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Į Torontą -1,100 lietuvių choristųSydnėjaus liet, choro “Daina” Valdyba ir nariai

Nuotraukoje - Sydnėjaus lietuvių choro “Daina” Valdyba ir nariai. Iš kairės: Aida Zas- 
tarskytė - Abromas (Secretary/ Publicity Officer), Jadvyga Dambrauskas (narė), Megan 
Dunn (Internal Communications Officer), Albina Liutackas (narė),Steve Kryžius 
(Dreasurer), Rasa Biansjaar (President), Milda Karp (narė) ir Natalija Liutikas (narė). 
Choro vadovė yra Birutė Aleknaitė, akompaniatorius - Wojciech Wisniewski.

(lietuviams.com). Liepos 2-4 dienomis į 
Torontą (Kanada) ketina suvažiuoti 
daugiau nei 1,100 choristų iš visos Šiau
rės Amerikos bei Lietuvos, Anglijos ir 
Lenkijos. Jie sudarys IX Dainų Šventės 
koncerto jungtinį chorą.

Į išeivijos lietuvių šventę atvyksta ir 
dainininkas Marijonas Mikutavičius, ku
rio koncertu penktadienį ir prasidės Dai
nų Šventės savaitgalis. Šeštadienį vyks 
„Miestelio vakaronė“, o sekmadienį 
baigiamasis „Miško balsų“ pokylis.

Platesnė informacija apie šventės 
programą ir renginius tinklalapyje

http://dainusvente.org/

DAINA A5 GYVENU.’

Ten pat galima užsakyti ir bilietus. Iki 
dainų šventės liko pustrečio mėnesio. Į 
Torontą dainų šventė sugrįžta po 32 metų 
pertraukos. □

Mirė prof. Julius Šmulkštys

Lietuvos įvykių apžvalga

Po sunkios ligos JAV balandžio 12 d. 
mirė buvęs Prezidento Valdo Adamkaus 
patarėjas sociologas Julius Šmulkštys 
(žiūr. nuotr. dešinėje). Profesorius J. 
Šmulkštys gimė 1930 m. Kaune, 1945 m. 
pasitraukė į Vokietiją, iš ten 1949 m Išvyko 
į JAV. Jis buvo vienas iš Amerikos Lietu
vių Studentų Sąjungos, taip pat “Santa
ros” įkūrėjų. 2004 m. Valdui Adamkui an
trąkart tapus LR Prezidentu, prof. Julius 
Šmulkštys buvo paskirtas visuomeniniu 
konsultantu.

Išeivijoje jis bendradarbiavo bent 
keliuose laikraščiuose, jo plunksna kartais 
buvo aštroka, bet visuomet mandagi ir

plataus akiračio, pastaruoju metu siejan
ti išeivijos patirtį su dabartine Lietuvos 
tikrove. Kaip žmogus jis pasižymėjo 
blaivumu, ramumu, dalykiškumu, kartu ir 
nuoširdumu. □

Lenkija 
nežinioje po 
katastrofos
Lenkijos prezi

dentas Lech 
Kaczynski ir Len
kijos kariuomenės 
Generalinio štabo 
vadas 58 metų ge
nerolas Franciszek 
Gagor buvo tarp 96 

žmonių, balandžio 10 d. žuvusių per lėk
tuvo katastrofą vakarinėje Rusijos dalyje.

“Tai didžiausia tragedija visoje Lenki
jos ginkluotųjų pajėgų istorijoje”, - sakė 
atsargos generolas, buvęs gynybos minis
tras Stanislaw KozieL “Dar niekada ne
buvo taip, kad vienu metu žūtų kariuo
menės vadovybė ir vyriausiasis kariuome
nės vadas (Kaczynski)”, - sakė jis.

Per katastrofą prie Smolensko žuvo 
dar keli aukščiausio rango kariškiai: karo 
laivyno vadas 51 metų kontradmirolas 
Andrzej Karweta; 47 metų oro pajėgų va
das generolas Andrzej Blasik; 49 metų 
sausumos pajėgų vadas divizijos genero
las Tadeusz Buk.

Lenkija yra priėmusi sprendimą 600 
karių sustiprinti savo 2000 karių kon
tingentą, dalyvaujantį NATO misijoje 
Afganistane, ir pradėti kariuomenės mo
dernizavimo reformą, atsisakius šaukti
nių kariuomenės.

Pasak apžvalgininkų, kariuomenės va
dų žūtis gali turėti įtakos priimant galu- 
žtinį sprendimą dėl misijos Afganistane ir 
dėl profesionalios, gerai apmokamos 
200,000 karių kariuomenės kūrimo.

“Ši tragedija tikrai turės įtakos misijai 
Afganistane, nors dabar sunku pasakyti, 
kaip viskas pakryps. Mes netekome 
Lenkijos armijos intelektualinio elito”, - 
sakė karo ekspertas Wojciech Luczak.

Lenkijos kariuomenės Generalinio 
štabo vadas buvo laikomas kandidatu 
užimti aukštą NATO postą ateityje. Per 
incidentą, kuris įvyko netoli vakarinio 
Rusijos miesto Smolensko, žuvo Lenkijos 
Prezidento žmona Maria Kaczynska, kai 
kurie artimiausi prezidento padėjėjai, 
įstatymų leidėjai, kariuomenės vadai, aukš
ti dvasininkai, istorinės asmenybės, prezi
dento lėktuvo įgula, taip pat 1940 metais 
Katynėje ir kitur Rusijoje bei Ukrainoje 
sušaudytų lenkų artimieji.

Jie visi vyko į Katynės memorialą, kur 
turėjo vykti tų žudynių 70-ųjų metinių at
minimo ceremonija. Balandžio 10 d. žu
vusių kariuomenės vadų pavaduotojai 
laikinai perėmė jų pareigas ir Lenkijos 
gynybos ministras netrukus turėtų pa
skirti nuolatinius kariuomenės vadus.

Jų kandidatūras turėtų patvirtinti 2000- 
2001 metais gynybos ministerijai vadova
vęs, o dabar šalies prezidento pareigas ei
nantis Bronislaw Komorowski.

“Kariuomenė negali funkcionuoti be 
vadovybės, todėl greitai bus išrinkta jos 
pamaina. B.Komorowski gana gerai žino 
kariuomenę ir visada buvo žmogus, kuris 
rūpinosi ginkluotomis pajėgomis”, - sakė 
buvęs gynybos ministras Janusz Onysz- 
kiewicz. Jis taip pat pareiškė, kad būtina 
pakeisti ir civilius per lėktuvo katastrofą 
žuvusius pareigūnus - rasti pamainą 
gynybos viceministrui Stanislaw

Nukelta į 2 psL

Valdas Adamkus prisimena Lech Kaczynski
Lietuvą prislėgė draugo 

netektis. “Nuoširdus Lietuvos 
draugas”, - tokiais žodžiais 
Lietuvos politikai kalba apie 
tragiškai žuvusį Lenkijos pre
zidentą Lech Kaczynski ir, 
išreikšdami gilią užuojautą 
kaimynams, pabrėžia, jog ge
di su jais kartu. Lietuvos ir 
Lenkijos bendradarbiavimas 
velionio Prezidento vadova
vimo laikotarpiu nebuvo “po- 
pierinis-diplomatinis”. Lie
tuvos politikai sako, jog nuo
širdžią kaimynų draugystę įro- Prczidcnlai _ Ixdl Kaczvnski ir Valdas Adamkus, 
do konkretūs darbai. Būtent ------------------------------ 2_____________________
Lech Kaczynski'o prezidentavimo metu 
abiejų šalių santykiai sustiprėjo ir, kaip 
sako buvęs Prezidentas Valdas Adamkus, 
pasiekė aukščiausią bendradarbiavimo 
lygi-

Buvusiam Prezidentui Valdui Adamkui 
bene daugiausia iš visų Lietuvos politikų 
yra tekę su juo bendrauti. Kokia asme
nybė buvo L.Kaczynski ir kas šį politiką 
siejo su Lietuva? “Lietuvos rytas” papra
šė VAdamkų prisiminti žuvusį Lenkijos 
prezidentą. “ Beveik visą antrą kadenciją, 
ketverius metus, artimai bendravau su 
Prezidentu L.Kaczynski. Mus siejo ne tik 
oficialūs valstybių vadovų ryšiai. Užsimez
gė ir asmeninis, grynai žmogiškas ryšys. Per 
vieną paskutinių mūsų susitikimų L. 
Kaczynski man pasakė: “Mes esame 
susitikę jau tiek kartų, kad net būtų ne
lengva suskaičiuoti”. Daug sykių bendra
vome ir Vilniuje, ir Varšuvoje, ir per ES 

Vadovų tarybos posėdžius Briuselyje. Ten 
visuomet sėdėdavome greta”,- prisimena 
VAdamkus.

“Suskaičiavau, kad tuo lėktuvu, kuris 
patyrė katastrofą, esu skridęs keturis kar
tus. Sykį grįžtant iš Lenkijos mūsų šalies 
lėktuvėlis sugedo viename Lenkijos kari
niame aerodrome, kur buvome nusileidę. 
Kad nereikėtų su delegacija laukti per 
naktį, L.Kaczynskis man specialiai iš 
Varšuvos atsiuntė tą patį lėktuvą, kuris 
balandžio 10 d. sudužo prie Smolensko. 
Todėl man nė į galvą negalėjo šauti, kad 
kas nors gali nutikti prabangiam ir 
kruopščiai prižiūrimam Lenkijos Prezi
dento lėktuvui. Ir iš išvaizdos tas rusiškas 
Tu-154 atrodė gerai. Tarptautinėse kon
ferencijose mūsų delegacijai atskridus 
nedideliu lėktuvu, net nesmagu būdavo 
sustoti greta Lenkijos orlaivio”,- pasako
jo Valdas Adamkus. □
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Patašius
♦ Tailando sos
tinę vis dar para
lyžuoja masinės 
buvusio min. pir
mininko Thaksin 
šalininkų de
monstracijos. Ba
landžio 10 d. jos 
privedė prie krau
jo praliejimo. 
Miniai pradėjus 

svaidyti Molotovo kokteilius į karių ei
les, tie atsakė šaudydami į minią. Žuvo 23 
žmonės, virš 900 sužeistų.
♦ Pakistano karinės pajėgos, remiamos 
artilerijos ir karo aviacijos, tęsia karo 
veiksmus prieš Taliban sukilėlius genčių 
valdomoje srityje Afganistano pasienyje. 
Kariuomenės vadovybė prisipažino, kad 
balandžio 10 d. per klaidą apšaudant 
vieną kaimą netoli Khyber tarpeklio už
mušti apie 70 civilių gyventojų.
♦ JAV sostinėje Washington susirinkę 
47 valstybių atstovai tarėsi, kaip apsaugo
ti plačiai pasaulyje paplitusias branduoli
nių ginklų gamybai tinkamas medžiagas, 
kad jos nepatektų į teroristų rankas. Ba
landžio 13 d. dauguma valstybių pritarė 
JAV pasiūlymui, kad visos atliekamos me
džiagos būtų perleistos kelioms valsty
bėms, pajėgioms tas medžiagas apsaugoti 
Šių valstybių tarpe yra JAV ir Rusija.
♦ Balandžio 14 d. stiprus 6.9 balų že
mės drebėjimas sukrėtė Qinghai provin
ciją Kinijos šiaurės vakaruose, Tibeto 
kaimynystėje. Žuvo virš 1700 žmonių, 
apie 10,000 sužeistų. Daug moksleivių 
žuvo sugriautuose mokyklų pastatuose.
♦ Finansinių sunkumų prispaustos Is
landijos žmonės apsidžiaugė, kai kovo 21 
d. pradėjo veikti Fimmvorduhals ugnikal
nis, nes įspūdingi vaizdai pritraukė daug 
lankytojų, tiek iš Islandijos, tiek iš užsie

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Komorowski ir Nacionalinio saugumo 
biuro vadovui Aleksandr Szczyglo.

