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Adelaidėje paminėta Motinos Diena

Pagal lietuvišką tradiciją, šių metų gegužės 2 dieną Adelaidės Lietuvių Namuose buvo paminėta Motinos Diena. Plačiau apie minė
jimą skaitykite “Mūsų Pastogės” psl. 3.
Nuotraukoje - programos meninės dalies atlikėjai - Adelaidės lietuvių Savaitgalio mokyklos mokiniai su savo mokytojomis.

VUšackas - Europos 
atstovas Afganistane
Europos 

Sąjungos (ES) 
atstovas Af
ganistane Vy
gandas Ušackas 
(žiūr. nuotr. de
šinėje) gegužės 
19 dieną įteikė 
skiriamuosius 
raštus šios šalies 
prezidentui Ha
mid Karzai.

Oficialiai dabartines pareigas, su
jungusias du postus - ES specialaus at
stovo ir misijos vadovo - buvęs Lietuvos 
užsienio reikalų ministras VUšackas 
pradėjo eiti balandžio 1 dieną.

Susitikimo metu VUšackas ir H.Kar- 
zai aptarė pasirengimą Afganistano re
gionų genčių vyresniųjų ir vadų tarybai, 
liepą planuojamai Kabulo konferencijai 
ir artėjantiems parlamento rinkimams, 
pranešė ES atstovybė Kabule.

VUšackas pabrėžė, kad Taikos Džir- 
ga (genčių vadų taryba) būtų pačių af
ganistaniečių valdomas procesas, kurį ES 
politiškai ir moraliai paremtų. Jis išreiškė 
viltį, kad rugsėjį vyksiantys parlamento 
rinkimai bus rengiami skaidriai. □

Lietuvos paviljone - ketvirtis milijono

Gal per anksti 
užmiršta

Gegužės 17 d. 
Vilniuje prie Švie
timo ir mokslo mi
nisterijos susirinkę 
buvę Lietuvos poli
tiniai kaliniai ir 
tremtiniai ragino 
ministeriją atkreipti 
dėmesį į esą netin

kamą ir pernelyg menką šalies moksleivių 
mokymą apie Lietuvos partizaninį bei 
rezistencinį laikotarpį.

Į vidurdienį prasidėjusį piketą susirinko 
apie 30-40 vyresnio amžiaus žmonių, jie 
giedojo tautiškas dainas, per megafoną 
kreipėsi į susirinkusiuosius, laikė plaka
tus su užrašais “Reikalaujam pasiprieši
nimo istorijos egzamino mokykloje”, “Su 
mumis prezidentė”. Tarp jų buvo monsin
joras Alfonsas Svarinskas, Seimo Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų 
frakcijos narė Seime Auksutė Ramanaus- 
kaitė-Skokauskienė.

Pasak vieno iš akcijos rengėjų Lietu
vos politinių kalinių ir tremtinių bendri
jos (LPKTB) valdybos pirmininko Vyto 
Miliausko, susirinkta prie ministerijos, nes 
esą “Lietuvos istorijoje yra balta dėmė - 
pokario istorijos dėstymas mokykloje”.

“Labai prastai dėstomas yra partiza
ninis, rezistencinis judėjimas, kurio metu 
žuvo virš 20,000 žmonių, o apie tai šiuo
laikinis mokinys praktiškai nieko nežino”, 
- sakė vienas iš dalyvių.

Lietuvos įvykių apžvalga
O kodėl jaunimas nejaučia jokio rei

kalo dėl savo krašto laisvės kovų igno
ravimo protestuoti? Juk jiems Sibiras ne
begresia, taip kaip jų tėvams ir seneliams... 
A. Kubilius valdančioji koalicija

gali būti išplėsta
Valdančioji Permainų koalicija gali 

padidėti per artimiausias kelias savaites, 
pirmadienį pranešė Tėvynės sąjungos- 
Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) 
lyderis premjeras Andrius Kubilius. Ga
limybė plėsti koaliciją aptarta per valdan
čiųjų lyderių pasitarimą pirmadienį.

“Tokios galimybės plėsti koaliciją yra 
realios. Manome, kad jas galime realizuo
ti per kelias artimiausias savaites”, - po 
pasitarimo žurnalistams sakė A.Kubilius. 
Jis teigė dar nenorįs įvardyti, su kokiomis 
Seimo frakcijomis ar atskirais parlamen
tarais deramasi.

Šiuo metu valdančiąją koaliciją suda
ro Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys 
demokratai, Liberalų sąjūdis, Tautos 
prisikėlimo partija bei Liberalų ir centro 
sąjunga. Iš viso ji turi 70 atstovų parlamente. 
Politinį palaikymą Permainų koalicijai yra 
pažadėjusi 3 atstovus Seime turinti Vals
tiečių liaudininkų sąjunga. Turėti pastovią 
Seimo daugumą partijai ar koalicijai reikia 
71 balso, tad vienas papildomas narys 
valdančiajai koalicijai užtikrintų daugumą.

