p. t.stalyga@trt.vdu.lt.

Aft A Erikai Paškevičienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą Juozą Paškevičių ir visą šeimą.

Launceston lietuviai
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direktorių: Ventos Protaitės, Jadvygos 
Burokienės, Kristinos Rupšienės ir Garry 
Penhall.

Buvome atmesti, j direktorius buvo 
priimtas Michael Vainauskas, kuris vos 
balandžio mėnesį buvo atsistatydinęs dėl 
to, kad negalėjo tam darbui paskirti daug 
laiko, ir Audronė Puišienė.

Šie nauji direktoriai turės būti arba 
patvirtinti, arba atmesti per Visuotinį Na
rių Susirinkimą, kuris turėtų būti šau
kiamas kuo greičiau, kad galėtume nutar
ti Klubo ateitį. Su pagarba,

Dr. Angonitą Wallis
ALB Krašto Valdybos pirmininkė

kyla klausimas, ką daryti su Archyvu? 
Kaip Viktoras rašo, bus sunku surasti 
asmenį, kuris Archyvą ir toliau išlaikytų 
Adelaidėje. Jaučiu, kad tarp Australijos 
lietuvių yra abejonės, ar reikalinga Ar
chyvą tęsti Australijoje?

Kur eiti toliau? Asmeniškai abejoju, ar 
būtų verta perkelti visą archyvinę medžia
gą j FederalinįArchyvą Canberroje. Kiek 
žmonių tokia medžiaga naudotųsi?

Daugiau dėmesio šiai medžiagai, be 
abejo, būtų Lietuvoje. Dėl to siūlau Ar
chyvą pervesti ten. Minėtas išlaidas - apie 
S12.()(>(), kurios nėra milžiniškos - manau 
galėtų padengti ALB Fondas ar kiti 
šaltiniai. Su pagarba

Viktoras Martišius
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Notice of
EXTRAORDINARY MEETING

of Lithuanian Club Ltd.
Members arc notified that an Extraordinary General Meeting of Lithuanian 

Club Limited will be held at 16-20 Mcridith Street Bunkstown al 2.00 pm on 
Saturday 13 June 2009 to consider the following special resolutions:

1. That the Extraordinary General Meeting be treated as and have the same 
agenda as required at an Annual General Meeting including the items of business 
required by Clause 31 of Articles of Association and that to the extent necessary the 
Articles of Association be waived to permit this to occur.

2. That (as required at a General Meeting) the present Board of Directors 
stand down and that there be an electionof Directors for a period of one year from 
nominations received by t he Secretary following issue of a Notice of meeting to 
the members togctherwithothcrgeneral business.

In the event that special resolutions 1 & 2 are passed there will be an election of 
Directors and members are invited to send provisional nominations for the position 
of directors to the Sccretaiy in writing. It is intended to ask the meeting to resolve 
that any time limits be waived which would prevent the meeting from proceeding, 
or which would prevent nominations of Directors being received.

Garry PENHALL
Secretary

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

Lietuviai už spygliuotų vielų
Paminėjimą paruošė: Algis Bučinskas.
Skaitovai: A. Abmmienė, J. Barila, J. Šarkauskas, 

V- Šliogeris.
Dainuos: “Atspindys”. Garsu rūpinsis Kajus Kazokas.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

Sydnėjaus Bibliotekos Bičiulių Būrelis

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: coiitaetus@lithuanianclub.org.au 
www.litliuaniancliib.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 reikalų gali būti rengiami bet kurių dieną.

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

pietūs 12 vai. dienos - 2.30 vai. p.p.
vakarienė 530 vai. p.p. - 830 vai. p.p.

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

Skambinkite: ALVYDAI mob. tel.: 0422 655 902

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

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

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

Šiais melais 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 J fis jį padovanojo! 
Klubui. Kaina būtų $200. Norintys padaryti tokią dovaną, prašomi kreiptis į 
Klubo Administraciją arba Jadvygą Burokiene tel.: 9522 8275.

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

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

A LB Melbourno Apylinkės Valdyba

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

Trivia IMight

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, Strathfield. 
Paskaitą skaitys teisininkė Ginta Viliūnaitė.
Meninėje programos dalyje pasirodys Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”.

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

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

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

Trėmimų minėjimas Hobarte
ALB Ilobarto Apylinkės Valdyba pranešti, kad sekmadienį, birželio 14 dienų, 

10 vai. ryto, Šv. Petro liuteronių bažnyčioje, Davie Street, įvyks Baltijos tautų 
tremtinių į Sibirą minėjimas.

Prašome dalyvius atnešti po lėkštę užkandžių bendroms vaišėm.

Lietuvos Tūkstantmečio proga
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

maloniai kviečia visus pasižiūrėti VldcO filmų 3pi6
jachtos “Ambersail” pirmuosius šešis 
kelionės etapus aplink pasaulį

Filmas bus rodomas sekmadienį, gegužės 31 dienų, 2 vai. p.p. Sydnėjaus 
Lietuvių Klube, Bankstowne.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Ztioia Might 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 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 door and raffle prizes
Dress: Smart Casual.
Enquiries: Jacinta Ankus 0413 999 552

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 nuožiū ra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

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

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