Bulgarijoje rūpestis lėktuvais
Bulgarija balandžio 12 d. paskelbė 

stabdanti šalies vadovo lėktuvo Tu-154 
skrydžius, kai tokio paties modelio Lenki
jos prezidento orlaivis balandžio 10 d. 
sudužo Rusijoje.

“Prezidento lėktuvo skrydžiai sustab
dyti. Dabar sustabdyti visi šio tipo lėktuvų 
skrydžiai, kol paaiškės (Lenkijos prezi
dento lėktuvo) avarijos techninės prie
žastys”, - Bulgarijos susisiekimo ministe
rijos pareigūnas Atanasas Kostovas sakė 
valstybiniam radijui. Pasak jo, Bulgarijai 
vertėtų pagalvoti apie prezidento Georgi
jaus Pervanovo lėktuvo Tu-154 pardavimą.

Šie Sovietų Sąjungoje ir Rusijoje gamin
ti laineriai pagal dydį ir technines charak
teristikas yra panašūs į JAV gamybos lėk
tuvus “Boeing 737” ir gali nuskristi 4,000 
kilometrų. Jie buvo vieni populiariausių 
Rusijos aviacijos pramonės gaminamų 
keleivinių lėktuvų, tačiau pasirodė ma
žiau saugūs.

LR Prezidentė - į Lenkijos 
oin ji Prezidento laidotuves

Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskai
tė dalyvaus aviakatastrofoje žuvusio 
-Lenkijos vadovo Lech Kaczynski laido
tuvėse. Tai žurnalistams patvirtino Prezi
dentės atstovas Linas Balsys.

Lenkija ir Lietuva dabar glaudžiai ben- 
dradarbiuja gynybos srityje. Balandžio 12 
d. Lietuvoje prasidėjo trijų dienų gedulas 
dėl Lenkiją ištikusios nelaimės. Gedulas 
paskelbtas irvisoje Europos Sąjungoje. 

da, ELTA, BNS ir “Bernardinai”.
Mūsų Pastogė Nr. 15, 2010.04.21, psl. 2

nio. Bijota tik, kad nepradėtų veikti greti
mas didžiulis Katla ugnikalnis. Kol kas 
jis dar neveikia, bet balandžio 14 d. 
netoliese salos pietuose pradėjo veržtis 
Eyjafjalla Jokull ugnikalnis, išmesdamas į 
atmosferą dūmų ir pelenų masę, kurią oro 
srovės išsklaidė po visą Šiaurės Europą. 
Balandžio 15 d. dėl ugnikalnio išmestų 
pelenų pavojaus užsidarė visi Šiaurės Eu
ropos aerouostai. Tą dieną pakilę apmo
kymui skristi Suomijos karo lėktuvai 
grįžo su sužalotais motorais. Australijoje 
sulaikyti visi skrydžiai į Europą. Lėktuvų 
bendrovės patiria milijoninius nuosto
lius dėl oro susisiekimo sustabdymo. 
Nežinia, kada skridimų draudimas bus 
atšauktas. Islandijos ugnikalnis, sustabdęs 
visą susisiekimą, paskutinį kartą buvo 
išsiveržęs 1821 m. ir tada jo išsiveržimas 
su pertraukomis užsitęsė dvejus metus.
♦ Balandžio 17 d. Varšuvoje Pilsudskio 
aikštėje apie pusė milijono žmonių da
lyvavo gedulingose pamaldose už 96 
žmones, žuvusius lėktuvo katastrofoje 
Smolenske. Daug pasaulio lyderių nega
lėjo atvykti j laidotuves dėl sustabdyto 
susisiekimo lėktuvais. Australijos general- 
gubematorė Quentin Bryce įstrigo Dubai 
aerouoste, Vokietijos kanclerė Angela 
Merkei - Lisabonoje. Savo dalyvavimą 
turėjo atšaukti JAV prez. Barack Obama.
♦ Balandžio 18 d. Lenkijos prezidentas 
Lech Kaczynski ir jo žmona Marija buvo 
iškilmingai palaidoti Krokuvoje, prie ka
tedros Vavelio pilyje, kurios rūsyje ilsisi 
Jogaila, Tadas Kosciuška ir Adomas 
Mickevičius.
♦ Balandžio 17 d. Bangalore mieste
Indijoje teroristai susprogdino dvi bom
bas kriketo stadione per varžybas, su- 
žeisdami 8 žmones. Kilo susirūpinimas 
riėl saugumo per besiartinančias Britų 
Bendrijos žaidynes Indijoje. □

JAV parama Lietuvai
Lietuva ir JAV planuoja labai rimtų 

bendrų projektų, apie kuriuos kol kas 
viešai kalbėti negalima, prieš vizitą į JAV 
sakė Lietuvos krašto apsaugos ministrė 
Rasa Juknevičienė.

“Galimas dalykas, kad plačiau apie 
Lietuvos ir Amerikos bendradarbiavimą 
galėsiu pasakyti po poros savaičių, kai 
grįšiu iš vizito JAV, kur susitiksiu su gy
nybos sekretoriumi Robert Gates”, - pri
dūrė ministrė. Ji pabrėžė, kad “JAV nuolat 
dalyvauja karinėse pratybose, kurių metu 
Baltijos šalys mokosi priimti sąjunginin
kų pajėgų paramą”. “Taip pat planuojame, 
kad nuo šiol bus vykdomos reguliarios 
JAV ir Baltijos šalių sausumos pajėgų pra
tybos. JAV taip pat reguliariai skiria finan
sinę paramą Lietuvos pajėgoms”, - sakė ji.

A.Merkel lankysis Lietuvoje
Vokietijos kanclerė Angela Merkei 

oficialiai patvirtino, kad birželio pra
džioje atvyks į Lietuvoje rengiamą Balti
jos jūros valstybių vyriausybių vadovų 
susitikimą, pranešė Lietuvos Vyriausybė.

A.Merkel laišką gavo Lietuvos Prem
jeras A.Kubilius. Jame, pasak ministro 
pirmininko tarnybos, “oficialiai patvirti
namas jos dalyvavimas 8-ajame Baltijos 
jūros valstybių vyriausybių vadovų susi
tikime, kuris vyks Vilniuje birželio 1-2 
dienomis”.

Pasak Lietuvos Vyriausybės, tikėtina, 
kad į Baltijos vadovų tarybos posėdį at
vyks ir Rusijos premjeras Vladimir Putin 
ir kitų Baltijos regiono vyriausybių va
dovai
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau

Gina stalinistinę istoriją
Kaip praneša DELFI, publicistas 

Algirdas Plukys, kalbėdamas renginyje 
Rygoje, argumentavo, kad Latvija, kaip ir 
Lietuva bei Estija, 1940 m. troško sovie
tinės valdžios, nes tuometinio režimo 
sąlygomis buvę neįmanoma gyventi. Ren
ginyje buvo pristatyta knyga „Molotovo- 
Ribbentropo paktas XX amžiaus geopo
litinių procesų kontekste“.

Renginys, Rygoje vykęs kultūros ir 
verslo centre „Maskvos namai“, buvo to 
paties pavadinimo konferencijos, skirtos 
pakto 70 metų sukakčiai paminėti, įvy
kusios 2009 m. rugsėjo mėn. Vilniuje, 
tęsinys. Minėtoje knygoje išspausdinti 
diskusijos dalyvių pranešimai.

Be kitų gausios Lietuvos delegacijos 
narių, pristatyme dalyvavo ir kairiesiems 
atstovaujantis politikas, buvęs Vilniaus 
vicemeras Algirdas Paleckis (pagarsėju
sio Justo Paleckio anūkas) bei Lietuvoje 
gyvenančių antihitlerinės koalicijos vete
ranų organizacijos lyderis Julius Deksnys.

Renginio metu A. Plukys taip pat pri
statė savo knygą „Juoda ir balta. Kur tie
sa?“, kurioje spausdinami jo rinktiniai 
straipsniai iš Lietuvos „opozicinės spau
dos“. Pasak autoriaus, jo tikslas buvęs su
prasti, kas Baltijos šalyse vyko ketvirtąjį 
praėjusio amžiaus dešimtmetį. A. Plukys 
padaręs išvadą, kad okupacijos nebuvę, 
nes vykę rinkimai, tad tuometinis val
džios pasikeitimas buvęs legalus. Knygoje 
jis atskleidžiąs tiesą ir apie pokario par

Global Lithuanian LeadersJ,
(lietuviams.com). Neseniai susikūrusi 

ir visuomenei prisistačiusi įstaiga „Global 
Lithuanian Leaders“ (GLL) ketina su
vienyti visame pasaulyje gyvenančius 
lietuviškų šaknų turinčius savo sričių 
profesionalus, pasitelkti jų žinias spren
džiant šalies problemas ir šviesti šalies 
jaunimą. „Global Lithuanian Leaders“ yra 
tinklas, kuris vienija tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje gyvenančius lietuvius, savo sri
čių lyderius. Tiesa, lietuviais žmones 
vadiname plačiąja prasme - Užsienio rei
kalų ministerija prieš keletą metų yra 
paskelbusi pasaulio lietuvio sąvoką, pa
gal kurią lietuviais vadinami ne vien tik 
lietuviai savo etnine kilme, bet ir kitos 
kilmės žmonės, save tapatinantys su Lie
tuva ir norintys Lietuvai gero“, - sakė 
GLL direktorius, vienas iš steigėjų My
kolas Lepeška. Jo teigimu, GLL orien-

Ar ir kas vyktų į Maskvos šventę?
(BNS). Likus mėnesiui iki Antrojo pa

saulinio karo pabaigos 65-ųjų metinių 
minėjimo Rusijoje, Lietuvos valdžia, 
atrodo, nesutaria dėl galimo Lietuvos 
atstovo delegavimo į Maskvą. Akivaizdu, 
kad Prezidentūros ir Vyriausybės pozici
jos šiuo klausimu kol kas nesutampa, rašo 
“Lietuvos žinios”. Kas iš oficialių asmenų 
Maskvoje atstovaus Lietuvai ir ar apskritai 
ten kas nors vyks, vis dar neaišku. Klau
simas iškilo Prezidentei Daliai Gry
bauskaitei vasarį pareiškus, kad kaip tik 
gegužės 9-ąją ji viešės Dubline. Peziden- 
tės patarėjo D.Semaškos duomenimis, 
Maskvoje nebus Suomijos prezidentės 
Tarja Halonen.

Vyriausybėje laikomasi kitokios nuo
monės nei Prezidentūroje. “Manau, kad 
tikrai važiuos, tik klausimas - kas”, - sakė 
Premjero patarėjas Virgis Valentinavičius. 
Anot jo, veikiausiai bus deleguotas vienas 
ministrų - užsienio, krašto apsaugos, su
sisiekimo ar kultūros. Kada bus įvardytas 
į Rusijos sostinę vyksiantis Lietuvos atsto
vas, V. Valentinavičius pasakyti negalėjo.

Prieš penkerius metus minint 60-ąsias 
Antrojo pasaulinio karo pabaigos metines 
iš Baltijos šalių prezidentų į Maskvą vy
ko tik tuometė Latvijos vadovė Vaira 
Vykė-Freiberga. Baltijos šalyse Antrojo 

tizanus, kurie iš tiesų buvę žudikai, ir apie 
Lietuvos nepriklausomybės iniciatorių 
„provokacijas“, dėl kurių 1991 m. sausį 
įvykęs kraujo praliejimas prie Vilniaus 
televizijos bokšto.

Algirdas Paleckis pareiškė, kad nacio
nalistiškai nusiteikusio Baltijos šalių eli
to „atramos taškas yra 1939 metai, tačiau 
mes matome, kad 1940 metų įvykius 
nulėmė socialinės ekonominės aplinky
bės“. Tuomet buvo iškilusi dilema - TSRS 
ar Vokietija, ir buvo padarytas teisingas 
pasirinkimas, mano A. Paleckis.

