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Lietuvai geriau nei GraikijaiSydnėjuje - koncertas “Rudens lapai”

Šių metų balandžio 18 dieną Sydnėjaus Lietuvių Klube įvyko linksmų ir nuotaikingų 
dainų popietė “Rudens lapai”, kurią surengė Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”. Plačiau 
apie popietę skaitykite “M.R” psl. 3. Nuotraukoje - popietės metu.

Violeta 
Urmana - vėl

Lietuvoje
Po beveik me

tų pertraukos 
grįžusi į Lietuvą, 
Klaipėdoje kon
certą surengė pa
garsėjusiu sop
ranu pasaulyje ži

noma dainininkė Violeta Urmanavičiūtė- 
Urmana ir jos vyras tenoras Alfredo Nigro. 
Garsioji dainininkų pora Į pajūrį iš Ber
lyno atvažiavo automobiliu, kelyje pra
leidusi 17 vai. Jos planus gerokai sutruk
dė dėl Islandijos ugnikalnio pelenų at
šaukti lėktuvų skrydžiai. Šeštadienio vaka
rą pasaulinės operos žvaigždės Klaipėdos 
valstybiniame muzikiniame teatre suren
gė dviejų dalių koncertą. Kai koncertas ar
tėjo prie pabaigos ir scenos svečias Alfre
do Nigro duetą iš Lehar‘o operetės “Links
moji našlė” su Violeta pradėjo dainuoti 
lietuviškai, publikos pasitenkinimui ypa
tingai nebuvo galo. V Urmanavičiūtė-Ur- 
mana Klaipėdoje paskutinį kartą daina
vo prieš du dešimtmečius, kai dar mokė
si Lietuvos muzikos akademijoje.

Vilniuje leido minėti sovietų 
pergalės metines

(BNS) Vilniaus miesto savivaldybė 
leido Lietuvos rusų sąjungai gegužės 9-ąją 
Vilniaus centre surengti eiseną, minint 65- 
ąsias Antrojo pasaulinio karo pabaigos 
metines.

“Renginių (susirinkimų) derinimo ko
misija priėmė sprendimą, suderintą su 
Vidaus reikalų ministerija, ir, vadovauda
masis Susirinkimų įstatymu, aš neturiu ki
tos išeities, kaip pasirašyti”, - sakė savival
dybės administracijos direktorius Vytau
tas Milėnas. Jo teigimu, eisenos dalyviai su

Lietuvos įvykių apžvalga
sirinks Katedros aikštėje ir, “paėję 300 
metrų, susės j autobusus ir važiuos į 
Antakalnio kapines”.

Sprendimas priimtas praėjus dienai po 
to, kai Vilniaus meras, konservatorius Vi
lius Navickas organizatoriams pasiūlė 
eitynių nerengti, o apsiriboti tradiciniu 
minėjimu kapinėse. Lietuvos rusų sąjun
gos pirmininkas sakė tikįs, kad eisena 
pritrauks 200-300 dalyvių. Anksčiau Lie
tuvos rusų sąjunga eitynes ketino rengti 
Gedimino prospekte, tačiau vėliau nuomo
ne pakeitė, nes tą dieną centrinėje Vilniaus 
gatvėje bus rengiama Europos šalių mugė.

Lietuvos rusų sąjunga gegužės 9-ąją 
taip pat norėjo paminėti eitynėmis Klai
pėdoje. Tačiau Klaipėdos savivaldybė joms 
leidimą išduoti atsisakė. Tradicinis minė
jimas planuojamas ir Visagine, kur daugu
mą gyventojų sudaro nišai.

Norui gegužės 9-ąją Vilniuje surengti 
eitynes priešinosi valdančiųjų konserva
torių atstovai.

Vaistai visgi nepinga
Pradėjusi darbą Prezidentė Dalia Gry

bauskaitė tuoj pabrėžė, kad Lietuvoje rei
kia mažinti nepelnytai aukštas vaistų kai
nas. Visgi vaistai neatpigo tiek, kiek tikėta
si, o vaistinės taiko per didelius antkai
nius preparatams. Tokią išvadą padarė 
Valstybinė Vaistų kontrolės tarnyba 
(WTK), palyginusi dabartines ir sausio 
mėnesio trisdešimties nekompensuoja
mųjų preparatų kainas. WKT praėjusią sa
vaitę patikrino 36 vaistines Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje: 19-priklausančių tinklams, 
kitas - dirbančias savarankiškai. Net 30 
tikrintų vaistinių ne tik nesumažino ant
kainių, bet juos netgi padidino. Tuo tarpu 
siekdama apriboti antkainius Sveikatos 
apsaugos ministerija buvo prognozavousi, 
kad kainos sumažės 15%. “Dauguma
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Pasaulio, ypač Europos Sąjungos, 
finansus sukrėtė žinia, kad Graikija ban- 
krotuoja kaip valstybė. Prastoje padėtyje 
yra ir Portugalija, Ispanija, Airija, Islan
dija. Nedžiuginanti yra ir Baltijos kraštų 
situacija.

Bet linksmiau Lietuvos finansinę pa
dėtų mato Lars Christensen, vyresnysis 
“Danske Bank” analitikas.

Pasak jo, netikėta, bet tai, kad Lietuva 
2007 metais neįsivedė euro, jai davė 
naudos: “Lietuvai pernai pasisekė, kad ji 
neturėjo euro. Jeigu Lietuva pernai būtų 
turėjusi eurą, būtumėte vykdę daug lais
vesnę fiskalinę politiką ir šiuo metu 
galbūt atrodytumėte kaip graikai. Fi

Rolando Pakso byla Strasbūre
(www.DELFI.lt) „Imu portfelį ir einu i 

Simono Daukanto aikštę [Prezidentūrą. 
Red.] toliau dirbti“,-Strasbūre taip elg
tis žadėjo pašalintas Prezidentas Rolan
das Paksas (žiūr. nuotr. dešinėje), jei laimė
tų bylą prieš Lietuvą.

Į savo bylos nagrinėjimo viešą posėdi 
Europos žmogaus teisių teisme Rolandas 
Paksas iš Lietuvos pasikvietė net du au
tobusus rėmėjų, rašo „LietuVaffytas“. Daugu
me tų teisme dirbantys darbuotojai ne
prisiminė, kad posėdžiuose būtų tiek daug 
ieškovo rėmėjų. Beveik pusė jų nesutilpo i r 
Strasbūro teismo salę.

Tačiau „Lietuvos ryto“ kalbintų eks
pertų teigimu, dabartinio europarlamen- 
taro Rolando Pakso viltys kelti kandida
tūrą per Lietuvos Prezidento rinkimus 
gali būti bergždžios. Europos žmogaus 
teisių konvencijoje kalbama tik apie tei
sę būti renkamam j savo valstybės par
lamentą.

Lietuvos argumentams neleisti Ro
landui Paksui dalyvauti Seimo rinkimuo
se ir pašalinto Prezidento įrodinėjimams, 
kad jis tokią teisę turėjo, ir buvo skirtas

Sulaikyti aukšti direktoriai
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) 

pareigūnai padarė kratą „Vilniaus van
denys“ bendrovėje, kuri neseniai vilnie
čiams pranešė, kad vandeni teks pabran
ginti 50%, nes “reikia pinigų investici
joms”. Buvo sulaikytas gen. direktorius 
socialdemokratas Darius Norkus, parda
vimų ir rinkodaros direktorius Nerijus Lau
rinaitis, aprūpinimo ir ūkio tarnybos vir
šininkas Tomas Biknevičius, konsultantas 
viešųjų pirkimų klausimais S. L. Jie įta
riami kyšininkavimu, papirkimu, piktnau
džiavimu ir dokumentų klastojimu. Visi 
trys direktoriai uždaryti į areštinę, ketina
ma kreiptis į teismą dėl jų suėmimo.

Pranešama, kad STT pareigūnai rado 
ne tik su kyšininkavimo, papirkimo, pikt
naudžiavimo ir dokumentų klastojimo by
la susijusių dalykų. Dominikonų gatvėje 
įsikūrusios bendrovės patalpose, kur 
generaldirektorius aptarinėdavo įtartinus 
reikalus, rasta net slapta aparatūra, skirta 
galimo pokalbių pasiklausymo neutrali
zavimui.

nansų rinkos nėra tokios atlaidžios kaip 
Briuselis ar Frankfurtas.

Lietuva dabar iš euro neturėjimo gau
na naudos, nors tai ir nebuvo planuota. 
Vyriausybės ateina ir praeina. Jeigu ši 
Vyriausybė sugriūtų ir ateitų nauja, kuri 
pareikštų, kad griežta fiskalinė politika 
buvo blogai, reikia pradėti išlaidauti, 
mažinti mokesčius, didinti išlaidas, ne
besirūpinti biudžeto deficitu, tai būtų tas 
pats, kas šaukti, kad norite atrodyti kaip 
Graikija, - tęsia analitikas.

O jeigu nauja Vyriausybė norėtų kai 
kuriuos dalykus atlikti kitaip, bet išlai
kyti griežtą fiskalinę politiką, nemanau, 
kad ekonomikoje būtų ryškių pokyčių“.

Europos žmogaus teisių teismo Didžio
sios teisėjų kolegijos posėdis. Jis truko 
valandą ir 20 minučių.

DELFI primena, kad Rolandas Pak
sas iš Prezidento pareigų apkaltos būdu 
atstatydintas 2004 metų balandį. Bylos 
nagrinėjimas prasidėjo prieš kelerius
metus. Bylą “Paksas prieš Lietuvą” 
nagrinėjusi Strasbūro teismo 7 teisėjų 
kolegija savo jurisdikciją perleisti Didžiajai 
kolegijai nutarė pernai gruodžio mėnesį.

Pasak STT Vilniaus valdybos virši
ninko, pagrindinis tyrimo objektas “Vil
niaus vandenyse” yra galimai nusikals
tama veikla vykdant viešuosius pirki
mus. Neoficialiai teigiama, kad “Vilniaus 
vandenų” vadovai į STT akiratį galėjo 
pakliūti dėl neskaidrios veiklos vykdant 
dešimtis milijonų litų vertės dumblo ap
dorojimo įrenginių statybos projektą. Šios 
įmonės veikla buvo sukėlusi įtarimų ir 
ūkio ministrui Dainiui Kreiviui. Dabar 
ūkio ministras paprašė sustabdyti „Vil
niaus vandenų” ketinimų kelti kainas 
svarstymą. /'

Dėl kratos regavo ir Pemjeras Andrius 
Kubilius. “Ką pareigūnai padarė vakar, 
nenustebino. Tačiau mane stebina, kad 
nebuvo matoma iki šiol, kaip buvo el
giamasi „Vilniaus vandenyse“. Norėčiau 
paskatinti pareigūnus dirbti žymiai 
energingiau, kad voratinkliai, kurie per 8 
kairiųjų valdžios metus įvairiose srityse 
buvo sumegzti, būtų sudraskyti“, - sakė 
Premjeras. □
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Vytautas 
Patašius

♦ Balandžio 20 
d. Meksikos įlan
koje 70 km atstu
me nuo JAV 
krantų užsidegė 
“Deepwater 
Horizon” British 
Petroleum ben
drovės naftos 
ieškojimo grę
žimo bokštas.