Krizė ES valstybių nesuartins
Dar prieš Nepriklausomybę aktyviai 

Vakarų spaudoje pasižymėjęs žurnalistas 
Kęstutis Girnius komentuoja krizės pa-

Nukelta į 2 psL

(DELFI). Per pirmąsias devyniolika 
Šanchajuje vykstančios pasaulinės paro
dos „Expo 2010“ dienų Lietuvos pavil
jone jau apsilankė ketvirtis milijono 
žmonių. Kasdien jame pabuvoja apie 
14,000, t. y. kas dvyliktas „Expo 2010“ 
lankytojas. Tikimasi, kad per šešis šios 
parodos mėnesius - nuo gegužės 1 d. iki 
spalio 1 d. - Lietuvos paviljoną aplankys 
apie 3-4 milijonus žmonių.

Lankytojai noriai mėto kamuolį į krep
šį Lietuvos paviljone įrengtoje krepšinio 
aikštelėje, skuba galvoti norus, stovėda
mi ant „Stebuklo“ plytelės, atvežtos iš 
Vilniaus Katedros aikštės, leidžiasi oro 
balionu, kuris pasirinktas Lietuvos ekspo
zicijos simboliu, j informacinį „skrydį“ per 
Lietuvą.

„Lietuvos dalyvavimas šioje pasauli
nėje parodoje teikia galimybę ne tik su
pažindinti milžinišką „Expo 2010“ lan
kytojų auditoriją su mūsų kultūros, gam
tos savitumais, svarbiausiais šalies gyve

Lietuvos paviljonas “Expo 2010”.

nimo įvykiais, bet ir užmegzti verslo bei 
turizmo plėtrai naudingus ryšius. Pavil
jone apsilankančios ir Kinijos, ir kitų 
valstybių verslininkų grupės klausinėja 
informacijos apie mūsų šalies verslo 
aplinką, prašo kontaktų“, - sako Aplinkos 
ministras Gediminas Kazlauskas. Ši 
ministerija koordinuoja Lietuvos daly
vavimą pasaulinėje parodoje.

Taip pat planuojama, kad į „Expo 2010“ 
atvyksiančių „Lietuvos geležinkelių“, 
Klaipėdos uosto, oro bendrovių ir kitų 
verslo sričių atstovai mėgins įtvirtinti ir 
plėtoti ryšius su Kinija.

Didžiausiame Kinijos mieste Šancha
juje vykstanti „Expo 2010“ yra didžiausia 
iš visų iki šiol stambių vykusių pasaulinių 
parodų. 189 pasaulio valstybių, 54 tarp
tautinių organizacijų, keliolikos verslo 
korporacijų ir keliasdešimt pasaulio mies
tų paviljonus, išsidėsčiusius daugiau kaip 
penkių kvadratinių kilometrų plote, ap
lankys, kaip prognozuojama, apie 70 mi-

lijonų žmonių.
Parodbije, kurios 

pagrindinė tema-„Ge- 
resnis miestas, geres
nis gyvenimas“, pri
statomi pažangiausi 
šiuolaikinių miestų 
planavimo ir projek
tavimo pavyzdžiai, 
daug dėmesio skirta 
visoms žmogaus gy
venimo ir veiklos sri
tims, be kurių sunkiai 
įsivaizduojamas mo

dernus miestas. □
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Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Gegužės 18 
dieną Afganista
no sostinėje Ka
bule prie karinės 
vilkstinės auto
mobilyje susi
sprogdino Tali
ban savižudys, 
užmušdamas pen
kis JAV karius, 
dvylika afganų ir 

kanadietį pulkininką.
♦ Gegužės 19 dieną anksti ryte gerai 
ginkluotas Taliban dalinys užpuolė NATO 
karinę bazę prie Bagram aerouosto. Puo
limą atremiant sužeisti septyni NATO 
kariai, nukauta dešimt puolikų.
♦ Gegužės 19 dieną Tailando kariuo
menė puolė Thaksin šalininkų užtvaras, 
kad atsiimtų Bagdado miesto centrą, 
kuriame “raudonmarškiniai” buvo įsitvir
tinę nuo demonstracijų pradžios kovo 12 
d. Visą dieną truko abipusis susišaudy
mas, nors demonstrantų vadovybė buvo 
tvirtinusi, kad jie neginkluoti. Galiausiai 
jų vadovybė paskelbė pasiduodanti ir 
liepė savo šalininkams išsiskirstyti ir grįž
ti namo. Didelė jų dalis išsiskirstė, bet 
likę pradėjo plėšti krautuves, deginti 
pastatus ir užpuldinėti žurnalistus. Nuo 
demonstracijų pradžios Bangkokežuvo 
74 žmonės, daug šimtų sužeistų.
♦ Gegužės 19-20 naktį vagis įsilaužė j 
Paryžiaus Modernaus meno muziejų ir 
pavogė 5 paveikslus, įvertinamus šimtais 
milijonų eurų. Pavogti Pablo Picasso, 
Henri Matisse, Amadeo Madigliani, 
Femand Leger ir George Braque kū
riniai
Muziejus randasi prieš pat Eifelio bokštą 
kitame upės krante. Paaiškėjo, kad mu
ziejaus aliarmo sistemos neveikė nuo 
kovo 30 d., gi budėję trys muziejaus