Renginyje vienas iš Latvijos Antifašis
tinio komiteto vadovų Josifs Korens iš
reiškė susirūpinimą, kad visoje Europoje 
yra jėgų, norinčių peržiūrėti Antrojo pa
saulinio karo rezultatus ir stalinizmą pri
lyginti nacizmui.

Molotovo-Ribbentropo pakto, dar va
dinamo Hitlerio-Stalino paktu, oficialusis 
pavadinimas buvo Nepuolimo sutartis tarp 
Vokietijos ir TSRS. Jį 1939 m. rugpjūčio 
23 d. pasirašė TSRS užsienio reikalų liau
dies komisaras Viačeslav Molotov ir Vokie
tijos užsienio reikalų ministras Joachim 
von Ribbentrop. Nepuolimo sutartis ga
liojo iki 1941 m. birželio mėn. 22 dienos, 
t.y. kol Vokietija užpuolė TSRS. Nors ofi
cialiai tai buvo tarpusavio nepuolimo su
tartis, tačiau paktas turėjo ir tris slaptuosius 
protokolus, pagal kuriuos Vokietija ir 
TSRS pasidalino Suomiją, Estiją, Lietuvą, 
Lenkiją ir Rumuniją į savo įtakos sferas.

tuosis ne tik į įvairių verslo sričių lyde
rių, bet ir mokslo, meno, kultūros, aplin
kosaugos lyderių telkimą.

„Išnaudosime lietuvių, kurie yra sėk
mingi, patirtį ir ryšius, prisidėsime prie 
proveržio Lietuvai kurti. Iš tikrųjų yra 
labai daug sėkmingų lietuvių, apie ku
riuos ne visada sužinome. Tokius žmones 
mes stengsimės suvienyti ir telkti, kad 
būtų sprendžiamos Lietuvos problemos“, 
- sakė jis.

Taip pat, pasak jo, GLL ketina imtis 
edukacinių projektų, rūpintis augančiais 
vaikais. „Bendradarbiausime su Naciona
line moksleivių akademija. Mūsų pro
fesionalai galėtų būti pavyzdys jaunajai 
kartai, paskatinti juos siekti aukštesnių 
tikslų, mokyti, šviesti, patarti, kaip pa
sirenkama karjera, kaip jos siekiama“, - 
sakė jis. □ 

pasaulinio karo pabaiga vertinama ne
vienareikšmiškai, nes po jo Lietuva, Latvi
ja ir Estija pusę amžiaus buvo okupuotos 
Sovietų Sąjungos.

“Šiuokart ir Rusija žengė subtilų 
žingsnį. Vengdama komplikuotų temų 
nesiuntė tiesioginių kvietimų konkre
tiems vadovams, o viešai pareiškė, kad 
laukiami visų kurie nori atvykti”, - priminė 
politologas Tomas Janeliūnas.

Šiomis dienomis Rusijos internetinė 
žiniasklaida pranešė, kad gegužės 9-ąją 
Maskvoje vyksiančiame parade pirmą 
kartą dalyvaus Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
kariuomenių atstovai. Raudonojoje aikš
tėje jie esą žygiuos drauge su Prancūzijos, 
Didžiosios Britanijos, JAV, Lenkijos ir 
Nepriklausomų valstybių sandraugos 
(NVS) šalių kariais. Vienintelė posovieti
nės erdvės valstybė, kuri, pasak žiniasklai- 
dos, negavo kvietimo dalyvauti Pergalės 
parade, yra Gruzija. Formalus pretekstas - 
jos išstojimas iš NVS.

Krašto apsaugos ministerija paneigė, 
kad Lietuvos kariai ruošiasi vykti į Maskvą. 
“Jokių planų siųsti savo atstovus į Rusi
jos sostinėje vyksiantį paradą Lietuvos 
kariuomenė neturi”, - teigė krašto apsau
gos ministrės patarėja Danguolė Bičkaus
kienė. □
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Bendruomenės baruose
Klasikinės muzikos

Jadvyga Dambrauskienė

Noriu pasidalinti su “Mūsų Pastogės” 
skaitytojais, kurie nedalyvavo ir negirdė
jo Klasikinės muzikos koncerto, įvykusio 
š.m. kovo 27 dieną Sydnėjaus Lietuvių 
Klube.

Koncerto organizatorius ir vienas iš 
atlikėjų buvo Lietuvoje gimęs, o dabar 
gyvenantis Sydnėjuje ir dainuojantis 
operos dainininkas, tenoras Antanas Za
karauskas. Jo pastangomis dalyvauti 
programoje buvo pakviestos graikų kilmės 
solistė sopranas Georgia Kokkoris ir ru
sų kilmės pianistė Natalia Raspopova. 
Tai jauni atlikėjai, kurie studijuoja, do
misi ir specializuojasi į italų, lietuvių, 
anglų, rusų, prancūzų kompozitorių kū
rinius.

Dėl jų pomėgio ir buvo pasirinkti 
kompozitoriai: G.F. Hendel, G. B. Per- 
golesi, G. Donizetti, G. Pucini, G. Verdi, 
Wolfgang Amadeus Mozart, R. Leon
cavallo, Algimantas Raudonikis ir eilė

Padėka
Melbourne Socialinės Globos Moterų Draugija nuoširdžiai dėkoja už 

šias aukas: p. Vytautui Pumpučiui - už $30, p. Juozui Balčiūnui - už $100, p. 
Irena O’Dwyer - už $50.

Padėka
Lietuvos Baleto Bičiuliai Sydnėjuje (FLB) širdingai dėkoja globėjui p. 

Viktorui Šliteriui OAM ir p. Jutai Šliterienei, bei visiems sydnėjiškiams, ap
silankiusiems ir prisidėjusiems prie sėkmingos FLB labdaros popietės Sydnė
jaus Lietuvių Klube šių metų kovo 28 dieną, kai buvo rodomas “Lietuvos žinių” 
100-čio Jubiliejinis filmas su Lietuvos baleto, operos ir pop artistais.

Dėkojame canberriškei Sigitai Gailiūnaitei už moderniškų lėkščių dovaną 
loterijos fantams ir ALB Krašto Valdybos pirmininkei dr. Angonitai Wallis, kuri 
atvežė iš Canberros tą sunkią dėžę. Dėkojame sydnėjiškėms - dailininkei Leekai 
Gruzdeff už gražų šokio paveikslą ir Jutai Šliterienei už muzikos CD, fantus 
dovanotus loterijai. FLBgerb. iždininkui Teodorui Rotcui, Aidai Zastarskytei- 
Abromienei ir dr. Ramučiui Zakarevičiui dėkojame už popietės pagalbą. Surinkta 
$430 parama eis paremti Lietuvos Baleto šių metų 85-tą Jubiliejų.

Dėkojam Sydnėjaus Lietuvių Klubui už patalpą ir pagalbą, “Mūsų Pastogei” ir 
SBS lietuvių radio programai už popietės reklamą.

Lietuvos Baleto Bičiulių surengtoje popietėje dalyvavo ir ją parėmė Sydnėjuje gyve
nančios Romanta Špokaitė (Lietuvos baleto prima balerinos Eglės Špokaitės teta) ir 
Roma Špokienė (Eglės Špokaitės senelė).
Nuotraukoje iš kairės: Ramona Ratas - Zakarevičienė, Romanta Špokaitė ir Roma 
Špokienė popietės metu.

koncertas Sydnėjuje
kitų kompozitorių kūrinių.

Programos atlikėjus ir atliekiamus 
kūrinius gražiai angliškai ir lietuviškai 
pristatė sydnėjiškiai Gerry Penhall ir 
Rymantė Geli. Jie pateikė daug suglaus
tos informacijos apie kompozitorius, jų 
kūrinius ir atlikėjus. Girdėjome solinius 
kūrinius ir duetus.

Aprašyti ką ir kuris dainavo būtų sun
ku ir nuobodu.Tad noriu pasidžiaugti ir 
padėkoti programos atlikėjams ir orga
nizatoriams už šį nuostabų klasikinės 
muzikos koncertą.

Kaip žiūrovė ir dėstytoja koncerto at
likėjus - savo studentus gerai vertino 
Australijos Muzikos Instituto dėstytoja, 
armėnų kilmės operos solistė Ms. Arax 
Mansourian.

Koncerto klausytojų ir savo vardu 
nuoširdžiai dėkoju visiems dalyviams, 
organizatoriams, Lietuvių Klubo direkci
jai ir tiems, kurie paprastą, eilinį šešta
dienį pavertė operinės muzikos švente.

Kad daugiau tokių švenčių būtų!

Aggie Michalska nuotraukoje - klasikinės muzikos koncerto Sydnėjaus Lietuvių Klube 
atlikėjai. Iš kairės: Georgia Kokkoris, Antanas Zakarauskas ir Natalia Raspopova.

Sugrįžčiau atostogų į Sydnėjų

Nuotraukoje - kun. Aloyzas Volskis ir Irena Kalėdienė Mėlynuosiuose Kalnuose.

Vasario pabaigoje ir kovo pradžioje 
Australijoje viešėjo kunigas iš Kanados. 
Montreal Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas kun. Aloyzas Volskis. Atostogauti at
vykęs lietuvių kilmės (gimęs ir ir ilgus 
metus kunigavęs Kaune) kunigas Aloyzas 
Volskis Melbourne apsistojo pas kunigą 
Algį Šimkų, kuris jį prižiūrėjo. Adelai
dėje kun. Aloyzą globojo kun. Juozas 
Petraitis.

Sydnėjuje 53-ejų metų kunigą priėmė 
ir Sydnėjaus apylinkes bei gražiuosius 
turistinius taškus aprodė Irena Kalėdie
nė. Kun. Volskis lankėsi Mėlynuosiuose 
Kalnuose, laivu plaukė miesto pakran
tėmis, buvo Palm Beach, Manly, Koalų 
parke, Operos rūmuose, šv. Marijos 
Katedroje ir viešėjo Irenos Kalėdienės 
dviejų sūnų Garry ir Alan namuose.

Pasak kunigo Aloizo Volskio, jam taip 

viskas patiko Synėjuje, kad jis norėtų dar 
kartą atvykti čia atostogų.

Kunigas Alyzas Volskis yra aktyvus 
Marijos Radijo darbuotojas.

Savanoriškais pagrindais eteryje 
skamba per 27 laidų, kurias ruošia tiek 
pasauliečiai, tiek dvasininkai. Per šeše
rius metus į eterį išleista virš 6,000 sava
norių laidų. 3.000 rubrikų. Jų tarpe re
kordininku yra vaikams skirtos laidos.

Tarp radijo darbuotojų laidų skai
čiumi pirmauja kun.O.P.Volskio kate- 
kezės, kurių sukurta virš 1000.

Marijos Radijas iš kitų žiniasklaidos 
priemonių išsiskiria savo malda. Jos dė
ka klausytojų sielose ir visuomenėje pa
skleidžiama Šv. Dvasios šviesa. Malda ne 
tik guodžia ir stiprina, bet ir vienija.

Lolita Kalėda,
Sydney

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

Lingua LituanicaVasaros kursai (2010) i
Kalbos praktikos centras Lingua Lituanica moko lietuvių kalbos išeivius ir užsienio 

šalių piliečius, supažindina su Lietuvos kultūra bei žmonėmis.
Intensyvūs lietuvių kalbos vasaros kursai Lingua Lituanica centre šiais metais vyks 

rugpjūčio 2-14 dienomis. Numatomos pradedančiųjų, pažengusiųjų ir mokančiųjų gru
pės. Kursą sudaro 50 akademinių valandų: 44 akad. vai. lietuvių kalbos pratybų ir 6 akad. 
vai. apžvalginių Lietuvos istorijos, lietuvių literatūros ir etnokultūros paskaitų. Kalbos 
praktikos centre taikomi įvairūs mokymo metodai, padedantys greičiau išmokti kalbą ir 
laisviau jaustis aplinkoje. Nuolat atnaujinama Lingua Lituanica centre esanti galerija, 
kursų dalyvius supažindins su Lietuvos menininkais (tapytojais, fotomenininkais).