Gaisras siautė dvi dienas. Balandžio 22 d. 
visa gręžimo platforma sugriuvo į jūrą. Iš 
126 ten dirbusių žmonių 11 dingo be 
žinios, 17 sužeisti. Tik balandžio 24 d. bu
vo pastebėta, kad iš gręžinio skylės vis 
smarkiau liejasi nafta, kurios išsiveržimo 
iki šiol nebuvo įmanoma sustabdyti. 
Užterštas jūros paviršius beveik iki pat 
Louisiana valstijos pakrančių, gresia 
katastrofa Mississippi, Alabamos ir Flo
ridos krantams.
♦ Humanitarinės pagalbos organizaci
jos susekė slaptą kalėjimą Bagdade, ku
riame Irako saugumo organai laikė virš 
200 sunitų, suimtų Irako šiaurėje. Apie šį 
kalėjimą nežinojo Irako vyriausybė. Ba
landžio 21 d. amerikiečių diplomatams 
aplankius šį kalėjimą, Irako min. pirminin
kas al Maliki liepė jį uždaryti. 71 kalinys 
buvo paleistas, likę kaliniai buvo perkelti į 
kitus kalėjimus. Paleistieji kaliniai žinia- 
sklaidai davė parodymus apie kalėjimo 
sargų žiaurų elgesį, kankinimus ir prie
vartavimus.
♦ Balandžio 27 d. į Paryžių iš JAV buvo 
atskraidintas kalinys, buvęs Panamos dik
tatorius Manuel Noriega. Jis atliko savo 
bausmę Miami kalėjime ir dabar buvo 
išduotas Prancūzijai, kuri buvo jį už akių 
nuteisusi 10 metų kalėti už pajamų iš 
narkotikų prekybos masinį plovimą. 
Išreikalaudama jo ekstradiciją, Prancūzija

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
vaistinių neklauso įstatymų. Jos ne tik 
nesumažino vaistų antkainių, o juos net 
padidino. Visoms vaistinėms nurodyta 
trūkumus pašalinti per penkias dienas. 
Jeigu to nebus padaryta, WKT stabdys 
vaistinių veiklos licencijų galiojimą”, - 
pagrasino sveikatos apsaugos ministras 
Raimondas Šukys.

Klausimas Gediminui Kirkilui
Seimo Audito komisijos nariai nutarė 

patikrinti pasakojimus, kad buvusio Prem
jero Gedimino Kirkilo kanceliarija ketino 
mokėti didžiulius pinigus už Premjero re
zidencijos Turniškėse atnaujinimą. Ten ap
silankiusius komiteto narius pribloškė biu
džeto pinigų švaistymo mastas. Židinys už 
46,000 litų, aštuoni lauko šviestuvai už 
56,000 litų, 300,000 litų už pastato, kurio 
negriovė, o tik parengė rekonstrukcijai, 
ardymą - tiek buvo ketinama sumokėti. 
Kaip praneša “Respublika”, už rezidencijos 
Turniškėse pablizginimą vieši buvusio 
Premjero Gedimino Kirkilo komentarai 
rodo, kad jis neketina sau prisiimti nė la
šelio atsakomybės. “Įspūdis tikrai liūdnas. 
Manau, kol viskas bus baigta, kol galės 
Premjeras, trečias žmogus valstybėje, gy
venti, reikės tikrai dar ne pusės milijono 
litų”,.- po apžiūros įspūdžiais dalijosi 
komisijos narė L.Graužinienė.

Nugriaus Sabonio pastatus 
Nerijoje

Ėmė pildytis prieš keletą metų Nidoje 
Prezidento Valdo Adamkaus ištarti žodžiai, 
jog dėl nelegalių statybų Kuršių nerijoje 
reikia siųsti buldozerius. Dabar Lietuvos 
Aukščiausiasis Teismas įpareigojo nugriau
ti Preiloje esančius UAB “Sabonio klubas

da,ELTA,BNS ir “Bernardinai”.
Mūsų Pastogė Nr. 17, 2010.05.05, psl. 2

Trumpai iš visur
pažadėjo jo bylą persvarstyti iš naujo.
♦ Balandžio 28 d. internete Rusijos 
vyriausybė paskelbė oficialius dokumen
tus ryšium su Katynės žudynėmis 1940 me
tais. Dokumentų tarpe yra Berijos pasiūly
mas išžudyti lenkų karininkus, aprobuotas 
Stalino ir kitų politbiuro narių parašais. 
Dokumentai internete paskelbti Rusijos 
prezidento Dmitry Medvedev įsakymu.
♦ Balandžio 30 d. Belgijos parlamento 
žemieji rūmai vienbalsiai priėmė įstatymą, 
dviems nariams susilaikius, uždraudžiantį 
viešai vartoti rūbus ar vualius, kurie pilnai 
uždengia veidus taip, kad negalima nusta
tyti žmonių tapatybę. Vienintelė numatyta 
išimtis - per tam tikras šventes, jei vietos 
savivaldybės duotų leidimą. Prieš šį įs- 
tatytmą protestavo musulmonų organiza
cijos tiek Belgijoje, tiek užsienyje. Parla
mento aukštieji rūmai turi teisę jį atmesti 
dviejų savaičių laikotarpyje.
♦ Gegužės 1 d. Šanchajaus didmiestyje 
Kinijoje buvo iškilmingai atidaryta pasau
linė paroda, kurioje savo skyrius turi beveik 
200 valstybių. Dėmesį patraukė Danijos 
skyrius, išstatęs garsiąją “Mažosios Undi
nės” skulptūrą, atgabentą iš Kopenhagos. 
Kinija tikisi, kad per 6 mėnesius paroda 
susilauks 70 milijonų lankytojų.
♦ Gegužės 1 d. New York miesto centre 
Times Square, buvo laiku pastebėta ir 
prieš sprogimą išmontuota namų gamy
bos bomba, rūkstanti sportiniame auto
mobilyje.
♦ Gegužės 1 d. Graikijos sostinėje
Atėnuose 15 000 žmonių minia žygiavo 
protestuodama prieš numatytus ekono
minius suvaržymus, kuriuos vyriausybė 
yra priversta įvesti gelbėdama kraštą iš 
visiško bankroto. Minios pakraščiuose 
įvyko susidūrimai su policija, į kurią mė
tyti Molotovo kokteiliai. Policija pavar
tojo ašarines dujas. □ 

ir partneriai” statinius. Šis sprendimas yra 
galutinis ir neskundžiamas. Teismo nuo
mone, neteisėtomis statybomis iš esmės 
buvo pažeisti Kuršių nerijos nacionalinio 
parko teritorijos principiniai tikslai ir 
nuostatos. Puspenktų metų bylinėjęsi ben
drovės “Sabonio klubas ir partneriai” atsto
vai neišgelbėjo Preiloje pastatytų septynių 
pastatų. Tačiau kada bendrovė “Sabonio 
klubas ir partneriai” privalo nugriauti savo 
statinius, negalėjo pasakyti netgi teismo 
pirmininkas Pranas Žeimys. Apeliacinio 
teismo sprendimas nugriauti statinius sta
tytoją įpareigojo per šešis mėnesius.

Augina savo daržoves
Vis daugiau miesto gyventojų, priremti 

nedarbo ar susirūpinę sveika gyvensena, 
ryžtasi savo daržuose ar net daugiabučių 
balkonuose auginti vaisius, daržoves ar 
prieskoninius augalus. Šį mėnesį Klaipėdo
je surengtos mugės ir parodos, skirtos so
dininkams, sulaukė didesnio nei įprastai 
dėmesio. Šiemet surengta pavasarinė mu
gė buvo pati masiškiausia per keletą pasta
rųjų metų. Lankytojai ypač domėjosi, kaip 
kuo taupiau savo sode ar žemės plotelyje 
išauginti daržovių, prieskoninių augalų. 
“Taip, auginti daržoves sau šiltnamiuose yra 
brangiau nei pirkti prekybos centruose, 
tačiau kai kurie neskaičiuoja išlaidų, nes 
žmonėms tiesiog patinka laisvalaikis savo 
žemės lopinėlyje”, - sakė agronomas.

Bet kaip rašo “Lietuvos rytas”, lietuvius 
pavergė dar viena sveikos mitybos manija, 
kuri rekomenduoja triušieną. Pastaruoju 
metu išaugo triušių auginimo verslas. Triu- 
šienos paklausa kasmet didėja, todėl veis
lynai vos spėja auginti triušių jauniklius. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau

Globali Lietuva” kaip strategija66

(lietuviams.com) Balandžio 23 dieną, 
Vilniuje į pirmąjį darbinį posėdį šiais 
metais susirinko Užsienio lietuvių rei
kalų koordinavimo komisija. Lietuvos 
užsienio reikalų viceministras Šarūnas 
Adomavičius posėdyje pristatė „Globa
lios Lietuvos“ kūrimo strategijos kryptis.

Pasak komisijai vadovaujančio Prem
jero Andriaus Kubiliaus, „Globalios 
Lietuvos“ strategija siekiama ne tik ska
tinti užsienio lietuvius įsitraukti į Lietu
vos politinį, ekonominį, kultūrinį ir 
visuomeninį gyvenimą, bet ir užtikrinti 
dinaminę protų ir idėjų pusiausvyrą bei 
apykaitą tarp užsienio šalyse ir Lietuvoje 
gyvenančių piliečių.

„Esu tikras, kad naują Lietuvos kaip 
išeivijos tautos pobūdį ir naująsias emig
racijos teikiamas patirties ir veiklos ga
limybes atspindi gana radikaliai besi
keičianti mūsų valstybės ir Vyriausybės 
politika. Mes tai vadiname „Globalios 
Lietuvos“ koncepcija. Globali Lietuva - tai 
tautos visuma, sujungta į transnacionalinį 
globalų socialinį ir politinį organizmą, 
padedantį užtikrinti Lietuvos autono
miškumą, socialinį, ekonominį, kultūrinį 
ir politinį gyvybingumą globalizacijos 
sąlygomis ir Lietuvos tautos egzistenciją 
globalioje erdvėje“, - sakė Ministras Pir
mininkas, atkreipdamas dėmesį į tai, kad 
svarbiausias iššūkis - pasiekti, kad neliktų 
takoskyros tarp „mes“ ir „jie“.

„„Globalios Lietuvos“ kūrimo stra
tegijos tikslas - puoselėti lietuvišką ta
patybę, stiprinti tarpusavio ryšius ir ska
tinti visus pasaulio lietuvius įsitraukti į

Bėga nuo alimentų ir skolų
Geresnio gyvenimo ieškoti į Angliją 

patraukę lietuviai kartais ne tik visai 
atsiriboja nuo Lietuvoje paliktos šeimos 
ir draugų, bet likimo valiai palieka ma
žus vaikus, o buvusiems sutuoktiniams 
ant pečių užkrauna šimtatūkstantines 
skolas. Į „Infozonos“ (Anglija) redakciją 
kreipėsi Vilkaviškyje gyvenanti mokytoja 
Vilija Merčaitienė: „Prašau, kad padėtu
mėte „prigriebti“ mano buvusį vyrą“,-sakė 
susirūpinusi moteris.

V Merčaitienė, dar būdama susituo
kusi su vyru, pasiėmė nemažas paskolas iš 
banko - butui įsigyti ir vartojamąją. Pra
ėjusių metų lapkritį įvykus skyryboms, bu
vę sutuoktiniai pasidalino paskolų atsa
komybę, tačiau šiuo metu realybė ta, kad 
visas krūvis teko V. Merčaitienei, mat bu
vęs vyras savo įsipareigojimų nevykdo ir 
pinigų paskolai padengti neperduoda.

Anot moters, šiuo metu bankas atima 
beveik visą jos atlyginimą. Tačiau labiau
siai ji nerimauja dėl savo negalią turin
čios ketverių metų dukrelės: „Skaudžiau
sia dėl mano dukrytės, noriu, kad jai nie
ko netrūktų, juk tėčiui ji turėtų rūpėti, 
tačiau, atrodo, kad ne“. Po skyrybų pri
teistų 500 litų alimentų per mėnesį vyras 
taip pat nemoka.