Daugiau informacijos gausite parašę e-mail info@lingualit.lt arba paskambinę tele
fonu +370 5 2313239
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Lietuva iš arti
Vilniaus katedros požemiai veda į

pagonybės laikus
Arūnas 

Marcinkevičius,
Vilnius

Ar kiekvienas iš 
mūsų, užėjęs j pirmąją 
Lietuvos bažnyčią - 
dabartinę Vilniaus 
arkikatedrą baziliką 
(žiūr. piešinį dešinėje), 
pagalvoja, kad po ko
jomis kažkada buvo 
kūrenta amžinoji ugnis 
Perkūnui? Beje, šios
šventovės požemiai - tarsi tikra laiko 
mašina: čia, plytose, mūruose, skiedinyje, 
išlikusiuose istoriniuose reliktuose, ma
tomi visi praeities aidai.

Kaip atrodė Perkūno šventykla?
Mūsų populiariojoje istoriografinėje 

literatūroje neretai minima pagrindinė 
pagoniškoji krašto šventykla, tačiau žinių 
apie jos konstrukciją aptikti neteko. Tad ir 
šįkart atsiverčiame Adomo Honorio 
Kirkoro kapitalinio keliatomio veikalo 
„Vaizdingoji Rusija“ (pirmąkart minėtą 
leidinį vartėme kartu su archeologu 
Aleksejumi Luchtanu, kalbėdami apie 
pražuvusius mūsų pagoniškus dievus) da
lį, kur rašoma apie senąjį Vilnių, konkre
čiai - apie lietuvių pagoniškąją Perkūno 
šventyklą. Remdamasis metraščiais, au
torius teigia, kad Neries ir Vilnelės upių 
santakoje, kur buvo sudegintas mirusio 
kunigaikščio Šventaragio kūnas, jo sūnus 
Gerimundas 1265 m. įkūrė Perkūno šven
tyklą. Taigi kokia ji buvo?

Perpasakodamas rusų metraščius, A. H. 
Kirkoras rašo, kad Perkūno šventykla bu

Ieškantys darbo užsienyje - į žemės ūkį
Inga Smalskienė, Vilnius

Nedarbo smaugiami lietuviai tarsi 
skęstantieji šiaudo griebiasi galimybės ke
lis mėnesius padirbėti žemės ūkyje užsie
nyje: braškių plantacijose, salotų, svogū
nų, kopūstų ir kitokių gamtos gėrybių pil
nuose daržuose, soduose. Gyventojai sezo
ninių darbų užsienyje ieško visais įma
nomais keliais: seka skelbimus spaudoje, 
teiraujasi privačiose įdarbinimo agentū
rose, konsultuojasi su darbo biržose 
dirbančiais Eures (Europos užimtumo 
tarnybų tinklo) patarėjais.

Įdarbinimo paslaugų teikėjai teigia, kad 
užsieniečiai ūkininkai ir sodininkai sunk
mečiu Lietuvoje turi iš ko pasirinkti - pa
siūla kelis kartus didesnė nei poreikis.

Panevėžio darbo biržos Eures patarėja 
Jurgita Klingaitė sakė, kad dar prieš porą 
trejetą metų į darbus žemės ūkyje kreivai 
žiūrėję gyventojai dabar nebesibodi nė pa
čių sunkiausiųjų ir nepurkštauja, kad neten
kina atlyginimas.

Tačiau užsieniečiai ūkininkai potencia
liems darbuotojams kelia ne vieną reika
lavimą, bet pats pagrindinis - ištvermė ir 
darbštumas. Anglų, vokiečių ar kitos už
sienio kalbos žinios - privalumas, bet nėra 
būtinos.

Per Lietuvos darbo biržą ir jos padali
nius užsieniečiai ūkininkai sezoninių dar
buotojų pradėjo ieškoti jau vasario pabai
goje. Pasak J.Klingaitės, gauti darbininkų 
žemės ūkyje pageidavo Nyderlandų, Da
nijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės 
ūkininkai Jie prašė, kad norintieji pas juos 
padirbėti lietuviai užpildytų specialias 
anketas ir atsiųstų gyvenimo aprašymą 
internetu. Kai kurie darbdaviai darbuoto- 
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vo 150 aršinų (1 aršinas-0.7 m) ilgio, 100 
aršinų pločio ir 15 aršinų aukščio. Ji buvo 
be stogo, įėjimas - iš vakarų pusės (kaip ir 
dabar į katedrą). Šalia jos augo ąžuolas, 
po kuriuo stovėjo Perkūno stabas. O pačio
je šventykloje virš sienos (knygoje nenu
rodoma, viršum kurios) buvo įrengta 16 
aršinų ilgio galerija. Ten, galerijoje, buvo 
pagrindinis altorius, arba aukojimo vie
ta, - 9 aršinų pločio ir 3 aršinų aukščio. 
To altoriaus link vedė 12 laiptų (kiekvie
nas iš jų - pusės aršino aukščio ir 3 aršinų 
pločio). Laiptai buvo ir žemdirbystės 
kalendorius - ant jų buvo sužymėti visi 
Mėnulio ciklai.

Minėto altoriaus gilumoje, specialioje 
įduboje, degė amžinoji ugnis. Toji įduba 
buvo taip išmoningai įrengta, pabrėžia A. 
H. Kirkoras, kad jos negalėjo užgesinti nei 
smarkiausias lietus, nei ne mažiau gūsin
ga vėtra. Buvo kūrenama ąžuolinėmis 
malkomis (štai iš kur mus pasiekė protėvių 
pagarba šiam medžiui - Perkūno stabai 
stovėjo tik šalia ąžuolų).

Sienoje priešais įėjimą (turima ome
nyje rytinė pusė, kur dabar yra katedros 

jus atsirenka pagal anketas ir juos pakvie
čia atvykti, kai kurie atrinktiesiems dar 
organizuoja papildomas atrankas Lietuvoje.

J.Klingaitė pasakojo, kad neseniai vie
nas danas Šiauliuose vykusioje sezoninių 
darbų mugėje išsirinko 176 jam labiausiai 
patikusius darbininkus, šie į atranką atvy
ko iš įvairių Lietuvos kampelių. Užsienie
tis atrinktuosius netgi fotografavo, kad 
nesusipainiotų.

J.Klingaitės teigimu, sezoninio darbo 
svetur ieško labai įvairaus amžiaus Pane
vėžio ir rajono gyventojai - ir jaunuoliai, ir 
pensinio amžiaus žmonės.

Bedarbiams ieškoti darbo užsienyje per 
darbo biržą atrodo patikimiau, nei skelbi
muose ar privačiose įdarbinimo agentū
rose. Eures patarėja patikino: gyventojai gali 
būti tikri, kad nebus apgauti

Įspėja, kad darbas sunkus
Užsieniečiai, ieškantys darbininkų se

zoniniams darbams, per Darbo biržą pa
prastai pateikia išsamią informaciją apie 
sąlygas ir siūlomą atlyginimą. Dauguma jų 
įspėja, kurie darbai yra itin fiziškai sun
kūs. Darbdavio reikalavimų sąraše pirma 
dažnai būna įrašyta fizinė ištvermė. Pa
vyzdžiui, šiuo metu Jungtinėje Karalystė
je siūlomas darbas aviečių ir braškių 
rinkėjams. Darbdaviai įspėja, kad darbas 
reikalauja pasikartojančio lankstymosi, be 
to, gali tekti kelti iki 10 kilogramų svorį, jį 
reikėtų nunešti tam tikrą atstumą.

Plastikinių šiltnamių statytojai įspė
jami, kad jiems gali tekti dirbti karštyje ir 
šaltyje, kilnoti iki 20 kilogramų krovinius. 
Natūralu, kad darbdavys pageidauja 
ištvermingų darbuotojų.

Minimalus valandinis tarifas yra 5.8 
-svaro sterlingų (apie 23 litus) per valandą. 
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altorius) buvo ypatinga koplytėlė (tokį 
terminą pavartojo knygos autorius, nors 
minėtasis terminas dabartine reikšme 
atsirado tik su krikščionybe; matyt, turėta 
omenyje kažkokia atskira patalpa), kurio
je buvo sudėti įvairūs indai ir apeigoms 
naudojami reikmenys. Po minėtąja kop
lyčia buvo įrengtas rūsys, kur buvo laiko
mos gyvatės ir kitos bjaurybės (be abejo, 
rusų metraštininkai supainiojo gyvates su 
žalčiais, kurie mūsų pagonių protėvių bu
vo ypač garbinami, kaip ir kiti, matyt, 
naminiai ar laukiniai gyviai).

Šalia šventyklos stovėjo vyriausiojo 
žynio (tituluojamo krivių krivaičiu) ir jo 
patarnautojo namas. Greta taip pat stūk
sojo aukštas akmeninis bokštas, iš kurio 
susirinkusiems žmonėms per žynius bu
vo perduodama dievų valia.

Dabar, rašo A. H. Kirkoras (o tai - antra 
XIX a. pusė), Perkūno šventyklos vietoje 
stovi Šv. Stanislovo katedra, o buvusiame 
bokšte įrengta varpinė. Jogailai su Vytau
tu apkrikštijus Lietuvą (tiksliau - tik jos 
diduomenę), pagoniškoji šventykla buvo 
perstatyta į bažnyčią. Paskutinis krivių 
krivaitis pasitraukė į Kernavę, vėliau - prie 
Nevėžio krantų, kur ir mirė 1414 metais.

O kas gi išliko mūsų katedros rūsiuo
se iš anų ir vėlesnių laikų? Tam reikia 
nusileisti keletą metrų po žeme.

Knygų apie tai laukta ilgai
Bene pirmąją populiarią knygą besi

domintiesiems mūsų senove parašė 
žurnalistas Jonas Bulota ir istorikas Ro
mualdas Šalūga - „Vilniaus požemiuose“. 
Ji buvo išleista Vilniuje 1960 metais - jau 
baigiantis vadinamajam Nikitos Chruš
čiovo valdymo metų „atodrėkiui“ (kai šiek 
tiek buvo atleisti stalinizmo varžtai).

Be pirmųjų mini-ekskursijų po kated
ros požemius, šios knygelės skaitytojai 
buvo supažindinti ir su daugybe kitų mū
sų sostinės požemių: po Dominikonų 
bažnyčia, po Gedimino kalnu, po Šv. Jo
nų bažnyčia - apskritai po visu Vilniaus 
senamiesčiu esančiu požemių labirintu.

Jungtinėje Karalystėje, kaip ir dauge
lyje kitų ES šalių, didžioji dalis darbo
apmokama pagal „Piecework“ sistemą, ji 
remiasi surinkto derliaus kiekiu (kilogra
mais) per valandą. Kuo daugiau darbinin
kas derliaus surenka, tuo daugiau uždirba.

Jungtinėje Karalystėje siūlomo darbo 
trukmė per savaitę paprastai yra 5- 6 dienos, 
kiekviena - po 7- 8 valandas. Kartais gali 
tekti dirbti ilgiau. Laikinos darbo vietos 
gali atsirasti bet kuriuo metų laiku, tačiau 
didžiausia darbo pasiūla yra nuo gegužės 
iki spalio.

Danijos ūkininkai norintiesiems skinti 
braškes siūlo 3-10 savaičių sutartį gegu- 
žės-rugpjūčio mėnesiais. Už kilogramą 
priskintų braškių įsipareigoja mokėti po 
80 euro centų. Nurodo, kad per valandą 
galima uždirbti maždaug 10-16 eurų. Dar
bas prasideda penktą valandą, darbo va
landos priklauso nuo oro sąlygų.

Gegužės-lapkričio mėnesiais danams 
reikalingi salotų, svogūnų ir moliūgų rin
kėjai. Jie per valandą gali vidutiniškai už
dirbti 14 eurų. Trumpą kontraktą vienam 
rugpjūčio mėnesiui danai siūlo kukurūzų 
rinkėjams. Jų valandinis vidutinis darbo 
užmokestis svyruoja nuo 10 iki 20 eurų.

Rugpjūčio-lapkričio mėnesiais Da
nijoje reikia obuolių ir slyvų skynėjų. Per 
valandą jie gali uždirbti vidutiniškai 14 
eurų.

Spalio-gruodžio mėnesiais šioje Skan
dinavijos šalyje darbo gali rasti eglučių, 
vadinamųjų kalėdų medžių, pjovėjai ir 
ruošėjai. Jų darbo užmokestis yra nuo 25 
eurų per valandą.

Danai visus metus siūlo darbą pieva
grybių augintojams. Trumpiausiai darbo 
kontraktas gali trukti 3 mėnesius. Pie
vagrybių augintojai per dieną vidutiniš
kai gali uždirbti 14-16 eurų.

Tačiau turėjo praeiti dar 16 metų, kol 
pagaliau -1976 m. - pasirodė pirmoji pro
fesionalo parašyta knyga apie požeminę 
mūsų pirmosios bažnyčios istoriją. Tai 
Napoleono Kitkausko „Vilniaus katedra“, 
sulaukusi daugybės vertimų į užsienio 
kalbas. Vėliau autorius, papildęs ir išplė
tęs savo leidinį, jo leidimą pakartojo 
1994 metais. Taip po ilgų dienų, praleis
tų sostinės katedros rūsiuose, šviesą iš
vydo kapitalinis veikalas „Vilniaus ar
kikatedros požemiai“.

Tad tie, kas iš Lietuvos pakraščio 
nelabai gali sau leisti pasiekti Vilnių ir 
nusileisti į arkikatedros požemius, gali 
puikiai su jais susipažinti, perskaitę bent 
jau antrąjį N. Kitkausko veikalą šia tema.

O kas gali - tenusileidžia stačiais 
laiptais žemyn.

Kripta su Lietuvos valdovų palaikais
Po Šv. Kazimiero koplyčia esančioje 

kriptoje, mediniuose karstuose (aišku, 
padarytuose šiais laikais), ant kurių už
dėta po paauksuotą karūną, saugomi 
buvusių Lietuvos valdovų palaikai. Čia il
sisi Lietuvos didysis kunigaikštis ir Len
kijos karalius Aleksandras, Žygimanto 
Augusto žmonos Elžbieta Habsburgaitė 
ir Barbora Radvilaitė, marmurinėje ur
noje - karaliaus Vladislovo Vazos širdis. 
Minėti palaikai buvo aptikti, kai 1931 m. 
Vilnių nusiaubė baisus potvynis: kated
ros sienos ir pamatai ėmė trūkinėti, tad 
reikėjo skubiai imtis katedros gelbėjimo 
darbų. Tam aukos buvo rinktos visoje 
Lenkijoje, tad vietos administracija iki karo 
spėjo nemažai nuveikti. Pirmiausia medi
niai poliai, kurie laikė katedros sienas nuo 
Lauryno Stuokos-Gucevičiaus laikų, buvo 
pakeisti gelžbetoniniais. Jų, beje, ekskursi
jų vadovas parodys bent keletą. Tad per 
katedros tyrinėjimus po minėto potvynio 
nuošalioje kriptoje (pramušus 3 m storio 
mūro sieną) ir buvo atrasti šių kilmingų as
menybių palaikai. Be abejo, buvo rasta žy
miai daugiau, nei demonstruojama dabar.

Tęsinys kitame MP nr.

Ne vienoje užsienio šalyje sezoniniam 
darbui reikalingi ir sodininkai, tačiau jais 
dirbti gali ne bet kas, o turintieji atitinka
mą išsilavinimą ir patirties. Be to, dažnai 
pageidaujama, kad sodininkai mokėtų 
anglų kalbą.

Medelyno darbininkų ieškantys 
norvegai nori, kad jie ne tik laisvai kalbėtų 
angliškai, bet ir pasižymėtų puikia svei
kata ir ištverme.

Dauguma užsienio ūkininkų sezoni
niams darbuotojams suteikia gyvenamąjį 
plotą.

Laikino darbo yra ir turizmo srityje
Žiemos pabaigoje ir pavasarį šilto 

klimato šalių darbdaviai pradėjo ieškoti 
sezoninių darbuotojų: viešbučio adminis
tratorių, padavėjų, kambarinių ir kt. Bū
tina sąlyga kandidatams, išskyrus kam
barines, mokėti anglų kalbą, o tos šalies, 
kurioje nori dirbti, kalbos mokėjimas 
vertinamas kaip didelis privalumas.

Pavyzdžiui, italai per Lietuvos darbo 
biržą ieško turizmo darbuotojų, kurie 
dirbtų kaip kelionių agentai. Reika
laujama, kad pretendentai puikiai mokė
tų anglų ir italų kalbas. Jiems siūlomas 500 
eurų, atskaičius mokesčius, mėnesinis 
atlyginimas ir dar 10% kiekvienos par
duotos kelionės vertės komisinių.

Privačiose įdarbinimo agentūrose ir 
skelbimuose sezoninių darbų pasiūla net
gi didesnė nei Darbo biržoje. Tačiau jų 
paslaugomis besinaudojantys gyventojai 
turi būti atidūs: patikrinti, ar paslaugos 
teikėjai dirba legaliai (tai galima sužinoti 
Lietuvos darbo biržoje ir Socialinės ap
saugos ir darbo ministerijoje). Beje, įdar
binimo agentūroms įstatymai draudžia 
imti pinigus tiek už gyventojų įdarbini
mą Lietuvoje, tiek užsienyje.

(“Sekundė”)
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Juozas Almis Jūragis
ISTORIJOS BALSAS
Oracija- vaizdai iš tūkstanmetinės Lietuvos istorijos
Atsiverčiu seną istorijos knygą - 
Gyvybė alsuoja iš puslapiųjos, 
Ir amžiai prabyla, pilni garsių žygių 
Garbingos, senos Lietuvos.

Atsiliepimai apie Gražinos Pranauskienės
knygą “Eukaliptų tyloj”

Dr. Algimantas Taškunas,
OAM, PhD, Tasmanija

Vladas Šlaitas kadaise rašė, kad 
sunkiausia bausmė žmogui“ - iš jo atimti 
tėviškę. Panašios mintys kyla skaitant 
Gražinos Pranauskienės eiles. Poetės 
ranka lengvutė ir jos eilės skambios kaip 
mūsų liaudies dainos. Tačiau Gražinos 
lyrikoje taip pat yra išsakytas skaudus 
Tėvynės ilgesys kartais užčiuopiamas čia 
pat, paviršiuje, kartais paslėptas giliau:

O ta liga “ nostalgija ” vadinas, 
Tik prabundu, o jijau čia, šalia. 
Tėvynės šauksmas ir pušų dvelkimas 
Nebeišnyksta atminties saite.
Gražinos Pranauskienės eiles reikia 

paskleisti visur: išeivijoje, kur kiekvieno 
emigranto širdyje jos jausmai ras atgarsį, 
ir Tėvynėje parodyti visiems saviškiams, 
kad svetima duona ne visada gardi.

***

Dr. Genovaitė Kazokienė,
Meno kritikė, Sydnėjus, Australija.

Perskaičiau Gražinos Pranauskienės 
poeziją ir nustebau: poetiniai vaizdai, 
gyvybinga kalba, minties švystelėjimai. 
Man patiko, kad eilės turi prasmę, nėra 
tuščio kalbėjimo, viskas surimuota, kaip 
iš šalies atrodo, lengvai, be prakaito. Ma
tyti, kad Gražina turi vidinės ugnies, jė
gos, nes skaitant man ne kartą ašaras 
išspaudė. Eilės geros, kalba šviežia, ma
lonu skaityti.

* * *

Lietuviška rauda “Eukaliptų tyloj”

Egidijus Vareikis,
Diplomatas, istorikas, rašytojas,Vilnius, 
Lietuva.

XXI amžiaus pradžioje ne vienas pa
stebi, kad esame gerokai panirę j post- 
modernų reliatyvizmą - tiesos ir netie
sos, tėvynės ir gyvenamosios vietos, lais
vės ir nuodėmės sąvokos gerokai “iš
bluko”. Skaitytojų skaičius nedidėja, gi 
rašančiųjų vis daugiau, nebėra skirtumo 
tarp mokslinio teksto ir poetinių re
fleksijų...

Poezijos vertę šiandien sunku matuo
ti kokiais nors formaliais parametrais - 
rimais, sąskambiais, metaforų gausa ar 
trūkumu. Eilėraščio gyvenimas nūnai 
priklauso ne vien nuo autoriaus intenci
jų, betgi taip pat kalbos, geografijos, isto
rinio laikotarpio, net ir politikos realijų

Gražina Pranauskienė - yra autorė, 
sukūrusi neįtikėtiną poetinę sintezę. Po
litinės realijos nubloškė ją į kitą pasaulio 

pusę, lietuviška dvasia niekaip negalėjo 
palikti Lietuvos, tačiau akademinis dar
bas ir kasdienybės proza tapo neatski
riama australiško gyvenimo dalimi.

Todėl ir turime tokius keistus ir uni
kalius eilėraščius - iš Australijos euka
liptų tylos atėjusius ir kažkaip labai la
bai lietuviškus, primena sodą, kur savi, 
artimai savi augalai auga ne savoje žemėje.

Formaliai Pranauskienės poeziją ga
lima laikyti labai paprasta ir nepreten
zinga - autorė nepretenduoja tapti tra
dicijų laužytoja. Gal tai ir gerai, nes su
laužius jas, gali pasimesti ir lietuvišku
mas, dabar taip gerai „pasodintas“ toli
moje žemėje. “Eukaliptų tylos” poezija 
atsiveria pabrėžtinai lietuviška tradicija, 
pratęsiančia maironiškosios lyrinės tra
dicijos sąskambius ir metaforas. Rinkinyje 
sunku rasti eilėraštį, kurį būtų galima 
“išmesti“, kaip neturintį lietuvybės ele
mentų. Ąžuolų motyvai - Lietuva veikiau 
ne Australija, kelionė, vienatvė, ne ta že
mė, paukščiai, žvaigždės, daug nostalgi
jos elementų. Pasirodo net lietuviškų pa
sakų personažai - Žilvinas ir Eglė.

Ąžuolo šauksmas supa svajonę, 
Sėdžiu prie lango, dėstau raktus, 
Girgždančią spyną sunkiai pakėlus 
Užrakinu ja svajonių vartus.
Kai kas pasakys - tai nemodernu. 

Tačiau, galima sakyti, kad tai sintetiškai 
postmodernu. Postmodernu sintetinti 
globalią geografiją su labai gailia žmo
giška vienatve šiame dideliame šešiami- 
lijardiniame Žemės rutulyje. Šiandien 
poezija neklasifikuojama į gerą ar blogą, 
ji yra gyva laike ir savoje dirvoje, savu 
laiku, geopolitiniu ir dienos - nakties 
prasme. Visi kas skaitys - Melbourne ar 
ten, kur eukaliptų ar koalų niekada ne
bus, nebus Lietuvos išėjusio s iš Lietuvos 
ir eukaliptų tyloje lietuviškai augančių 
daigų vaisių, - supras per savo refleksijų 
prizmę.

Sušalau ne nuo sniego, bet nuo šukių 
lietaus,

Naktimis neužmiegu, paryčiais vis vartaus. 
Sušalau nuo tikrovės nebyliųjų tiesų 
Apimta abejonės aš nurimt negaliu.
Sušalau nuo laukimo ir niūrios dabarties, 
Nuo beširdžio likimo,jis paguost nemokės. 
Kai kurie poezijos pasažai čia tampa ir 

politinėmis deklaracijomis, ar tiesiog 
natūralistinio realijų suvokimo išraiška. 
Aišku, natūralistiškai švelnia, kaip visa 
Pranauskienės poezija.