Kiek V. Merčaitienė žino, vyras gyvena 
kažkur pietų Anglijoje - greičiausiai 
Southampton mieste. Kai paskutinį kartą 
su juo kalbėjo telefonu, buvęs sutuoktinis 
sakė, kad kažkurį laiką nedirbo, dabar yra 
užsiregistravęs darbo biržoje ir gauna 
pašalpą bei dirba nelegaliai Vyras tikina, 
kad pinigų alimentams ir paskoloms su

Emigruoja medikai ?
Kaip rašo „Respublika“, oficialios sta

tistikos duomenimis, pernai iš Lietuvos į 
užsienį emigravo beveik 20,000 žmonių. 
Kiek tarp emigravusiųjų yra medikų - 
nesuskaičiuota, tačiau vien pernai į Svei
katos apsaugos ministeriją (SAM) dėl 
pažymų, reikalingų norint dirbti užsieny
je, kreipėsi beveik 500 sveikatos priežiūros 
sistemos specialistų. Lietuvių gydytojai - 
vieni labiausiai emigruojančių Ėuropoje. 
Ypač daugėja bandančių dirbti besiblaškant 

Lietuvos valstybės gyvenimą, prisidėti prie 
Lietuvos gerovės, pažangos ir nacionali
nių interesų plėtros“, - posėdyje teigė Š. 
Adomavičius.

Jo žodžiais tariant, „Globalios Lie
tuvos“ sukūrimas ir įgyvendinimas yra 
nacionalinė užduotis, kurią įgyvendinti 
galima tik darniu valstybės institucijų ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės darbu. „Į 
šį darbą turi įsitraukti visos suinteresuo
tos mokslo, verslo, kultūros bendruome
nės, prie jo turėtų prisidėti Lietuvoje ir 
užsienyje įvairias interesų grupes jungian
čios nevyriausybinės organizacijos“, - sa
kė viceministras.

Komisijos posėdyje taip pat aptarta, 
kaip išsaugoti užsienyje esantį Lietuvai 
reikšmingą kultūrinį ir istorinį paveldą, 
stiprinti ryšius su užsienio lietuviais, Lie
tuvos pilietybės ir kiti svarbūs klausimai.

Užsienio lietuvių reikalų koordinavi
mo komisija įkurta Lietuvos Vyriausybės 
nutarimu. Komisijai vadovauja Ministras 
Pirmininkas Andrius Kubilius, ją sudaro 
ministrų kabineto nariai ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės atstovai

Komisijai pavesta teikti Lietuvos Vy
riausybei siūlymus dėl valstybės santykių 
su užsienio lietuviais strateginių veiklos 
krypčių ir jų įgyvendinimo, valstybės 
institucijų veiksmų koordinavimo, ren
giamų ar parengtų teisės aktų, susijusių su 
užsienio lietuvių reikalais, projektų tiks
lingumo. Pasiūlymai turėtų padėti stip
rinti ryšius su užsienio lietuviais, įtraukti 
juos į Lietuvos politinį, visuomeninį, eko
nominį ir kultūrinį gyvenimą. □ 

mokėti jis neturi. „Jis nenori bendrauti, 
sakė, kad pinigų neturi ir kad jam pačiam 
reikia pavalgyti ir apsirengti, nori gerai 
pagyventi“, - sakė moteris..

Ji kreipėsi į daug instancijų, kad „su
drausmintų“ vyrą - Teisingumo ministe
riją, įvairias žmogaus teisių institucijas, 
dėl alimentų nemokėjimo - ir į antstolius, 
tačiau realios pagalbos jai kol kas 
nesuteikė.

„Dėl alimentų nemokėjimo vyro šiuo 
metu ieško Lietuvos policija - tačiau 
man paaiškino, kad į Interpolą kreiptis ir 
ieškoti jo Europoje galės tik po metų ar 
dviejų... Greičiau pradėtų ieškoti tik tuo 
atveju, jei nusikalstų“,-sakė V. Merčaitienė.

Į šimtatūkstantines paskolas išdavusį 
„DNB Nord“ banką moteris irgi bandė 
kreiptis, aiškindama susidariusią situa
ciją, tačiau jie supratimo neparodė: „Už
siminė, kad „jiems irgi reikia valgyti.“ 
Pikčiausia, kad kai paskolą imi, atsižvel
gia į tai, kiek tau lieka pragyvenimui pa
gal tuometinį atlyginimą, o kai reikia 
paskolą grąžintų tai jau neberūpi“

Į užsienį nuo alimentų bėgančius tė
vus nėra taip lengva surasti, net jei dėl to 
yra paskelbta jų paieška Lietuvoje: „Ali
mentų išieškojimas yra iš civilinių san
tykių srities, o pagal Interpolo reglamen
tą, dėl jokių civilinių santykių negali būti į 
jį kreipiamasi.

Tarptautinės paieškos skelbiamos tik 
dėl kriminalinių nusikaltimų“, - sakė 
Policijos departamento prie VRM 
Komunikacijos skyriaus viršininko pava
duotojas Ramūnas Matonis. □ 

tarp Lietuvos ir užsienio. Apklausų duome
nimis, išvykti baigti mokslų ir dirbti sve
tur planuoja kas antras rezidentas. Įsi
darbinti užsienyje padedančios agentūros 
“Talentų paieška” atstovės duomenimis, iš 
Lietuvos į Vokietiją vos atvykęs rezidentas 
gauna apie 2,500 eurų (7,250 Lt.) atly
ginimą, licenciją turintis gydytojas - apie 
4,500 eurų (15,500 Lt.). Dažniausiai Lie
tuvos medikus kviečia dirbti Vokietijos, D. 
Britanijos, Skandinavijos šalių ligoninės.
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Bendruomenės baruose
“Rudens lapai” Sydnėjuje

Aida Zastarskytė-Abromas

Ateina rudenys per pievų žiedus,
Per žalio miško lapelius.
Taip šalta rytmetį, paukštelis nebegieda 
Ir nebežydi žiedas, pilnas ir gražus.

Koks mėlynas dangus! Danguj akutės 
gailios

Kas vakarą graudina mus.
Prisirenka širdy daug ilgesio, daug meilės 
Berašant rudenio žodžius...

(Vytautas Mačernis 
“Rudens žodžiai” 1936m.)

“Rudens lapai” - taip vadinosi Syd- 
nėjaus choro “ Daina” surengta popietė. 
Pasipuošusi auksiniais rudens lapais ir 
įvairiaspalviais gėlių žiedais Klubo salė 
pasitiko choro gerbėjus. O jų susirinko 
nemažai. Prie rudens gėlėmis išpuoštų 
stalų susėdo dainos mylėtojai, kas su 
šampano ar vyno taure, kas su kavos 
puoduku.

Pranešėja visus pasveikino su atėju
siu rudeniu poeto Vytauto Mačernio 
eilėraščiu “Rudens žodžiai”. Pasirodo, 
choro gerbėja ponia Jadvyga Mickienė 
buvo poeto bendraklasė - tai ponia Jadvy
ga man pasakė pertraukos metu. Gražus 
sutapimas!

Toliau sekė rudeniški pamąstymai ir 
palinkėjimai: “Nepastebimai atsliūkino 
ruduo. Tai dar vienas pasikeitimų metas. 
Galbūt, čia jis nėra toks ryškus. Betvistiek 
nebe pirmą rytą matau kaip medžiai ir žolė 
keičia kailį. Žaluma po truputėlį traukiasi, 
įsileisdama gelsvus atspalvius. O tada ... 
krenta lapai. Rytai darosi vis šaltesni Ir 
mintyse karts nuo karto pasigirsta žino
mos dainos žodžiai “Ruduo toks nuosta
bus metu laikas.. .galbūt, todėl, kad rudenį 

Sydnejaus lietuvių choro “Daina” choristės (sopranai).

Sydnėjaus lietuvių choro “Daina” choristės (altai).

gimęs, kai lijo už lango lietus, arba “krenta 
lapai auksiniai ir leidžiasi tyliai...”

Pageltusių lapų kritimas primena Lie
tuvą, o viduje pinasi begalė atsiminimų... 
Kažkaip paskutinėmis dienomis teko 
daug kartų nustebti. Stebino žmonės, ste
bėjaus ir savimi. Tarsi dėlioju didžiulį vi
dinį pūzlį, kurį vis stengiesi sudėti teisin
gai, tačiau nerandi kelių dalių. Štai vieną 
rodos įtalpinai, tačiau pasirodo klydai.

Ir vis dar sunku rasti tinkamus žodžius, 
vis kas nors sutrukdo... kažkoks neuspran- 
tamas laikinumo jausmas...bet tai tik ru
duo, pasikeitimų metas! ”

Tad linkiu jums visiems gero rudens!. 
Palankaus dangaus ir mažiau laumių pirš
tų. Pargriūkit susipainioję padrikuose vo
ratinkliuose ir atsikelkit juokdamiesi ir 
laikydamiesi už amžinybės skvernų. Vi
sada gali mąstyti ir bėgti, kur niekas neras. 
Ir nesigėdykiti šito, rudens veikimo 
žmogaus pasąmonėj!” Po šio įvado su
skambo dainos. Kiekviena daina - tai at
skiras lapas. O jos įvairios kaip ir rudens 
lapai, linksmos, liūdnos, ir spalvotos...

Koncertas prasidėjo daina ’’Rudens 
lapai”. Ją padainavo choro solistas Joe 
Blansjaar. Ši melodinga daina įsuko mus 
į rudeninių lapų verpetą. Pakiliai nuskam
bėjo choro moterų padainuotas rudeniš
kas tango, kurio klausantis norėjosi suktis 
ratu su geltonspalviais lapais.

Choro vyrų pasirodymas scenoje vi
sada sukelia publikos ovacijas, taip ir šį
kart. Vyrai įžygiavo į sceną dainuodami 
dainą “Pajūriais”.

“Dainos” choro pasirodymus paįvai
rina ir pagyvina solistai. Garry Penhall 
padainavo Štrauso dainą “Visų šventųjų 
diena”, primindamas, kad vėlyvą rudenį 
mes prisimename Anapilin iškeliavusius 
savo brangius žmones ir kaip artumo

Duetu dainą “Eikime mudu abudu” padainavo Birutė Aleknaitė ir Kęstutis Protas.

ženklą ant jų kapų už
degame žvakutę.

Choro vadovė Biru
tė nepamiršo ir žiūro
vų! Jiems buvo paruoš
tos gerai žinomos 
dainos ir kartu su cho- 
ristais visi dainavo 
“Neišeik, neišeik tu iš 
sodžiaus”, “Sėdžiu už 
stalelio” ir kt. dainas.

Popietėje buvo ir 
staigmenų. Išgirdome 
duetą. Birutė Aleknaitė 
ir Kęstas Protas padai
navo dainą “Eikime 
mudu abudu”. Skam
bėjo keletas dainų, ku
rių turinys turėjo savo priešistoriją. Prieš 
dainą “Buvo gardus alutis”, pranešėja 
padarė trumpą įvadą apie alaus gėrimo 
tradicijas Lietuvoje.

Lietuvoje alus buvo gaminamas jau XI 
a. Alus kasdienėje lietuvių aplinkoje vai
dino svarbų vaidmenį. Ne veltui sakoma: 
„Geras gaspadorius alaus turėdavęs visada 
- ar šventė, ar paprasta diena“. Geriama 
daugiausia buvo tikrai ne pasilinksminimo 
tikslais. Alus buvo laikomas apeiginiu gė
rimu, žmonės tikėjo stebuklingomis jo ga- 
liomis.Tradiciškai šis gėrimas buvo vartoja
mas per religines ir kitas kalendorines šven
tes (Velykas, Kalėdas, Žolines ir pan.). Ti
kėta, kad išgeriant kaušą už tam tikrą dievą 
galima prisišaukti jo palaiminimą, sulaukti 
gausaus derliaus. Natūralu, kad daugybė 
alaus ritualų buvo skirti siekiant palaimi
nimo ir sėkmės darbuose, gamtos gyvenime, 
juk kaimo žmonėms tai buvo ypatingai 
svarbu, „žemdirbystė“ užimdavo didžiąją 
gyvenimo dalį ir buvo pragyvenimo šal
tinis. Vėliau alus pradėtas vartoti per šei
mos šventes: vestuves, laidotuves ir kt.

Choro moterys padainavo melodingą 
dainą “Bitaitė”, kuri atkeliavusi iš Dzū
kijos. O ka mes žinome apie bites? Bitės 
įvaizdis lietuvių mitologijoje ir tautosa
koje gana reikšmingas. Senovės baltų 
pasaulėžiūroje bičių bendruomenė pri
lyginama žmonių bendruomenei. Bitės 
įvaizdis tautosakoje dažniausiai pasitaiko 
vestuvinis. Ypač aiškus siuvančios korį ir 
nešančios medų bitės atitikmuo skinan
čiai rūtelę ir pinančiai vainiką mergelei 
užfiksuotas dvišakėse dainose, kurias dai
navo moterys. Pati bitė, nors ir vadinama 
šventa, kaip dievybė garbinama nebuvo, 
tačiau buvo paskirta atstovauti žmonijai.

Istorikė Laura Piškinaitė-Kazlauskie- 
nė, tyrinėjusi bitininkystės vystymąsi Lie
tuvoje, pateikė tokias etnografines žinias: 
„Degant bitėms ar žmogui, ant dangaus 
pašvaistėj matosi kryžius, degant gyvu
liams - stulpas”; „Einant pro dirbančias 
bites, kaip ir pro dirbančius žmones, rei
kėjo palinkėti ‘Padėk, Dieve’”; „Negalima 
sakyti, kad bitės ėda, reikia sakyti, kad 
valgo”; „Negalima sakyti, kad padvėsė,

Iš kairės: dirigentė Birutė Aleknaitė, pranešėja Aida Zastarskyte 
- Abromas, akompanuotojas Vojciech Wisniewski.

reikia sakyti - numirė”, o „mirusias bites 
reikia į žemę įkasti”. Iš pagarbos, rodo
mos bitėms, matome, kad bitė prilyginta 
žmogui. Net krikščionys, sėsdami prie 
Kūčių stalo, kaip vaišes bitėms nunešda
vo kalėdaitį, nes „bitės yra nuo Dievo ir 
turi vertę kaip žmogus” Bičių spiečius, 
kaip ir lietaus lašai, krintantys iš dangaus 
į žemę, atlieka tą pačią - apvaisinimo, gy
vybės pratęsimo, atsinaujinimo funkciją, 
kitaip tariant, sujungia dangų su žeme. Dar 
XX a. pradžioje buvo gyvas tikėjimas, kad 
„po mirties žmogaus siela apsigyvena 
bitėje.” Dauguma iš mūsų žino poetę Sa
lomėją Nėrį ir žinomą jos poemą-pasaką 
“Eglė Žalčių karalienė.” Poema parašyta 
remiantis lietuvių tautosakos ir mito
logijos motyvais, lai pasakojimas apie 
žvejo dukters Eglės ir žalčio Žilvino mei
le, ir medžiais paverstus jų vaikus. Lietuvių 
menininkai įkvėpti šios poemos kūrė 
įvairius meno kūrinius, dainas. Viena iš 
jų “Žilvino meilė.” Ją padainavo choro 
solistas Kęstutis Protas.

Paskutinė daina “Jūra”, kurios auto
riai ją parašė taip pat įkvėpti S.Nėries 
poemos “Eglė žalčių karalienė”. Žodžiai 
V.Bložės, muzika A. Raudonikio. Malonu 
paminėti, jog kompozitorius kilęs iš to 
paties miestelio kaip ir šių eilučių autorė, 
iš Šiaurės Lietuvos, iš Joniškio ir baigęs 
Joniškio “Aušros” gimnaziją.

Štai ir viskas. Popietė baigėsi. Skirstė- 
mės gera ir linksma nuotaika. Ačiū vi
siems klausytojams, choristams, solistams 
Kęstučiui Protui, Joe Blansjaar, Garry 
Penhall. Ačiū choro vadovei Birutei
Aleknaitei už gražius sumanymus ir pa
rinktą linksmą repertuarą, ačiū jos padė
jėjai Megan Dunn, akompaniatoriui Woj
ciech. Ačiū visam choro Komitetui už 
idėjas, darbą ruošiant popietę. Ačiū E. 
Stasiūnaitienei ir I.Kalėdienei už bilietų 
pardavinėjimą.
: Specialus ačiū Lėtai ir Antanui Krami- 

liams už 50 dolerių auką, Viktorui Šliteriui 
OAM - $20, Cecilijai Protienei - $20, 
Elenai Jonaitienei - $20 ir Danai Jančius 
- $20 auką. □
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Lietuviai pasaulyje_______________
Prekyba moterimis tęsiasi

Pastaruoju metu susirūpinusi Europos Sąjungos Komisija vėl pabrėžė, kad auga pre
kyba žmonėmis ir pasiūlė naujas kovos priemones bei įstatymus, kurių turi laikytis visos 
ES valstybės - narės. Tarptautinės Darbo Organizacijos duomenimis, pasaulyje yra bent 
2.45 mln. žmonių, prekybos žmonėmis aukų, dirbančių priverstinį darbą. Dauguma preky
bos žmonėmis aukų išnaudojamos priverčiant verstis prostitucija (43 %) - dažniausiai 
moterys ir mergaitės - arba dirbti juodžiausią darbą (32 %). Manoma, kad kasmet su tikslu 
parduoti į ES atvežami arba ES teritorijoje parduodami keli šimtai tūkstančių žmonių. Šita 
problema yra gyva ir Lietuvoje. Pateikiame pokalbį, kuris buvo paskelbtas Anglijos lietuvių 
interneto laikraštyje WWW.AngliJa.lt Red.

Antanas Mockus - kandidatas Kolumbijoje

Praeitų metų gruodį britų laikraščiuo
se mirgėjo istorija apie pačiame Londono 
centre parduotą lietuvaitę. Už 3,000 svarų 
albanų kilmės prekeiviai žmonėmis ban
dė įsigyti norimą „prekę“ - tąkart mer
ginai pasisekė, grupuotė buvo suimta. Nors 
tikslios statistikos surinkti neįmanoma, 
tačiau akivaizdu, jog atsivėrus sienoms su 
Europos Sąjungos šalimis, naivių mer
ginų, parduotų į Didžiąją Britaniją, skai
čius vis auga.

Tačiau net ir iš prekeivių nagų ištrū
kusios, jos per daug nesidžiaugia - pašli
jusi fizinė sveikata, emocinis išsekimas, 
sudužusios viltys ir migloje skendinti atei
tis - niūrus paveikslas, kurį prieš save 
pamato grįžusios į tėvynę.

Padėti atsistoti ant kojų Lietuvoje pa
deda nevyriausybinė organizacija „Dingu
sių žmonių šeimų paramos centras“. Prieš 
kelias savaites vykusiuose „Metų moters“ 
apdovanojimuose daugiau nei 13 metų 
centrui vadovaujanti Ona Gustienė buvo 
apdovanota nominacijoje „Metų nema
tomas darbas“. Apie opią problemą kal
bamės su „nematomą“, bet reikšmingą 
darbą dirbančia moterimi.

- Ar egzistuoja kokie nors duomenys, 
kiek žmonių iš Lietuvos parduodama į 
Britaniją ar kitas šalis?

- Ne. Net jei paklaustumėte, ar yra tiks
li statistika, kiek Lietuvoje yra dingusių 
be žinios, jos taip pat nebus. Kodėl? To
dėl, kad sienos atdaros, žmonės važiuoja 
be jokios registracijos ir netgi būna, kad 
dingsta žmogus, bet paieška niekur ne
paskelbta, nes nėra kam paskelbti. O kiek 
nukenčia, pavyzdžiui, Didžiojoje Britani
joje - tokių skaičių mes niekada negausi
me. Bet turime netiesioginę statistiką. 
Pavyzdžiui, pernai Londone buvo darytas 
policijos reidas, kurio metu išaiškinta še
šiasdešimt nukentėjusiųjų nuo prekybos 
žmonėmis. Net penkiolika jų buvo iš Lie
tuvos. Ši statistika jau daug ką sako.

- Kaip tai galima paaiškinti?
- Niekaip! Aš jau metų metus suku gal

vą, kodėl tiek daug iš Lietuvos. Prieš ko
kius šešerius metus daugiausia nukentė-
jusiųjų buvo Vokietijoje. Kodėl Vokie
tija? Paaiškinti galima taip - ten žmonės 
nuolat važiuodavo pirkti dėvėtų auto
mobilių. Važiuodavo du - trys vairuotojai 
autobusiuku ir įsisodindavo tris - keturias 
merginas, kurias parduodavo pažįsta
miems užsieniečiams, daugiausia tur
kams ir albanams. Ir dabar daug vežama į 
Vokietiją, bet vis daugiau ir į Angliją, Ai
riją, Ispaniją.

- Kaip lietuvės įtraukiamos į prekybą 
žmonėmis?

- Įvairiai, bet dažniausiai kaltas patik
lumas. Ne per seniausiai buvo atvejis su 
keletu merginų, kurioms jauni, išvaizdūs, 
važinėjantys prabangiais automobiliais, 
labai draugiški ir malonūs vyrukai pasiūlė 
savo kompaniją. Jie padraugavo, kažkur 
nuvažiavo, kitą vakarą vėl susitiko ir sako, 
važiuojame į Londoną - ten praleisime 
savaitgalį. Jos pagalvojo, o kodėl ne? 
Verbavimo būdai yra labai įvairūs. Daž
niausiai ieškoma patiklių merginų, netgi 
nevengiama truputėlį atsilikusio mąs
_____________________________ _ ________blizga, žiba, žiniasklaida nuteikia, kad tu
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tymo, su psichine negalia - pirkėjams rei
kia tik kūno, nereikia intelekto, nereikia 
žinių ar mąstymo. Be to, sutrikusios mąs
tysenos merginos yra lengviau prikalbi
namos ar įbauginamos.

- Ar tiesa, kad aukos dažniausiai būna 
jaunos, net nepilnametės?

- Taip, yra tokia statistika, kad apie 
20% būna iki 18 metų. Oficialiai, nepil
nametei keliaujant į užsienį, reikia tėvų 
sutikimo, bet išvežti galima lengvai. Vieną 
mūsų merginą buvo bandoma išvežti 16- 
os metų, nors net paso neturėjo. Ji nu
grimuojama - makiažas gali labai pa
sendinti. Padaromas fiktyvus pasas, ku
riame ji jau turi 18 metų ir tada su ja gali 
važiuoti, kur nori... Niekas jų, žinoma, 
negrobia. Dažniausiai jas prišnekina. Čia 
apie jaunikles. Yra kita grupė, kurios pa
čios susigundo pinigais. Pavyzdžiui, mo
teris viena augina vaikelį, tokių vienišų 
mamų yra labai nemažai. Kaip tai mo
teriai pragyventi ir kokia perspektyva čia? 
Vaikelį išlaikyti reikia, buto dažniausiai 
nebūna, specialybės nėra. Jos labai leng
vai užkimba ant bet kokio pasiūlymo.

- Išeitų, kad šios moterys žino, kur 
važiuoja?

- Būna, kad žino, būna, kad ne. Bet čia 
yra skirtumas: jeigu žino, kad dirbs pros
titute, tai dar nereiškia, kad ji žino, jog bus 
parduota. Dirbti prostitute ar būti par
duotai yra du skirtingi dalykai. Daug kur, 
pavyzdžiui, Vokietijoje, prostitucija yra 
legalizuota. Mergina mano, kad dirbs 
prostitute, pateks į viešuosius namus, 
mokės už savo kambarį ir gaus iš klientų 
pinigus. Bet taip anaiptol nebūna, nes jos, 
atvažiavusios į kitas valstybes, nežino 
įstatymų ir patenka į sąvadautojų kon
troliuojamus viešnamius, kurie dažniau
siai įsikūrę butuose. Pinigus iš klientų 
paima sąvadautojas, duoda kažkiek mais
tui, drabužiams ir neleidžia niekur išeiti. 
Ji profilaktiškai kartą per savaitę yra 
mušama, kad būtų paklusnesnė. Sąva- 
dautojui ji turi atidirbti „skolą“. Neatidir
bai šitam skolos - tave parduoda kitam, 
vėl turi atidirbinėti ir tas skolų atidir-
binėjimas nesibaigia metų metais.