Kelio atgal nėra
Nežinau, ar užteks gražių žodžių išgirti

Tave,
Pastoviai lamdomą, mindomą,

Per šimtmečius eina tautos garbės kelias, 
Papuoštas garsiųjų didvyrių vardais. 
Jie Lietuvą gynė ir kūrė jos galią 
Išaštrintais plieno kardais. —

Laikai praeities žarsto plėnis Pilėnų. 
Šviesk, Margiri, vergu menku netapai! 
Jie rodo mums Vytautą pergalės dieną, 
Kai Žalgiris virto kryžiuočių kapais.

Pasibaigė amžiai didžių kunigaikščių - 
Užvaldė karaliai kaimynų šalies, 
Lietuvis būdu tvirtavalis kaip aistis 
Tik savo valdovą mylėt tegalės...

Vai nuskriaudė tautą kultūros skilimas! 
Kas biro - nubiro, kaip vėjuos pelai... 
Užgrūdino drąsą ugnis sukilimų, 
Pamokė - už laisvę kovot privalai.

Vis laiko banga Vilniaus miestą skalauja 
Išbando kietumą pilies akmenų, 
Nuplauna kovotojų žuvusių kraują, 
Kartumą nelaisvės dienų..........

Tauta, bėgant metams, stiprėjo ir augo, 
Savy ugdė galią ir laisvės planus. — 
Nauji tautos genijai ateitį saugo, 
Žygius atgaivina senus...

spjaudomą ir paliekamą likimo valiai, 
Lietuva?

Kame gi glūdi, jeigu glūdi, Tavo 
amžinumas?

Keitėsi santvarkos, tvarkos ir betvarkės, 
palikdamos likimo kartėlį.

Nepriklausoma Lietuva, argi šito 
laukėme,

Ar svajojome išsibarstyti Vakaruose?

Nusivylusius, pasidavusius likimo aistrai, 
negarbingus, pabėgėlius, vagis,

Geraširdžius, laimės neradusius, 
neužčiuopusius kelio į tolimus žvaigždynus,

Išspjautus, paneigtus, atskirtus, 
nerimstančius, žadančius grįžti,

Pakirptais sparnais atsitrenkiančius į 
nematomas sienas.

Gyvenimas bėga, o Lietuva jau ir NATO, 
ir Europos Sąjungoj,

Tik be mūsų, išsisklaidžiusių laukiniuose 
Vakaruose,

Paslapčia svajojančių prisiglausti prie 
Tavo trūkčiojančio pulso,

Prisitaikiusių tolimajame atsiskyrime.
Tą patį galima pasakyti apie trumpąją 

grakščiąją prozą, artimą miniatiūros 
žanrui. Ji gal čia kiek ir nesvarbiausias 
dalykas, gal kiek ir atsietas nuo eilėraščių 
rimų, tačiau jei autorė pasiryžo publikuo
ti, tame yra prasmė.

Kokia nuogai begėdiška pasirodo tik
roji tiesa! Pakėlusi galvą aukštyn, regiu 
raudonomis dykumos dulkėmis nusėtą dan
goraižį, kuriame atsispindi pro šalį slenkan
tys gyvūnų ir žmonių kontūrai. Ūžiančio ma
lūnsparnio triukšme ir pulsuojančio ritmo 
tiksėjime skubu į traukinį, nusinešantį į 
tolimą priemiestį, kur verdu vakarienę, išve
du šunį, valandų valandas kalbuosi su kita
me priemiestyje gyvenančia drauge ir neno
riai laukiu rytojaus.

Jis ateis neprašytas, sutrikdys mano ne
rimstančios širdies ritmą ir pralekiančių 
traukinių švilpime išsklaidys susikaupusių 
minčių mišinį.

Vasario Šešioliktą laisvė iš karto 
Sušvito lyg saulė virš skausmo dienų. 
Apginta ta laisvė, statyta, sutverta 
Ant blėstančio karo karštų pelenų. —

Pažinome laisvės saldumą ir grožį, 
Kūryba ir darbu stiprėjame mes, 
Nelaukėm, kai priešai tėvynę užgožė, 
Kad pančius laisviesiems užmes.

Bet laisvėj auginti išėjo jos ginti, 
Neklausk partizano: kam ginklą imi? 
Kariaudami žuvo ir, didvyriais vadinti, 
Pavirto šventa praeities dalimi...

Lyg pasaka skamba senovės laikai tie 
praėję,

Kai priešui atremti artojai sau kalė 
kardus,

O kronikas rašantys taupiai minėjo 
Karus ir karžygių vardus...

Jūragynė, 2010 vasario 18

Išeivijos atstovų literatūrinė kūryba 
nėra kažkas naujo lietuvių literatūroje. Ji 
jau tapo net enciklopedine. Tačiau to, ką 
rašo Gražina Pranauskienė, niekaip ne
galima būtų laikyti žinomų tiesų karto
jimu. Tai įdomu, unikalu ir labai maloniai 
skaitosi. Tad - sveikintinas ir drąsinantis 
reiškinys, o poezijos jausmingumas ir 
nuoširdumas - kažkas tokio, ko šiandien 
taip dažnai pasigendame.

* * *

Kun. Egidijus Arnašius,
Airijos Lietuvių Sielovados kapelionas

Žavi minties tyrumas ir poetinio žo
džio paprastas lietuviškumas, kuriame 
atpažįsti lietuvio jausmus ir išgyvenimus 
tokius būdingus žmogui - nesvarbu, ar 
gyvenčiam dabarties Lietuvoje ar plačia
jame išeivijos pasaulyje.

* * *

Genovaitė Paulikaitė
Savaitraščio „Kontrastai“ redaktorė, 
Vilnius, Lietuva

Knygutė išties maloni. Eilėraščiai iš
jausti ir kabinantys. Išties juose labai daug 
šilumos, nuoširdumo, o tai veikia skaity
toją. Įdomu, ar poetinę gyslą prabudino 
atitolimas nuo namų? Knygos sudėtis 
pasirinkta labai nuosekli. Tas tolimas nuo 
to, kas kažkada buvo artima, tolimas nuo 
savęs tos, kuri dar tebebėgioja kažkur pa
jūriais Lietuvoje. Galiu tik pasidžiaugti ir 
palinkėti toliau kurti ir tobulėti. Linkiu, 
kad kūryba neužgestų su ta knygute.

Kitas dalykas, labai šaunūs dailininkė 
ir dizaineris. Iliustracijos, tiek piešiniai, 
tiek nuotraukos labai tinkamai parinkti. 
Kartu su eilėraščiais sudaro vieną visumą.

♦ ♦♦
Gražinos Pranauskienės knygos 

pristatymas įvyks sekmadienį, gegužės 2 
dieną, 2 valandą po pietų, Melbourno 
Lietuvių Namų Teatro Salėje, 44 Errol 
Street, North Melbourne.
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Sportas Premjeras pagerbė sportininkus

Rygoje lietuvaitėms - trys aukso medaliai
Savaitgalį (balandžio 9-11) 

Rygoje vyko tarptautinis „Kun- 
zina Cup“ imtynių turnyras. 
Moterų imtynių varžybose pui
kiai sekėsi lietuvaitėms - Šiau
lių „Atžalyno“ mokyklos Vijo- 
lių sporto klasių moksleivėms. 
,Kaip informavo Lietuvos im
tynių federacija, jaunimo gru- 
jpėje svorio kategorijoje iki 55 ki
logramų turnyro nugalėtoja tapo 
Aistė Balčiūnaitė. Svorio kate
gorijoje iki 67 kilogramų kovo
jusiai Indrei Bubelytei atiteko
antroji vieta. Beje, Indrė šį kartą rungėsi 
sau neįprastame, 8 kilogramais sunkes
niame svoryje. Jaunių grupėje čempio
nėmis tapo Danutė Domikaitytė (60 kg) ir 
Giedrė Blekaitytė (65 kg).

V

Viktorija Cmilytė - absoliuti čempionė
Tarptautinė didmeistrė Viktorija 

Čmilytė (ELO koeficientas 2485) ką tik 
Sočyje pasibaigusiame vienuoliktajame 
Rusijos klubinių komandų moterų šach
matų lygos čempionate tapo absoliučia 
nugalėtoja. Sankt Peterburgo klubui “SPb 
Chess Fed” atstovaujanti 26-erių šiaulietė 
ne tik pelnė savo komandai auksinį tašką, 
bet ir buvo pripažinta geriausia turnyro 
šachmatininke, rašo dienraštis „Lietuvos 
žinios“. 38 dalyvių komandiniame turnyre 
V. Čmilytė (žiūr. nuotr. dešinėje) ir asmeni
nėje įskaitoje užėmė pirmą vietą. Ji iš pen
kių Sočyje žaistų partijų laimėjo keturias.

Pasak jos tėčio ir trenerio Viktoro Čmi- 
lio, duktė neturėjo kada ilsėtis po Europos 
čempionato, kuriame pasipuošė sidabro

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.P.” nr. 14.

Vienintelis laikrodis, 
kurio jums reikia Balyje

Mūsų vakarietiškas laiko supratimas 
Balyje visai nepritaikomas. Mano gyveni
me prieš Bali aš būtinai turėjau tiksliai 
žinoti laiką, kuriame aš gyvenau kiekvie
ną minutę. Kad aš gerai jausčiausi toje 
praeityje, aš būtinai turėjau žinoti dieną, 
datą ir tikslų laiką iki milisekundės. Tada 
aš galvojau, kad tai labai svarbu, bet da
bar negaliu atsiminti kodėl. Bali mane 
išgydė nuo pasikliovimo tokiu trumpa
laikių smulkinimusi. Kokia nauda žinoti 
tikslų laiką, kai tas žinojimas yra bever
tis, vos tik pasaulis pasiekia sekančią 
sekundę? Arba sekančią minutę? Arba 
sekančią valandą?

Įkyri laiko obsesija mane laikydavo 
nuolatinėje įtampoje. Ar aš vėluojuosi 
susitikti su kuo nors? Ar mano laikro
dis rodo tą patį laiką kaip jų laikrodis? 
Kodėl pasižadėjęs darbininkas dar 
neatvyko? Ar jau laikas keltis? Net kai aš 

’neturėdavau skubaus terminuoto darbo, 
«aš skubėdavau ir rūpindavausi tiesiog iš 
įpročio, neleisdamas savo kūnui ir min
tims gyventi natūraliu tempu ir ritmu.

Man akis atvėrė mano pirmoji kelionė 
į Bali, gal prieš dvylika metų. Buvau tada 
Kutą aikštėje. Ėjau galvą nuleidęs, sku
bėdamas kiek tik galėjau, kai man kelią 
pastojo stambus policininkas. Jis išskėtė 
rankas, užtverdamas man kelią, ir labai 
susirūpinęs pasakė: “Neskubėk, nesku
bėt.”

Kai aš nieko nesuprasdamas pažiūrė-
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Varžybos nebuvo labai gausios dalyvių 
skaičiumi - ant kilimo kovojo 58 sporti
ninkės, tačiau kai kurios principinės imtys 
tarp Lietuvos ir Latvijos imtynininkių drą
siai galėtų papuošti bet kurias varžybas.

medaliu. Todėl tuo džiugesnė Viktorijos, o 
kartu ir jos klubo pergalė Rusijos koman
dinėse moterų šachmatų pirmenybėse. Jis 
mano, kad gegužės mėnesį, kai bus skel
biami nauji šachmatininkų reitingai, Vik
torija moterų klasifikacijoje turėtų pakilti 
gerokai aukščiau-gal net j dešimtuką.

Bali laikrodis.

jau į jį. jis man paaiškino: “Čia yra Bali”.
Aš vis dar nesupratau, ko jis nori.
Jis manęs paklausė, kur aš einu, ir aš 

jam pasakiau, kad aš skubu į Matahari 
apsipirkti. Jis tik pažiūrėjo į mane: “O ka
da tu ten turi būti?”