- Minėjote „džentelmenus“, kurie tar
pininkauja parduodant merginas. Kas dar 
organizuoja šį „verslą“ ir kaip paaiškin
ti, kodėl jie tai daro?

- Ne tik vaikinai tai daro, tai būna ir 
pusseserės, ir geros draugės ar tetos. Vieną 
merginą brolis pardavinėjo, jį spaudė sko
los ir taip nusprendė atsilyginti. Mano 
galva, tai yra mūsų susvetimėjimo re
zultatas, vartotojiškos kultūros, pinigo 
iškėlimas. Kito paaiškinimo aš neturiu.

- Ar į spąstus papuola dažniausiai iš 
nepasiturinčių šeimų kilusios merginos?

- Būna įvairiai. Žodis „nepasiturinti“ 
dar nieko nesako, sakyčiau, kad jos kilu
sios iš tų šeimų, kuriose vaikystėje ne
patyrė meilės. Pasiturinti ar ne, yra re
liatyvus dalykas. Svarbu ne kiek tu turi, 
svarbu, kiek tu nori turėti ir kuo pasi
tenkinsi. Mūsų vartotojiška kultūra ska
tina, kad reikia vis daugiau ir daugiau. Ir 
žiniasklaida turi įtakos, pažiūrėkite į 
žurnalų viršelius - merginos ten visos

(lietuviams.com) Neįprastu elgesiu 
Kolumbijoje ir kitur pagarsėjęs lietuvių 
kilmės 58 metų Antonio (Antanas) Moc
kus kandidatuoja į Kolumbijos preziden
tus. Dabar jis sukrėtė savo šalininkus 
pranešdamas, kad serga Parkinsono liga.

Daugybė Kolumbijos gyventojų nu
sprendė išreikšti paramą sunkia lėtine 
neurologine liga sergančiam Antonio 
Mockui. Sekmadienį apsivilkę žaliais 
marškinėliais žmonės skandavo jo vardą 
ir žingsniavo Kolumbijos sostinės Be
gotos gatvėmis. Anksčiau jis buvo sos
tinės meras. Antanas Mockus teigė iš 
pradžių nenorėjęs viešinti žinios apie 
ligą, tačiau kylantys reitingai per apklau
sas paskatino jį prabilti.

Antanas Mockus vietinei žiniasklaidai 
teigė, kad liga neturės įtakos jo dar
bingumui, o vartodamas vaistus jis galės 
dar 12 metų gyventi normalų gyvenimą. 
Anot jo, kol kas liga yra pradinės stadi
jos. „Daktarai man sako, kad padėtis yra 
kontroliuojama. Suprantu žmonių susi
rūpinimą, bet prašau jų nenukryžiuoti 
manęs už tai, kad fiziškai sergu“, - sakė 
A-Mockus.

Parkinsono liga yra lėtai progresuo
janti neurologinė liga, kai pamažu nyksta 
tam tikros galvos smegenų ląstelės, 
kontroliuojančios judesius. Galiausiai 
žmogus nebegali savarankiškai judėti. 
Kolumbijoje prezidento kadencija trunka 
ketverius metus, šalies vadovas gali būti 
perrinktas ir antrą kartą.

Prezidento rinkimai vyks gegužės 30 
dieną. Jei per pirmąjį ratą nė vienas poli
tikas nesurinks daugiau nei 50% balsų, 
antrasis ratas vyks birželį.

Pagal ankstesnę apklausą, per pirmąjį 
ratą J.M.Santos surinktų 35% balsų, 
Antonio Mockus - 34%.

Pagal vėliausią apklausą,, antrame rate 
Antonio Mockus gautų 50%. J.M. Santos - 

turi būti graži ir seksuali. Ką tai sako 
mergaitei, kuriai yra penkiolika metų?

- Papasakokite vieną iš neseniai įvy
kusių istorijų, kai mergina buvo išvežta į 
Didžiąją Britaniją.

- Buvo viena mergaitė, kurią išvežė 
tie, kurie prekiavo ne tik žmonėmis, bet 
ir narkotikais, ginklais. Jie vežė siuntą 
ginklų, o kaip priedangą pasiėmė keletą 
merginų. Grupuotė buvo sugauta opera
cijos metu, merginos pasakė, kas jos, ir 
atsidūrė policijoje. Iš tiesų, nesvarbu, kur 
merginos būna išvežamos. Visos išveža
mos merginos yra prigąsdinamos, jos bijo 
policijos, įteigiama, kad policija yra 
korumpuota, sakoma, kad nebandytų 
kreiptis į policiją - atseit policija yra kar
tu su jais.

Prekeiviai žmonėmis net pasiskolina 
policijos uniformą. Paprašo ko nors, kad 
ateitų į viešnamį, ir pasako: va, mūsų 
draugas iš policijos atėjo, net nebandyk 
skųstis - policija su mumis išvien. Reikė
tų žinoti, kad taip nėra. Žinau labai daug 
atvejų, kai Anglijos policija padėjo į sek
so vergiją pakliuvusiom lietuvėm. Poli
cija užsienyje visada reikia pasitikėti, ir 
Lietuvoje reikia pasitikėti, nors mūsų ša
lyje yra taip, kad šaukštas deguto visą 
bačką medaus sugadina.

- Ką patartumėte merginoms, kurioms 
siūlomas darbas, bet jos abejoja, ar ne
paklius į spąstus? Kaip jos, pavyzdžiui, 
gali nepasitikėti savo giminėmis, kurie 
siūlo viliojančias perspektyvas užsienyje?

- Nieko neimti už gryną pinigą, reikia 
visada pasitikrinti, „apsidrausti“. Jeigu 
siūlo kažkokį konkretų darbą - reikia 
paprašyti darbdavio kontaktų, darbo 
sutarties. Darbdavys turi turėti buveinę - 
būtina sužinoti jos adresą, telefonus.

Antanas Mockus.

44%. Kiti kandidatai nuo šių dviejų gero
kai atsilieka.

Ekscentrišką politinį išsišokėlį Anto
nio Mockų daugiausia remia jauni, iš
silavinę kolumbiečiai, gyvenantys dides
niuose miestuose - Bogotoje ar Medel- 
jine. Tad rinkimų kampanijos metu svar
biausia jo užduotis yra į savo pusę pa
traukti gyventojus iš Karibų jūros pakran
čių ir pietvakarių Kolumbijos kaimų.

„A. Mockaus griežtas požiūris į ko
rupciją ir siekis kurti pilietinę kultūrą 
■patrauklūs daugybei žmonių. Jį remia ir 
verslininkai. Parkinsono liga jam netu
rėtų pakenkti politiškai, bet svarbu, kiek 
jis sugebės patraukti žmonių į savo pusę 
prieš gegužės 30 dieną“, - sakė komenta
torius.

Lietuvių emigrantų sūnus A.Mockus 
atkakliai vengia priklausyti kuriai nors 
Kolumbijos politinei grupuotei, nes ant 
daugelio jų krito korupcijos šešėlis. □

Svarbiausia niekada neatiduoti paso, 
pasidaryti kopiją ir, jeigu prašo paso, duo
ti kopiją. Su giminėmis sutarti kažkokį 
slaptažodį, kurį pasakius telefonu, reikštų, 
kad ištiko bėda.

Reikia žinoti, kad tokių atvejų būna ir 
kaip reikia elgtis. Atvykusių merginų 
klausiame, nejaugi tu negirdėjai, kad taip 
būna? O ji sako: „girdėjau, bet galvojau, kad 
man taip nebus.“

- Kokią pagalbą teikiate savo prie
glaudoje?

- Pradėkime nuo to, kad pas mus 
patenka sužlugdytas žmogus, kuris dažnai 
netiki savo ateitimi, netiki, kad kažkas 
gali padėti. Tą pasitikėjimą joms reikia 
įdiegtįrO tai yra labai sunku. Reikia įtikin
ti, kad ji ne tokia bloga, kaip mano. Ir 
valstybės požiūris į tas merginas turi būti 
teigiamas, kol kas jis yra neigiamas, tai ro
do ir tas faktas, kad mūsų veiklos vals
tybė nefinansuoja.

Be lo, teikiame visokeriopą pagalbą - 
psichologinę, moralinę, medicininę, ap
gyvendinimą, padedame susitvarkyti do
kumentus. Kai jau pati nori stotis ant ko
jų, yra specialybių apmokymai, kad jos 
integruotųsi ir galėtų dirbti, reikia ir ska
tinti ją dirbti. Tai yra ilgų metų darbas.

- Ar dirbti tokį darbą nėra psicho
logiškai sunku?

- Labai sunku. Prie nelaimių neįma
noma priprasti, bet mes ir esame čia, kad 
kažką darytume. Pavyzdžiui, šiandien 
buvau Seime - esame numatę didelę 
prevencinę kampaniją su pedagogais, kad 
skleistų informaciją. Jeigu bent vienas žmo
gus sužino ir apsisaugoja - tai jau neblo
gai. Reikia, kad kuo daugiau žmonių 
sužinotu, ir nemanytų, jog tai kažkur vyks
ta, bet tik ne Lietuvoje. □
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Bendruomenės baruose
The first Lithuanian orphans to be 

adopted into NSW
In June 2006, Grant and Coral Phillips 

adopted two Lithuanian orphans from the 
orphanages in Vilnius.

Tara (9) and Adam (8), brother and 
sister, attend Lilli Pilli Public School. They 
are doing very well considering they 
started school unable to communicate in
English. Neither of them is at the bottom 
of their classes, in fact Tara is in the top 
spelling group.

Both attend dancing lessons as an 
extra-curricular school subject and perform 
in community dance competitions.

Adam is learning judo and came third 
in his first competition in March this year.

Tara is a member of the Sydney Kings 
Juniors basketball club and plays in weekly 
Under 10’s competitions (they have been 
the champions each term). Tara has won 
the school’s long distance running race
every year.

Both Tara and Adam are regular 
students at the Sydney Lithuanian Club’s 
Lithuanian Saturday School.

They are healthy, enthusiastic, loving 
and affectionate children. It is difficult to
imagine their life in the orphanage with 
little one-on-one attention.

The Phillips family are about to embark 
on a 5 week round-the-world trip which 
will include USA, Canada, Lietuva, Latvia 
and Turkey.

Tara ir Adam per Taros gimtadienį.

While in the USA, the Phillips family 
will be meeting with Other Lithuanian 
adopted children.

Grant and Coral are keen to observe 
their children’s reaction when they return 
to their orphanages in Žolyno Gatvė 
during their Vilnius stay. They are hoping 
that the children can absorb the 
Lithuanian culture as well as visit some 
historical places.

The Phillips family will be staying in 
Vilnius prior to a road trip around Lietuva 
ending in Riga.

Coral Phillips

ald201 Omelbourne
______ Šokių Šventė

aid1 melbourne aoio

This year’s ŠOKIŲ ŠVENTĖ will be held at the Melbourne Sports and Aquatic 
Centre in Albert Park on the “Show Courts”. One grand stand will be pulled out allowing 
800+ people to be seated comfortably. The venue has air-conditioning, a snack bar and 
bathroom facilities along with a large car park and nearby public transport services.

The theme for the entire ald2010 festival is “RIJTA”, therefore we will be incoporating 
Rūta and other foliage and flowers into the Šokių Šventė by either stage decorations, 
vainikai, props etc.

Our guests will be “SPINDULYS”, an 18+ year old dancing group from Los Angeles 
USA, “ŽILVINAS”, a veterans dancing group from Philadelphia USA and a four 
piece folk band from Lithuania “PAMARYS”.

The 1st half of the program will represent “A DAY IN LITHUANIA”, incorporating 
dances related to planting, harvesting and family.