Aš jam nieko negalėjau atsakyti - aš gi 
neturėjau nustatyto laiko atvykti prie 
marškinių prekystalio ar kur nors kitur.

Tada jis pasakė dalyką, kuris pradėjo 
keisti mano galvojimo būdą. Jis pasakė: 
“Jeigu tu eisi lėčiau, tu jausies geriau, O 
Matahari dar vis bus tenai, kai tu nueisi”.

Aš pradėjau eiti lėčiau, nebejaučiau 
įtampos - ir atspėkite? Matahari dar vis 
buvo ten, kai aš nuėjau. Bali yra pilnas 
tokių mažų apsireiškimų.

Po kokių metų ar daugiau aš ir vėl 
atostogavau Balyje. Aš mažiau kreipiau 
dėmesio į laiką, bet pagal Bali supratimą 
“man vis dar buvo ne visi namie”. Aš net 
bandžiau nusipirkti chronometrą, bet pa- 

_ti idėja turėti įtaisą, matuojantį mažiau- 
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Balandžio 2 dieną 
Lietuvos Respublikos 
Vyriausybėje (LRV) 
įvyko šalies sporti
ninkų, pastaruoju metu 
džiuginusių puikiais 
rezultatais, pagerbi
mas. Kovo mėnesį Eu
ropą ir pasaulį pasie
kimais stebino Lietu
vos tenisininkai ir dvi
ratininkės. Ta proga 
Ministras Pirmininkas 
Andrius Kubilius pri
ėmė ir apdovanojo Si
moną Krupeckaitę, Gintarę Gaivenytę, 
Viliją Sereikatę ir Ričardą Berankį, jų 
trenerius, šalies dviračių sporto ir teniso 
federacijos prezidentus.

„Mieli ir mylimi čempionai bei nu
galėtojai. Dėkojame jums už dideles šven
tes visiems mums. Tokios pergalių aki
mirkos yra ypač brangios. Velykos yra 
prisikėlimo šventė. Pergalė yra prisikėli
mo simbolis. Dviračiai yra mano slapta 
meilė ir nors nesu geras tenisininkas ste
biu reitingus. Sportui be gražių linkėjimų 
reikia ir materialinio paskatinimo. Meilę 
dviračiams ir tenisui reikia išreikšti kaip 
dera“, - sakė A. Kubilius.

„Pasaulio žiniasklaida pagarbiai rašė 
apie mūsų sportininkų pasiekimus. Jų 
pasirodymas nusipelnė didžiulės pagar
bos. Lietuvos sportininkai geriausiai re
prezentuoja valstybę tarptautinėje areno
je“, - pabrėžė Kūno kultūros ir sporto 
departamento (KKSD) generalinis direk
torius Ritas Vaiginas.

Dviračių treko pasaulio čempionate 
keturis medalius - vieną aukso, vieną 
sidabro ir du bronzos - iškovojusi Simona 
Knipeckaitė buvo apdovanota simboliniu 
38,000 litų čekiu ir medaliu „Už sporti
nes pergales”.

Planetos pirmenybių komandų sprin
to rungties bronzos medalininkei Gin

Lietuvoje - „Race Walking Challenge“ varžybos
Nuo 2003 m. tarptautinė lengvosios 

atletikos federacija (IAAF) organizuoja 
sportinio ėjimo varžybų seriją „Rače 
Walking Challenge“, kurioje dalyvauja visi 
pajėgiausi pasaulio ėjikai. Šiemet pirmą 
kartą vienerios šios serijos varžybos bus 
surengtos ir Lietuvoje.

Sportininkams sumuojami taškai už 
pasirodymus olimpinėse žaidynėse, pa
saulio čempionatuose, pasaulio sportinio 
ėjimo taurės varžybose bei stambiausiose 
tarptautinėse ėjimo varžybose. Nuo 2007 
m. taip pat rengiamas „Race Walking 
Challenge“ finalas, kuris šįmet vyks Bei- 
džinge. Nuo praėjusių metų varžybų geo
grafija išplėsta. „Race Walking Challenge“ 

sias laiko dalelytes, buvo tokia svetima, 
kad prekiautojai buvo visiškai suglumę. 
Vienas pardavėjas man pasakė, kad jis 
žino, kas tai yra, bet negali suprasti, kam 
tokio dalyko gali prireikti. Laikrodžių 
pardavėjai pajūryje nė tiek nežinojo. Aš 
vienam pardvėjui labai rūpestingai nu
pasakojau kaip choronometras veikia, ir 
man atrodė, kad jis ima suprasti.

Jis : “A, tu nori laikrodžio, kuris vis 
sustoja”

Aš (apsidžiaugęs): “Taip, taip - su
stojančio laikrodžio!”

Jis (parodydamas į savo draugą): “Tai 
eik pas Džimį. Jo visi laikrodžiai sustoja. 
Mano vis laikrodžiai eina! ”

Iš jo kikenimo man buvo aišku, kad 
aš vėl tapau savotiško balinietiško hu
moro taikiniu.

Bet dabar, pagyvenęs Balyje pakan
kamai ilgai, kad jau nebekreipiu dėme
sio į sekundes, minutes ir net valandas,

Nuotraukoje - sportininkų pagerbimas Vyriausybėje.

tarei Gaivenytei teko 7,500 litų čekis, o 3 
km asmeninėse persekiojimo lenktynė
se bronzos medalį laimėjusiai Vilijai 
Sereikaitei - 5,000 litų.

Medaliais ir padėkomis buvo apdo
vanoti dviratininkių treneriai Antanas 
Jakimavičius, Dmitrijus Leopoldas ir 
Alvydas Surgautas, merginoms sėkmin
giems startams Danijos sostinėje padėję 
pasirengti medikai ir mokslininkai.

Lietuvos dviračių sporto federacijos 
(LDSF) prezidentas Ričardas Bakutis 
įteikė Ministrui Pirmininkui A. Kubiliui 
Lietuvos dviračių treko rinktinės nario 
marškinėlius tam, kad „turėtų tinkamą 
aprangą“.

Marškinėlius Premjeras galės „aplais
tyti“ prakaitu jau balandžio 16 dieną per 
Vyriausybės išvažiuojamąjį posėdį Pa
nevėžyje, kur vietos treke A. Kubilius tu
rėtų minti dviračio pedalus.

Lietuvos vyrų teniso rinktinės, kuri 
Davies taurės turnyro mače 3:2 nugalėjo 
Didžiąją Britaniją, lyderis R. Berankis, jo 
treneris Remigijus Balžekas, Lietuvos te
niso sąjungos (LTS) prezidentas Ramūnas 
Grušas ir LTS garbės prezidentas Darius 
Mockus buvo apdovanoti LRV atminimo 
medaliais. Pajėgiausiam šalies tenisininkui 
R. Berankiui už pergales teniso kortuose 
piniginė premija nepriklauso. (Pagal Delfi)

dalyviai varžosi dar keliuose miestuose, 
kuriuose tradiciškai rengiamos rimtos ėji
mo varžybos, turinčios „Permit meeting“ 
statusą. 2010 m. tai bus Hobart (Austra
lija), Olhao (Portugalija), Lugano (Šveica
rija), Dūdinei (Slovakija) ir mūsų Alytus.

matuojančias mano gyvenimą, aš siūlau 
tiems, kurie dar gyvena pereinamajame 
laikotarpyje, paprastą sprendimą. Man 
užtruko aštuoni mėnesiai, kol sukūriau šį 
netikėtinai netikslų įtaisą, kuris ne tik 
rodo Bali laiką, bet padės jums išmokti 
bahasa kalbą.

Mano išradimas (patentas užregis
truotas) - Bali Laikrodis - turi 24 valandų 
ciferblatą, kuris visiškai nesuskirstytas. Jis 
turi tik vieną rodyklę, kuri apytikriai 
parodo tam tikrą dienos laiką :pagi (rytą), 
siang (vidurdienį), sore (vakarą) ir malam 
(naktį).

Labai svarbus priedas yra skaitliukas, 
kuris parodo, kada jūsųpembantu ar kiti 
tarnautojai dings iš jūsų vilos ar darbo
vietės. Tai yra didelė pagalba palyginus su 
įprastiniu 20 minučių perspėjimu.

Ir tikėkit manim - jums niekada ne
reikės tikslesnio laikrodžio. Juk čia Bali!

(Bus daugiau)
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X^tauto Didžiojo universiteto 
/ % Vasaros kursai
O ftasgSŽį 4 Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvių išeivijos insti- 
9, tūtas kviečia už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius nuo 18

mctlL į Vytauto Didžiojo universiteto vasaros kursus - 
Refresh Lithuania, kurie vyks 2010 m. liepos 5-16 dienomis 

V7AA •' Kaune. VDU vasaros kursai - tai visus pasaulyje išsibars
čiusius lietuvius, o ypač jaunimą jungianti idėja, kurios tikslas yra išlaikyti išsisklaidžiusios 
tautos dalies ryšį su Tėvyne bei supažindinti su šiuolaikine Lietuva.

2010 m. liepą vyksiantys kursai yra skirti studentiško amžiaus lietuvių išeivijos at
stovams, norintiems palaikyti glaudesnius ryšius su Lietuva, besidomintiems lietuvių 
kalba, Lietuvos kultūra ir istorija, šalies socialine, ekonomine bei politine padėtimi. 
VDU vasaros kursų globėja - Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Irena Degutienė.

Vasaros kursų metu numatomos šios veiklos:
1. Lietuvos ir išeivijos istorijos, Lietuvos kultūros ir meno paskaitos, diskusijų klubai.
2. Lietuvių kalbos praktika, kalbos kultūra, šiuolaikinės liet, kalbos vartojimo įgū
džių tobulinimas.
3. Kultūrinė, pažintinė veikla (muziejai, ekskursijos, meno renginiai).
4. Pažintis su Seimo, Vyriausybės bei kitų vyriausybinių ir nevyriausybinių organiza
cijų darbu. M
5. Pažintis su Vytauto Didžiojo universiteto studijų programomis bei bendruomene. 
Registruotis į kursus galima elektroniniu paštu, atsiunčiant užpildytą dalyvio anketą.

Anketas prašome siųsti iki balandžio 1 dienos. Išsamesnę informaciją apie programą ir 
registracijos formas rasite internete

http://www.iseivijosinstitutas.lt/index.php7cid=664
Kontaktai: Vida Bagdonavičienė, tel.: +370 67 971289.

Ingrida Celešiūtė, tel.: + 370 67 194589.
e-mail: pla@isc.vdu.lt Lietuvių išeivijos institutas

Lietuviški videofilmai Canberroje
Kviečiame Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos narius į videofilmų sezoną.
Kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais kas antrą šeštadienį Lietuvių Būstinėje, 114 

Maitland Street, Hackett, 2 vai. po pietų, bus rodomi DVD filmai lietuviškom temom. 
Seks kavutė su pyragais.

Gegužės 8 d. - Naujųjų Metų koncertas Vilniuje.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Dėmesio “Pasaulio Lietuvio” skaitytojams
Gautas pranešimas iš spaustuvės Punske, kad nesusimokėjusiems prenumeratos už 

2010 metus, “Pasaulio Lietuvio” siuntimas bus nutrauktas. Buvo išsiųsti du paragini
mai ir mažai kas atsiliepė.

Jeigu turite kokių problemų, malonėkite pranešti “P.L.” atstovui Australijoje Anta
nui Kramiliiui, tel.: (02) 9727 3131. E-mail: kramilius@optusnet.com.au

A^A Petrui Baltučiui
mirus, giliai užjaučiame žmoną Daną, šeimą ir visus artimuosius.

Birutė ir Vytautas Vaitkai

Lietuvoje mirus

A'frA Vincui Červinui,
reiškiame gilią užuojautą broliui Juozui su žmona Skirma Australijoje ir 

sūnėnui dr. Ričardui Lietuvoje. Kartu liūdime
Jadvygos Burokienės ir Zakarauskų šeimos

A'frA Janinai Kenderes
mirus, nuoširdžiai užjaučiame p. Šlefertienę praradus dukrelę, ir mūsų mielas 

drauges - Janinos sesutes - Nijolę Jurkšaitienę ir Gražiną Černiauskienę su 
šeimomis. Taip pat reiškiame gilią užuojautą vyrui, sūnui Michael, dukrai 
Dianai ir anūkams.