The 2nd half of the program will represent “A NIGHT IN LITHUANIA” 
incorporating dances related to folklore, rituals and celebrations, finishing off with 
fast-paced dances guaranteed to give you goosebumps!

To guide you through the flair and excitement will be hosts Gabrielė Zdanius, Stepas 
Levickis, Bronius Zumeris and Dalia Didžys hosting in both Lithuanian and English. 
Justin Skim will be managing the sound and “Wired for Sound” will be conducting the 
theatrical lighting to enhance the mood and theme of each dance.

Come and see the polkas, waltzes and many other steps in the good old favourite 
dances as well as the most recently choreographed new dances, never performed at a 
Šokių Šventė in Australia!! It will be an event that you will not want to miss!!

www.ald2010.org

NSW Boys Win Golf Interstate Series

Priekyje - Phillips šeima: Adam, Coral, Grant ir Tara. Viršuje - buvusi Savaitgalio 
mokyklos vedėja Jadvyga Dambrauskienė, kuri vaikams yra tarsi “adopted” močiutė.

NSW Boys went into final Golf Contest requiringjust one Individual Match to retain 
the title they won in Alice Springs last year. However, the boys continued their dominance 
over their opposition and came through with a 3.5 to 1.5 win against the Queensland team 
that finished in 2nd place ahead of Victoria. Jarrod Freeman. Josh Cabban and Andrius 
Belkus all remained undefeated in the event.
Nuotraukoje-dalis NSW jaunių golfo komandos su laimėtu prizu, liečiąs iš kairės- 
Andrius Belkus.
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Australijos 
Lietuvių 
Fondui

Padėka
Lietuvos Artojų asociacijos vardu nuoširdžiai dėkoju Sydnėjaus Apylinkės 

Valdybai ir Jums, Vytai Juška, už labai šiltą priėmimą mūsų artojų delegacijos 
š.m. balandžio 7-10 d.d.

Didelis AČIŪ Gretai, kuri labai daug prisidėjo prie mūsų sėkmingo vizito, 
mes nuolatos jautėme jos dėmesį ir šilumą. Mes labai dėkingi Audronei, Jadvygai 
ir Kristinai, kurios organizavo ir vyko kartu į nuostabias keliones po Sydnėjaus 
apylinkes. Ačiū Jums. Su pagarba,

Dr. Alfonsas Malinauskas, Lietuvos artojų asociacijos prezidentas

aukojo:
$82,500 - K. Butkaus speciali auka 
a. a. Petro Baltučio atminimui: 
$100 - J. Krikščiūnas ($267)
$20 - V. Baltrukonis ($445)
a.a. Teresės Jurgulaitienės 
atminimui:
$20 - B. Prašmutaitė ($3445) 
a.a. Gedimino Karazijos 
atminimui:

■■■ri Ini'

$100 - J. Krikščiūnas ($367)
$50 - J. Balčiūnas ($4400)

L O’Dwyer ir šeima ($470)
S. Meiliūnienė ($2930)
Melb. Soc. Mot. Draugija 

$20 - J. ir J. Žalkauskai ($1015)
A- ir J. Šimkai ($1365)
R. ir J. Dagiai ($205)
V. Baltrukonis ($465)

$1,351.07 - a.a. O. Riškus-Ragi- 
nis palikimas
$60 - * B. Prašmutaitė ($3,505) už
a.a. P. Baltučio, T. Kasausko, p. Vaičaitytės, 
G. Karazijos ir p. Vaičiulio atminimą.

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata

ALF iždininkas

O ką daro Melbournas?

---------------------------—-------------------------------------------------------------------

Australijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas:
www.austlb.org

Spaudoje - pranešimai apie Motinos 
Dienos renginius įvairiose Australijos 
lietuvių bendruomenėse. Bet Melbourne 
organizacijos tyli. Nejaugi taip apsileido- 
me, kad užmiršome tokią svarbią dieną?

Nebūkštaukit, mielieji melbourniš- 
kiai, švęsime ir mes, tik ne tuo pačiu me
tu. Juk visas gegužės mėnuo yra paskir
tas amžinosios Motinos garbei, o pirmąjį 
arba antrąjį gegžės sekmadienį daugelis 
mūsų motinų galbūt nori praleisti su sa
vo vaikais, intymesnėj šeimos šventėj.

Todėl Katalikių Moterų Draugija ir 
Socialinės Globos Draugija, pratęsdamos 
Halinos Statkuvienės įkvėptą abiejų 
draugijų bendravimo tradiciją, ruošia šei
mų popietę gegužės 30 d., 2 vai. po pietų.

Pavadinome popietę šeimų popiete, 
nes kiekvienoj šeimoj motina visuomet

buvo ir yra jos centras, jos širdis. Ir atsi
minkime, kad ne tik maži vaikai turi 
motinas, todėl ne tik vaikai dalyvaus 
programoje pagerbiant motiną. Ir suaugę 
vyrai, ir subrendusios moterys, ir seni 
seneliai, jau žiūrintys į aną pusę - visi turi 
ar turėjo motinas, kurias su meile pri
simena. Tai ir popietės programoje da
lyvaus įvairių kartų atstovai. Visi esame 
savo motinų vaikai.

Visus “vaikus” kviečiame ateiti į šei
mų popietę Lietuvių Namų Jubiliejinėje 
salėje pagerbti savo motinų. O jeigu esate 
tų laimingųjų tarpe, kurie dar turi mo
tinas, būtinai pasikvieskite ir jas.

Po programos, kaip jau įprasta, abi 
Draugijos pavaišins motinas ir vaikus.

Lauksime. Rengėjos
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“Karališkoji rezidencija” Birštone
Kas ta „Karališkoji rezidencija” ?
„Karališkoji rezidencija” - pirmoji 

Lietuvoje ir Baltijos šalyse aukščiausio 
lygio privati paslaugų ir patarnavimų 
infrastruktūra senjorams.

„Karališkoji rezidencija” duris atvėrė 
2007 m. vasarą. Ji įsteigta pagal Europos ir 
JAV aukščiausio lygio senjorų globos 
įstaigų pavyzdžius. Moderniame, daugiau 
nei 13,000 m2 ploto komplekse įrengti 67 
nuomojami slaugos kambariai ir 80 par
duodamų apartamentų su pilna apdaila ir 
integruota virtuve. Jų plotas - nuo 23 iki 
86 kvadratinių metrų.

„Karališkoji rezidencija” turi savo 
mineralinio vandens gręžinį. Patalpose ir 
lauke įrengtos grūdinimosi procedūros 
Kneip‘o metodu. Komplekse yra kino ir 
koncertų salė, Šv. Roko koplyčia, parodų 
salė. Čia veikia restoranas su žiemos sodu, 
baras, biblioteka, sveikatingumo ir SPA 
centras su baseinu ir pirtimis bei sporto 
salėmis, laisvalaikio centras.

Štai ką apie rezidenciją pasakoja vil
nietis žurnalistas Ferdinandas Kauzo- 
nas:

“Karališkoji rezidencija” daugeliui 
mūsų - nežinoma žemė, kaip ir viskas, ko 
mes nežinome, apipinta mitų, legendų. 
Apie kažkur, nuostabiausioje Nemuno 
kilpoje, ant aukšto skardžio, po aukštų 
pušų žaliais vainikais nuo mirtingųjų 
paslėptą “raudonmedžio rojų” su vos ne 
kabančiais Semiramidės sodais. Ir apie 
lietuviškai dar šnekančius Amerikos mi
lijonierius senukus, visai ne už gyvenimą 
be nuodėmių, o už žvėriškai didelius 
dolerius į tą rojų įsileistus jaukiai ir be 
rūpesčių nugyventi paskutinių savo metų, 
penkmečių, o gal net dešimtmečių. Ir dar 
esą čia ir Algirdas Brazauskas tarp tų

Vytautas Karazija “Laiškai draugams
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš nr. 15.

“Jetplan” ~ savotiška 
Bali projektų ir 

konstrukcijų filosofija
Aš pradedu įtarti, kad Bali ne tik 

sugalvojo naują inžinerijos ir konstrukci
jos sprendimo būdą, bet ir yra pirmoji tą 
būdą įgyvendinusi. Jau ištisus mėnesius 
aš stebiu, kaip veikia įvairūs įtaisai, nuo 
purkštuvų, kurie spjaudo dumblą, iki vi
lų, kur nė vienas įrengimas neveikia kaip 
turėtų veikti. Aš dabar įsitikinau, kad 
įgimta baliniečių pažiūra gyventi šiuo 
momentu ir neimti jokios atsakomybės už 
pasėkas, atsispindi ir visų dalykų projek
tavime ir gamyboje.

Šiais laikais visi apibūdinimai turi tu
rėti akronimą (iš pirmųjų raidžių sudary
tą žodį), tad aš šitą reiškinį pavadinau 
“JETPLAN projektų ir konstrukcijų filo
sofija”. (Neišverčiamas žodžių žaidimas: 
“Just Enough To Provide Lowest 
Acceptable Norms” - vos pakankamai, 
kad būtų patenkintos žemiausios priim
tinos normos). Aišku, tas daroma ir kituo
se kraštuose. Bet tenai tai daroma ko
merciniais sumetimais, kad sumažintų 
gamybos kainą (tuo pačiu ir kokybę ir kad 
galėtų parduoti vartotojams tą patį ge
resnės rūšies produktą už aukštesnę kai
ną) ir užtikrintų, kad gaminys nustos veik
ti dieną po garantijos pabaigos. Antra ver
tus Bali laikosi JETPLAN filosofijos, nes 
Bali saloje, o gal būt ir visoje Indonezijoje, 
pažiūra į gyvenimą yra kaip tik tokia.

Aš mačiau statomas vilas su archi- 
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Amerikos milijonierių senatvės dieneles 
leidžia.

Nuvažiavau, pamačiau. Nei Brazausko, 
nei pinigų maišų. Ir jokio rojaus. Viešbutis 
kaip viešbutis. Ispanijoje jis tikriausiai bū
tų keturių žvaigždučių, Turkijoje -penkių. 
Tik čia, ant Nemuno kranto, kambariuose 
televizoriai naujesni, didesni, geresni, 
kambariai nepalyginamai erdvesni. Langas 
per visą didžiąją sieną - miško panorama 
kaip paveiksle! Baseinų tokių, kokie čia, 
ten vargu kur nors surasi. Tiesa, skirtingai 
nuo viešbučių svetur, čia internetas, skal
pas (skype) nemokamai - gali su tolimiau
siu pasauliu dieną naktį šnekėtis. Tik ta
me tolimame pasaulyje nelabai yra su kuo 
šnekėtis, nes šitoje “Karališkoje reziden
cijoje” -jokių amerikonų... Nė vieno!

Tiesa, yra viena italė. Bet jos nėra. Dar 
nėra. Ji šioje rezidencijoje nusipirko 
apartamentus ir keliauja po Lietuvą ir 
pasaulį, o kai pajus, kad jau nebegali ke
liauti, atvažiuos ir pasiliks visam laikui. Ji 
jau viską patikrino ir įsitikino - TIK ČIA!

Stebuklų jokių čia irgi nėra. Nė vieno 
iš septynių. Ir kabančių Semiramidės so
dų taip pat. Tiesa, yra nedidelis ir visai ne 
kabantis žiemos sodelis, kuriame seno
liai, pasipliuškenę baseine, ar tame, kuris 
su visokiais povandeniniais masažais, ar 
kitam, kuris tinkamas paprasčiausiai pa
plaukioti, susėdę po žalia augmenija gali 
paplepėti, paskaityti laikraščius, pasigro
žėti už langų banguojančiomis pusnimis ir 
pasiklausyti, kaip nuo 25 laipsnių šalčio 
poška apsnigtos pušys.

Vasarą, sako, čia dar gražiau, bet už tai 
garantuoti negaliu - nemačiau.