Jadvyga Burokienė ir Benigna Zakarauskaitė

In memoriam
Atsisveikinimas su 
A^A Petru Baltučiu 

(1922 gruodžio 1 - 2010 balandžio 3)

Atsiskyrimas visuomet skaudus, lyg 
krintantys rudens lapai, lyg skausmingi 
psalmės žodžiai, primenantys gyvenimo 
trapumą, apgaubti netekties liūdesio likus 
be mylimo žmogaus, be tėvo, be brolio, be 
artimo, kuris žengė tiek metų kartu. Visi 
žinome savo kelionės baigmę, bet vis 
stumiame ją, vengiame apie ją galvoti, 
bandome apkrauti ją kasdieniniais 
rūpesčiais, atitrūkti nuo neišvengiamybės, 
kuri pamažu artinasi.

Petras gimė ir augo Žemaitijos pa
kraštyje, Žem. Naumiestyje, Užšuščių 
kaime, prie jauno ir gražaus pušyno, 
Baltučių ūkyje. Gausioje, kaip tada 
Lietuvoje buvo įprasta, aštuonių vaikų 
šeimoje. Pirmieji ir paskutinieji buvo 
dvynukai. Petras gimė 1922 gruodžio 1, 
turėjo dvynio, pirmgimio teisę, nes pa
saulį išvydo pirmasis.

Vaikystėje lankė Žem. Naumiesčio 
pradžios mokyklą, vėliau Šilutės gimna
ziją iki tėvo mirties, t.y 1935 metų vėlyvo 
rudens. Tėvui mirus, Petrui teko palikti 
mokyklos suolą ir, nors dar labai jaunam, 
vos trylikamečiui, darbuotis ūkyje, padė
ti motinai, likusiai su aštuoniais vaikais. 
Nors ir palikęs mokyklą, Petras nenutrau
kė mokslo, jo siekė savo jėgomis, daug skai
tė ir domėjosi įvairiomis - ne tik praktiš
komis, bet ir abstrakčiomis gyvenimo 
vertybėmis, dažnai išmokdavo mintinai 
literatūrinius posakius ir poezijos eiles.

Antrojo pasaulinio karo metu Petrui 
teko palikti savo kraštą varganoje ir il
goje kelionėje su motina, broliais ir 
seserimis. Šeima atsidūrė Vakarų Vo
kietijoje, iš kur 1947 metų spalio pabai
goje su pirmuoju pabaltiečių transportu, 
išvyko į Australiją. Dvejų metų darbo 
sutartį atliko Melbourne plytų gamyklos 
duobėje. Vėliau perėjo j lengvesnį darbą 
iki pensijinio amžiaus.

Būdamas labai darštus, Petras pasista
tė gražius namus. 1959 m. įjuos pakvietė 
savo gyvenimo draugę Danutę Butkevi- 
čiūtę. Sukurta šeima sulaukė gražaus 
prieauglio - keturių vaikučių: Eugenijaus, 
Rolando, Lauros ir Roberto. Visi jie pa
likę tėvų gūžtą sukūrė savo šeimas ir 
apdovanojo tėvus anūkais.

Petras domėjosi ir dalyvavo Melbourne 
lietuvių organizaciniame gyvenime, da
lyvavo visuose lietuviškuose renginiuose, 
skaitė lietuvišką spaudą ir ją rėmė.

Lietuvai 1990 metais atgavus nepri
klausomybę, Petro gyvenimo draugė 
Danutė atgavo savo tėvų ūkį, dėjo daug 
pastangų jį atstatyti. Jie abu praleido 
daug dienų dirbdami ir puošdami tėvų 
palikimą. Ši, vėlyvame gyvenime atgauta 
žemė, džiugino juos abu, bet kartu pa
reikalavo nemažai pasiaukojimo ir 
ištvermės. Petras, beveik kas metai, nors 
jau sulaukęs garbaus amžiaus, vyko į

Petras Baltutis.

Lietuvą ir ten praleido vasaras.
Amžiui kraunantis, silpo jėgos, bet 

Petras nepasidavė ir bandė tęsti įprastą 
gyvenime žingsnį, bet sušlubavusi svei
kata kasdien silpnino jo jėgas. Daug mei
lės ir paslaugų Petras sulaukė iš savo 
gyvenimo draugės Danutės ir visos gau
sios šeimos. Jo paskutinės dienos lyg 
saulėlydžio varsos pamažu nyko ir š. m. 
balandžio 4-tosios naktį. Jo akis apgaubė 
amžinoji tamsa. Petras atsisveikino su šiuo 
pasauliu, praleidęs jame virš 87 metų.

Petras palydėtas į amžinybę š.m. 
balandžio 7-tą iš Šv. Marijos Jūrų Žvaigž- 
dės bažnyčios. Gedulingas pamaldas 
atlaikė kun. Algirdas Šimkus. Atsisveiki
nimo žodžius kalbėjo sūnus Robertas, 
dukra Laura, anūkas Aleksas Čelna ir 
brolis Viktoras Baltutis - paskutinis iš 
gausios Baltučių šeimos sūnus.

Šv. Mišių metu giedojo bažnytinis 
choras, padedant “Dainos Sambūrio” 
choristams (vad. Zita Prašmutaitė), psalmę 
giedojo Rita Mačiulaitienė. Po pamaldų 
karstą išnešė sūnūs ir giminaičiai, o cho
ras išsirikiavęs išlydėjo a.a. Petrą su dai
na “Lietuva brangi”.

Po gedulingų pamaldų visi dalyviai 
rinkosi į Lietuvių Namus šermenims, 
kurias gražiai paruošė Aldona Butkutė ir 
Rūta Švambarytė - Kenny bei jų pagalbi
ninkės. Laidotuvėse dalyvavo apie šimtas 
lietuvių ir australų.

Norintiems vietoj gėlių paaukoti a.a. 
Petro atminimui, buvo renkamos aukos 
“Mūsų Pastogei” ir “Tėviškės Aidams”.

Petrai, ilsėkis Dievo prieglobstyje, nes 
savo gyvenimo kelyje mylėjai savo kraštą, 
gimtinę, šeimą, pasitikėjai Visagaliu, nors, 
kaip ir mes visi, kovojai su abejonėmis ir 
artėjančia nežinomybe.

Viktoras Baltutis

A f A Gediminui Karazijai
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Aliutei, sūnums Vytautui ir Algiui 

bei visiems artimiesiems.
Birutė ir Vytautas Vaitkai

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, gegužės 2 dieną, 1130 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Melsimės už mūsų gyvas ir mirusias 
Motinas. Po pamaldų lankysime kapus Rookwoodo kapinių lietuvių sekcijoje. Maldas 
praves kapelionas kun. Jonas Stankevičius.

Pagal programą, kitos pamaldos įvyks sekmadienį, gegužės 16 dieną, 1130 vai. ryto 
St Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe.

Katalikų Kultūros Draugija

Mirties Angelui išsivedus mylimą vyrą

Air’A Gediminą Karaziją,
nuoširdžiai užjaučiame liūdinčią žmoną Aleną -“Mūsų Pastogės” bendra

darbę, šeimą, draugus ir artimiesiems.
“Mūsų Pastogės” Redakcija
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Šių metų gegužės 2 dieną, sekmadienį, 2 valandą p.p., Melbourno Lietuvių 
Namų Teatro Salėje įvyks 

Gražinos Pranauskienės

knygos

„Eukaliptų 
tyloj“
pristatymas.
Popietę ves

dr. Kazys Zdanius.
Poeziją skaitys Aida Gogelytė.

Dainuos
Gražina Pranauskienė.

Gitara ir fortepionu skambins Dr. Andrius Pranckūnas
Pasirodys Victorian College of the Arts muzikantų trio:

Julian Scheffer-klasikinė gitara
Yuliya Mik-solo 

Sarah Depasquale - smuikas 
Įėjimas nemokamas

KvS-ja Sydnėjaus Lietuvių Klubas
HHN 16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir šeštadieniais - Klubas uždarytas
Antradieniais - sekmadieniais - Klubas atidarytas nuo 12 vai. dienos.

Klubo restoranas
Virtuvėje dirba šefas Antonio.

Pietūs - nuo 12 vai. dienos iki 3 vai. p.p.
Vakarienė - nuo 6 vai. p.p. iki 9 vai. p.p.
Sekmadieniais - nuo 12 vai. be pertraukos.

Sekmadieniais - Svetlanos lietuviški patiekalai

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

Kviečiame i Apylinkės Valdybosruošiamą

Motinos Dienos Šventę!
Minėjimas yra ruošiamas sekmadienį, gegužės 2 dieną, 12 vai. Geelongo

Lietuvių Namuose, Pettitt Park.
PROGRAMOJE:

Apylinkės Valdybos pirmininko sveikinimas ir mirusių motinų pagerbimas.
Jaunosios Mirandos Tigani sveikinimas mamoms.
Meninėje programos dalyje pasirodys jaunųjų tautinių šokių grupė "Gegutė”, 
grupė “Aidai” ir choras “Viltis”.
Pietus ruošia židiniečiai. Meniu: tradicinis židiniečių kugelis ir koldūnai.
Galėsite išbandyti laimę “Gegutės” ruošiamoje loterijoje
Laukiame visų!

Geelongo Apylinkės Valdyba

Motinos Diena Hobarte
Motinos Dienos minėjimas Hobarte įvyks kartu su latviais ir estais šeštadienį, 

gegužės 1 dieną, 2 vai. p.p. Vokiečių Klube, 30 Bowden Street, Glenorchy.
Bus įvairi programa, o po jos - suneštinės vaišės.
Visus tautiečius nuoširdžiai kviečiame atvykti.

ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

dobs
Association for the Advancement of Baltic Studies 

Australasian Chapter 
2010 CONFERENCE

15th AABS CONFERENCE ANNOUNCEMENT
“The Baltic Region: Past, Current and Future Pathways” 

Call for Papers
Please submit Abstract Proposal with Short Presenter Biography to Dr. Andrew 

Blumbergs by 30th June 2010:
EITHER

Via Email: aabs@y7maU.com (FOR ELECTRONIC SUBMISSION) 
OR

Via Post: DR. Andrew Blumbergs (FOR POSTAL SUBMISSION) 
217 Glen Eira Rd., East St Kilda, VIC 3183, Australia.

CONFERENCE DATE: Friday 3rd and Saturday 4th of September 2010
CONFERENCE VENUE: LITHUANIAN HOUSE, 44 Errol Street,

North Melbourne VIC 3051

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

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

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Ine. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek (03) 9578 4319.

Apie nusikaltimus 
praneškite sava kalba. 
Skambinkite vertėjui 13 14 50, 

kuris sujungs su CRIME 
STOPPERS 
1800 333 000

CRIME 
STOPPERS

1 800 333 000

remia Crime Stoppers

AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
Pirmininkė Rita Mačiulaitienė tel: 0425 704 890
Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška 

Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018.
e-mail: juskagirl@y7mail.com www.ald2010.org

Daugiau egzempliorių?
Skaitytojai, kuriems reikia kai kurių “MP” numerių papildomų egzempliorių, juos 

gali gauti pranešant įprastiniu adresu: “Mūsų Pastogė”, P.O. Box 550, Bankstown NSW 
1885, ir nurodant tikslų savo adresą.

Atsižvelgiant į siuntimo išlaidas, ekonomiškiausia užsakyti šitaip: 3 egz. - $5,6 egz. - 
$10, ir 1.1. “MP” Administracija

“MUSU Pastogė99! Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne 
vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.

(Vidurdienį laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Mondays 10 a.m.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tek: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.slic.org^u/Pastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Danius Kairaitis, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris 

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $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 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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