Tiesa, vienas stebuklas vis dėlto yra - 
nė vieno milijonieriaus! Yra buvusių mo
kytojų, verslininkų, ūkininkų, tremtinių.

tektūros istorijoje ploniausom kolonom, 
palaikančiom sunkias grindų plokštes 
beveik be pastiprinimų - plokštes, kurios 
vis būna pastorinamos cementu per ke
lias savaites. Kolonų įtampa ten prilygs
ta šuns biskvitui. Nejauku pažiūrėti, kai 
tokia plokštė yra tik pusmetris nuo že
mės, bet kai ji kaba trijų ar keturių met
rų aukštumoje, man baisu pagalvoti apie 
būsimus gyventojus. Nėra nei įstrižų sie
nos sustiprinimų. O kas gali atsitikti per 
siaučiančią vėtrą arba per žemės dre
bėjimus? Tikriausiai taip yra pigiau 
statyti...

Yra ir kitų velniškų detalių. Mano 
dabartinėje viloje vonios žemiausias taš
kas yra kitame gale negu nutekėjimo 
skylė. Genialu! Vanduo iš vonios bėga į 
siaurą vamzdį pravestą pro grindų plokš
tę. Kai vanduo pradėjo varvėti per sieną į 
gretimą kambarį, darbininkai turėjo iš
kapoti sieną palaikantį pamatą, kad ga
lėtų vamzdį sutvarkyti. Jie pamatė, kad 
vamzdžiai buvo tik sukišti j PVC jungik
lius ir nesuklijuoti - ir tiesiog atsiskyrė. 
Turbūt taip lengviau ir sutaisyti. Kiti ka
nalizacijos vamzdžiai irgi varva. Kiek 
man teko pastebėti, neatitinkančių graiž- 
tų problema “sprendžiama” vamzdžius 
storai apvyniojant lipnia juostele...

Aš dar nemačiau stogo, kuris nevar
vėtų. Ir nenuostabu, kai ant cementinių 
stogo čerpių užtepamas tik plonytis sluoks
nis sustiprinimo, kuris yra beveik vien 
smėlis, su žiupsneliu cemento. Visi latakai 
ir nutekamieji vamzdžiai yra per maži arba 
jų visai nėra ir neturi ištekamųjų snapelių. 
Arba dengti latakai ant stogo yra tokie 
siauri, kad juos nuolat užkemša tarako
nai. Net jeigu stogo nutekamieji vamz
džiai yra tvarkoje, dar yra Kaimynų Prob
lema. Mano draugės kaimynystėj stovin
tis milžiniškas viešbutis neturi jokių nute-

O milijonieriaus nėra. Su dauguma 
suspėjau susipažinti. Rezidencijos vadovai 
labai mandagiai paprašė, kad pabendrau
čiau ne vien su Antano Merkio marčia 
Birute - esą, jeigu bendraučiau vien su ja, 
kiti gali įsižeisti, pasijusti prastesni, že
mesni, o rezidencijos darbuotojai stengiasi 
tarp savo gyventojų žūt būt išlaikyti gra
žiausius, šilčiausius santykius. Ir svar
biausia, jiems tai daryti sekasi.

Jeigu šiandien reikėtų kam nors 
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Gruodžio 06 d. (Sekmadienis)
12 noon Pamaldos (St Mary Star of the Sea bažnyčia W. Melb.)
10 am-6 pm Sporto klubų registracija (Melb. Liet. Klubas, Nth. Melb.)

Gruodžio 07 d. (Pirmadienis] ? 1

Gruodžio 09d. (Trečiadienis) 'LIG
9 am Krašto Tarybos Suvažiavimas -1 - (MLK)

Sporto varžybos (MSAC ir kitur)

10 am Atidarymo šv. Mišios (St Mary Star of the Sea bažnyčia)
1.30 pm ALD ir Sporto Šventės Atidarymas (Melbourne Sports and

Aquatic Centre, Albert Park
6.30 pm Meno Parodos Atidarymas (bus skelbiama vėliau)
7.30 pm Susipažinimo Vakaras (MLK)

Gruodžio 08 d. (Antradienis) -i*'
8 am Tautinių šokių repeticija (MSAC)
9 am ALKF Suvažiavimas (MLK) 

Sporto varžybos (MSAC ir kitur)
10 am Architektų ir inžinierių paskaita (MLK)
11 am Tautodailės Paroda (MLK)
1.30 pm Literatūros Popietė (MLK)
7 pm Tautinių Šokių Šventė (MSAC)

11.30 am Vaikų Meno Paroda (MLK)
12.30-2.30 „Į storumą” - Lietuviškų patiekalų šventė (MLK)
7pm Jaunimo Talentų Vakaras (MLK)

Gruodžio 3Dd. (Ketvirtadienis)
8 am Chorų repeticija (St Mary Star of the Sea bažnyčia)
9 am Krašto Tarybos Suvažiavimas - 2- (MLK)

Sporto varžybos (MSAC ir kitur)
2 pm Lietuvos Baleto Bičiulių Popietė - FLB - (MLK)
7 pm Dainų ir Muzikos Šventė (St Mary Star of the Sea bažnyčia)

Gruodžio 31 (Penktadienis)
9 am Krašto Tarybos Suvažiavimas - 3 - (MLK)
10 am Mokytojų Suvažiavimas (MLK)
2 pm ALD ir Sporto Šventės Uždarymas/rinktinė (MSAC)
8 pm Naujų Metų Balius (Ultima Function Centre, Keilor)

Sausio 1 d. (Šeštadienis)
12 noon lešminė (bus skelbiama vėliau)

Sausio 0 d. (Sekmadienis)
12noon Pamaldos (St Mary Star of the Sea bažnyčia)
2pm „PAMARYS” koncertas (MLK)

Australijos lietuvių skautų Rajoninė stovykla

kamųjų vamzdžių. Vanduo tiesiog pilasi 
ant jos stogo, perpildo jos vamzdžius ir 
bėga į namus. Viešbučio savininkai buvo 
nustebę dėl jos prašymo nukreipti savo 
stogo vandenį kitur.

“Bet kam? Kam mums reikalingi 
nutekamieji vamzdžiai, jeigu vanduo 
puikiai nubėga jūsiškiais?”

Kas gi čia daro tuos visus įrengimus? 
Įvairiausi žmonės, ir nė vienas nebendrau
ja su kitu. Atrodo, kad kiekvienas atlieka 
savo darbą visai nederindamas su kitais 
darbais. Aš esu matęs miegamųjų, kur 
spintelės prie lovos ir joms skirti elek
tros lizdai yra priešingose kambario pu
sėse. Mačiau elektros mygtukus, kurie 
įjungia šviesą kitame kambaryje. Laipti
nių lubose mačiau lemputes, kurių negali 
pakeisti net kvituojančios pembantu. 
Stalčius, kurių negalima atidaryti, nes jie 
užkliūva už spintos durelių. Nepasiekia
mus baseinų filtrų jungiklius, kurie pa
slėpti giliai už pompos. Duris, kurių vyriai 
nepajudinami arba durų staktas, kurios 
yra dviem centimetrais siauresnės už du
ris. Sunkius vartelius, kurie nurieda nuo 
padėto bėgio ir pervažiuoja šunį. Oro 
kondicionierius, sumontuotus spintose su 
mažais plyšiukais duryse. Skalbyklas be 

paaiškinti, kaip aš įsivaizduoju tikrą 
bendruomenę, jau galėčiau ne tik 
papasakoti, bet ir pasiūlyti pamatyti ją 
gyvą. Čia nėra pavardžių. Vienas kitą va
dina tik vardais.

Į personalo darbuotojus, net reziden
cijos vadovus, irgi kreipiamasi tik var
dais. Ant aukso spalvos lentelių, pri
tvirtintų prie senjorų butų durų - irgi tik 
vardai: Marija, Birutė, Zenonas, Genovai
tė, Skolestika, Česė... □ 

elektros, vandens ar nutekėjimo vamzdžių, 
, bet su elektrine skalbimo mašina. Nebent 
tai tik vieta kur galima pastatyti nešvarių 
baltinių krepšį.

JETPLAN yra Bali konstrukcijų meto
do šerdis, bet, kaip jau sakiau, visas pasau
lis juos sparčiai vejasi. Mano brolis nese
niai skrido Cathay-Pacific tolimu skry
džiu. Jis man sakė, kad tai buvo, be jokios 
abejonės, pati nepatogiausia kelionė bet 
kada. Naujai sukonstruotos jų sėdynės 
neatsilošia - aišku tam, kad jie galėtų 
įtalpinti daugiau eilių. Vieton to, atlošas 
pasilenkia pirmyn, kad keleivis galėtų j jį 
“atsiremti” pečiais, palikdamas nugarą vi
sai be atramos, keliais įsirėmęs į priešais 
esančią sėdynę. Ar ne puiku, draugužiai? 
Tikriausiai ir skrajojantys chiropraktikai 
bus parūpinti - už tam tikrą kainą.

Nors Cathay-Pacific išradimas yra 
vertas individualaus JETPLAN Blogos 
Konstrukcijos Apdovanojimo, aš vis dėl
to galvoju, kad Bali turėtų gauti aukščiau
sią prizą dėl nesuskaitomos daugybės 
pasiūlymų tokiam konkursui. Ir žinote 
ką? Tas viskas yra neatskiriama chaotiš
kos, padrikos Bali anarchijos dalis. Ir ji 
man patinka.

(Bus daugiau)
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Amžinai atsisveikinus su gyvenimo draugu, tėvu ir seneliu

Gediminu Karazija,
dėkojame gausybei nuoširdžių draugų, padėjusių mums tuo skaudžiu metu: 

kun. Algiui už dalykiškus ir raminančius patarimus ir jautrų išlydėjimą, giedoto
jams už gražias giesmes, visiems atėjusiems Gedimino palydėti ir jo prisimini
mui aukojusiems mūsų spaudai, Socialinės Globos moterims už paskutinės 
Gedimino puotos paruošimą ir Lilijai už gražų klubo papuošimą, kuris būtų 
pradžiuginęs ir Gedimino akį.

Labai vertiname užuojautos pareiškimus žodžiu, laišku, elektroniniu paštu, 
per “facebook” ir per laikraštį - jaučiamės, kad esame mylinčioj lietuviškoj 
šeimoj ir nuoširdžiai dėkojame. Karazijų šeima

Aukos “M.P.” ir “TA.”
3.a. Gedimino Karazijos atminimui aukos per Australijos Lie

tuvių Fondą laidotuvių proga, pagal šeimos pageidavimą padalinamos per pusę “Mūsų 
Pastogei” ir “Tėviškės Aidams”.

$50 - J. Mičiulienė, N. ir V. Šalkūnai.
$40 - D. Baltutienė, Simankevičių šeima.
$30 - P. Švambarys, J. Valaitienė.
$25 - S. Muceniekienė.
$20-V. Rutkauskienė, E. ir R. Lipšiai, M. Saženienė, V ir R. Savickai, J. Klupšienė 

ir Eglė, E. Šidlauskas, M. ir D. Didžiai, H. ir D. Antanaičiai, D. Lynikienė, M. Igaunienė, 
A. Vyšniauskienė, Anoniminiai, R. Kenny, dr. K. Zdanius, A Šurna, E. Šumienė, A ir N. 
Kairaičiai, L. Čižauskaitė -Tigani.

$10-T. Pošiūnas, L Vilkišienė, S. Eimutis, P. Repšys.

a.a. Gedimino Karazijos atminimui V. Pumputis aukojo “Mūsų Pa
stogei” $20.

Auka Melbourne Pensininkų Sąjungai
Melbourne Pensininkų Sąjungai aukojo a.a. Petro Baltučio atminimui: 
$100 - Edis ir Dana Bartkevičiai
Melbourno Pensininkų Sąjungos Valdyba nuoširdžiai dėkoja už auką.

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, gegužės 16 dieną, 1130 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe.
Katalikų Kultūros Draugija

ĮlHi'.'/.r,, . ..i. .... - .......... .1 .. j.

In memoriam
A4rA Donatas Jurgis Dunda

1936.X.15 - 2010.III.il
Kiekvienas atsiskyrimas paliekia li

kusiems praradimo skausmą, kuris tik 
laiko tėkmėje silpsta iki lieka išėjusio 
liūdnas prisiminimas.

Po ilgos ir sunkios ligos 2010 kovo 
11 Donatas išėjo į Amžinybę. Jo laidotu-z 
vės įvyko š.m. kovo 16, dalyvavo gausus 
būrys jo giminių, artimųjų ir draugų. Pra
ėjus keletai savaičių, š.m. balandžio 17 
Adelaidės Lietuvių Sąjungos Valdyba, 
kurios pirmininku jis išbuvo keliolika 
metų, Lietuvių Namuose suruošė Dona
to pagerbimą. Į pagerbimą susirinko virš 
70 žmonių, ant scenos ekrane keitėsi 
Donato ir jo šeimos gyvenimo vaizdai.
. Lietuvių Namų salėje laukė gražiai 
paruošti vaišių stalai. Pagerbimą pradėjo 
Adelaidės Lietuvių Sąjungos pirmininkas 
Romas Urmonas. Jis trumpai paminėjo 
Donato veiklą, padėkojo visiems susirin
kusiems ir pakvietė Viktorą Baltuti tarti 
žodį:

“Šiandien mes susirinkome pagerbti 
Donato Dundos, ypač jo veiklos ir pa
siaukojimo, mūsų lietuviškos sąmonės 
išlaikyme. Maža mūsų bendruomenė 
skaudžiai išgyvena netektis, ypač tų 
asmenų, kurie giliai įspaudė pėdas jos 
veikloje. Jų tiek nedaug ir jų gretos retėja.

Donatą ir jo tėvus bei šeimą sutikau 
tuoj po karo Vokietijos DP stovyklose. 
Pirmiausia Seedorfe, vėliau Stadėje ir 
Dedelstorfe. Trys broliai su tėvais, kaip 
dauguma mūsų, karo nublokšti gyvenome 
kariškuose barakuose praradę gimtinę ir 
namus, nežinodami savo ateities, vien tik 
skaudžią praeitį. Vyriausias Algis lankė 
stovykloje gimnaziją, į kurią vėliau įsto
jo ir Donatas.

Kai šiandien žvilgteriu praeitin, ne
maža dalis lietuviškos veiklos žmonių, 
ypač buvusių gimnazijos mokinių, susi
tikome Australijoje ir gana didelė dalis - 
Adelaidėje. Jie nepamiršo savo praeities, 
nepamiršo savo kilmės, jie DP stovyklose 
maitinosi iš vieno katilo ir beviltiškai 
žvelgė į sovietų pavergtą kraštą, be vilties 
į jį grįžti. Manau, kad buvę gimnazijos 
mokytojai su pasididžiavimu ir džiaugs
mu žvelgia j savo buvusių mokinių išei
vijos lietuvių bendruomeninę veiklą, nes 
toks buvo jų noras ir tikslas - išugdyti mus 
sąmoningais lietuviais.

Donatas - vidurinis Dundu sūnus - 
paveldėjo savo tėvo pažiūras. Tiesus, 
nemėgstąs bereikalingų gražbylysčių, 
praktiškas, bet nepamirštąs ir dvasinių 
vertybių, kurias jo viduje išugdė tėvai, lie
tuviška mokykla, skautybė, meilė savo 
kraštui ir kalbai. Nesivaikė titulų, dirbo 
bendruomeninį darbą, kurį laikė pavel
dėtą iš tėvų pareigą.

Užbaigęs visus vidurinius ir aukštuo-

Donatas Jurgis Dunda.

sius mokslus, baigęs Adelaidės Universi
tete inžineriją, Donatas nenugrimzdo savo 
profesijoje, nepasitraukė į patogų gyve
nimą, bet liko su lietuvių bendruomene. 
Šiuo likimu dalijosi ir jo gyvenimo drau
gė - žmona Kristina. Nelengva yra dirbti 
bendruomenėje, kurių narių skaičius 
mažėja, o pagalbos sunku sulaukti.

Daug kartų teko su Donatu kalbėtis 
apie mūsų bendruomenėje siaučiančias 
“kovas”, dažnai sukeliančias jo veide šyps
nį, kurios atrodė jiems tokios svarbios, 
tokios tiesiog vitališkos, bet kartu juokin
gos ir dažnai beprasmės. Donato logiška ir 
tolerantiška pažiūra ir nuovoka į bėgantį 
laiką buvo tos elementariausios taisyklės, 
kuriomis jis vadovavosi.

Asmenybės išryškėja, kai iš jų parei
kalaujama ultimatyvių pastangų, kai tenka 
sutelkti visas jėgas, peržengti kelyje pa
sitaikiusias duobes, išgyventi nelaimes, 
problemas ir nesėkmes. Dažnai su Do
natu prie taurės vyno dalinomės mūsų 
mažoje bendruomenėje iškilusiais neaiš
kumais, susikryžiavimais ir erzelio dai
gais, kuriems reikėjo užkirsti kelią, kad 
viešpatautų taika ir gražus sugyvenimas. 
Donatas niekad neslėpė savo įsitikinimų, 
savo pažiūrų ir buvo tolerantiškas kitoms.

Liūdesyje liko žmona Kristina, du sū
nūs -Viktoras ir Andrius su šeima ir bro
lis Ramūnas su šeima. Brolis Algis jau 
prieš keletą metų mirė.

Donatai, šiandien prisimenu Tavo 
nuslėptą šypseną, stoišką ir tiesmukišką 
žvilgsnį į visą laiko tėkmę. Džiaugiuosi 
kartu praleistomis dienomis, kuriose iš
gyvenome tiek daug gražių ir iškilių mo
mentų. Tavo šviesus atminimas lydės ma
ne įar daug gyvenimo dienų.

Viktoras Baltutis

Mirus

A^A Gediminui Karazijai,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Aliutę, sūnus ir visus gimines.

Melbourno “Dainos Sambūris”

A^A Gediminui Karazijai
iškeliavus amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą žmonai Alenai Karazijienei, 

sūnums Vytui ir Algiui bei visiems artimiesiems. Kartu liūdime.
Bladzevičių ir Šimkų šeimos

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudq!

Mūsų Pastogė Nr. 17, 2010.05.05, psl. 7
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Bus Excursion (Sydney)
Come along and enjoy a fun-filled day of sight-seeing, barbeque lunch, raffles 

and other surprises.
Saturday 29th May 2010

$50 per person includes morning tea and a BBQ lunch.
We will be travelling to Kiama, stopping for morning tea, then on to 

Minnamurra Rainforest for a barbeque lunch.
Departure: Sydney Lithuanian Club, 16 - 20 Meredith St.,

Bankstown, at 8 am. 2nd pick up: Laurina Ave., Engadine.
Return: Lithuanian Club at approximately 6 pm.

Contact Elė Kains on: 9791 0186 after 7 pm weekdays.

V

S^>mHI)ančeWit^fc

MtVHOuse
Nml

175 Pitt St 
SYDNEY

ING NIGHT 
aY ent^FK

Grezdeff i

■ from Jrd M»y - »s«h
Man-Fri. i t»pm 
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Leekos Gruzdeff
meno darbų 

paroda
Arthouse Hotel, 175 Pitt Street,

Sydney (2 doors away from “The 
Hilton”)
Dear friends.

Please join me for drinks at the
Opening Night Monday 10th May 
6pm - 8pm.

Please r.s.v.p.:
leekart@optusnet.com.au
by 7th May
or phone: 9796 8573

STOPPERS

1 800 333 000

remia Crime Stoppers

Lietuviški videofilmai Canberroje
Kviečiame Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos narius j videofilmų sezoną.
Gegužės mėnesio 8 dieną, šeštadienį Lietuvių Būstinėje, 114 Maitland Street, 

Hackett, 2 vai. po pietų, vietoje videofilmo “Naujųjų Metų koncertas Vilniuje”, 
bus rodomas video filmas “Išsaugota per amžius”. Tai - įspūdingiausi Vilniaus 
arkikatedros aikštės Valstybės atkūrimo progai skirto koncerto fragmentai. Koncerte 
dalyvauja Stasys Povilaitis, Povilas Meškėla, chorai “Ąžuoliukas” ir kiti..

Seks kavutė su pyragais.
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

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS”
PRENUMERATĄ?

Mg* AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
Pirmininkė Rita Mačiulaitienė tel: 0425 704 890aid' Mbaum»«No Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška 

Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018.
e-mail: juskagirl@y7mail.com www.ald2010.org
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Sydnėjaus Lietuvių Klubas
’ ■. ■■ s *

16 - 20 Meredith Street, Bankstown
Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@lithuanianciub.org.au 

www.lithuanianclub.org.au

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

Klubo restoranas
i

Virtuvėje dirba šefas Antonio.
Pietūs - nuo 12 vai. dienos iki 3 vai. p.p.
Vakarienė - nuo6vai. p.p. iki9vai.p.pu» ?;>
Sekmadieniais - nuo 12 vai. be pertraukos.<-

Sekmadieniais - Svetlanos lietuviški patiekalai
................................................................................. ................................................
Karaoke kiekvieno penktadienio vakarą (nuo 7 vak vakaro).

Motinos Dienos proga:
sekmadienį, gegužės 8 dieną, australiškos Motinos Dienos proga Klubas 
atvykusias mamas taip pat vaišins kava ir pyragaičiais su ledais.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Sydnėjuje atšaukiams koncertas
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba praneša, kad jos anksčiau skelbtame Metiniame 

Kalendoriuje numatytas Dariaus Klišio koncertas yra atšaukiamas dėl muzikantui 
susiklosčiusių nepalankių aplinkybių.

Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pranešimas
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba, pildydama Lietuvos Respublikos kreipimąsi per 

gerbiamą ambasadorių Dainių Kamaitį DĖL LIETUVAI REIKŠMINGO KULTŪROS 
IR ISTORIJOS PAVELDO, kreipiasi į tautiečius sekančiu pranešimu ir užklausimu:

Informuojame, kad, siekdama apsaugoti po visą pasaulį pasklidusį Lietuvai reikš
mingą kultūros ir istorijos paveldą, o taip pat įamžinti iškilių lietuvių ir iš Lietuvos 
kilusių asmenų atminimą bei jų palaidojimo vietas, Lietuvos Respublikos užsienio rei
kalų ministerija rengia užsienyje esančio Lietuvai reikšmingo kultūros ir istorijos pa
veldo objektų sąrašą.

Jeigu Jums žinoma apie Australijoje esančius materialiojo (pvz., pastatai, meno kū
riniai, knygos, dokumentai) ir nematerialiojo (pvz., papročiai, žinios, vertybės, įgūdžiai) 
kultūros ir istorijos paveldo objektus, prašome mus informuoti. Kartu prašytume nurody
ti, kokios yra su šio paveldo išsaugojimu, įamžinimu ir aktualizavimu susijusios proble
mos, ir pateikti pasiūlymus, kaip būtų galima jas spręsti. Be to, prašytume Jūsų pagalbos, 
sudarant su Australija susijusių iškilių lietuvių arba iš Lietuvos kilusių asmenų sąrašą.

Suinteresuotus tautiečius, kurie turi informacijos, dokumentų, nuotraukų, objektų ir 
t.t., kurie norėtų mums padėti ruošiant šį atsakymą / medžiagą Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijai, prašome susisiekti su Jadvyga Burokiene (ryšininke su organizacijomis) 
elektroniniu paštu: burokas@optusnet.com.au ; telefonu: (02) 9522 8275;

adresu: 159 Belgrave Esp., Sylvania Waters, NSW 2224.
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

“MUSLį Pastogė”! 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: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklaiapis: wwwslic.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 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

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

Printed by: Spotpress Pty Ltd., 22 - 24 Lilian Fowler Place, Marrickville, NSW2204.
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