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
dėtį Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga 
(ES) paskelbė sudarysianti milžinišką 750 
mlrd. eurų finansinio gelbėjimo fondą, 
kuriam lėšas skirs euro zonos šalys ir Tarp
tautinis valiutos fondas (TVF). Europos 
centrinis bankas irgi imsis neįprastų veiks
mų, siekiant pažaboti valstybių įsiskoli
nimus ir sutramdyti valiutų rinkas.

Šis milžiniškas, beveik trilijono dole
rių finansinio gelbėjimo paketas buvo 
gerokai didesnis negu numatytas, juolab, 
kad lyg šiol Europos sąjungos šalių ir 
Europos centrinio banko vadovai elgėsi 
neryžtingai kas savo ruožtu sukėlė sumaiš
tį tarptautinėse finansų rinkose.

Pirmoji reakcija į veiksmų paketą bu
vo entuziastinga. Europoje ir JAV akcijų 
indeksai pakilo penkiais nuošimčiais, eu
ras stabilizavosi, apžvalgininkai sveikino 
naujai atrastą valią. Bet antradienį jau buvo 
reiškiamos abejonės dėl ilgalaikių gelbė
jimo fondo pasekmių, taip pat dėl euro ir 
visos ES ateities. Masinė pinigų injekcija 
duos laiko Graikijai, Portugalijai ir kai 
kurioms kitoms finansiškai sutrikusioms 
šalims pigiau skolintis, sumažinti biudže
to deficitą, prastumti nepopuliarias tau- 
pyiuo^rograiruLS.

, Krizė neskatins ES šalių artėjimo. 
Politikai gal susitelks, bet ne gyventojai. 
Vokiečių dauguma apgailestauja dėl 
nącionalinės valiutos atsisakymo ir euro 
įvedimo. Sekmadienį kanclerės Merkei 
vadovaujama krikščionių demokratų par
tija smarkiai pralaimėjo rinkimus di
džiausio Vokietijos krašto rinkimuose, iš 
dalies dėl pritarimo Graikijos gelbėjimo 
planui. Priešinamasis „perskirstymų“ 

da, EITA, BNS ir “Bernardinai”.
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naktiniai sargai nieko įtartino nepas
tebėjo.
♦ Gegužės 20 dieną Pietų Korėja pa
skelbė surinktus įrodymus, kad kovo 26 
dieną paskandintas jų karo laivas buvo 
Šiaurės Korėjos gamybos torpedos au
ka. Įrodymus patvirtino tarptautinė ži
novų komisija iš Australijos, JAV, Di
džiosios Britanijos, Švedijos ir Kanados 
atstovų. Su laivu žuvo 46 jūreiviai. Pietų 
Korėja reikalauja griežtų tarptautinių 
sankcijų prieš Šiaurės Korėją.
♦ Gegužės 22 dieną Air Indija bendro
vės keleivinis lėktuvas, atskridęs iš Du
bai, nukrypo iš nusileidimo tako Man
galore aerouoste ir užsidegė sudužęs. Žu
vo 159 žmonės, 8 liko gyvi.
♦ Gegužės 22 dieną į Everesto kalno 
viršūnę įkopė 13 metų amžiaus berniukas 
Jordan Romero, jauniausias iki šiol įvei
kęs šį kalną.
Kalną įkopusioje grupėje buvo ir jo tėvas. 
Būdamas 10 metų amžiaus, Jordan Ro
mero buvo įkopęs į Kilimanjaro kalną 
Afrikoje.
♦ Gegužės 22 d. astronomo Nikalojaus 
Koperniko palaikai buvo iškilmingai 
palaidoti Frombork katedroje (buvusiame 
Frauenburg Rytprūsiuose). 1543 metais 
miręs Kopernikas tuometinės Bažnyčios 
hierarchijos buvo laikomas eretiku dėl 
savo bandymų įrodyti, kad žemė nėra 
visatos centras, o ji sukasi apie saulę. Dėl 
šio savo tvirtinimo jis buvo palaidotas 
niekuo nepažymėtame kape.
♦ Iki šiol nepasisekė visi bandymai 
sustabdyti naftos išsiliejimą Meksikos 
įlankos dugne, pusantro kilometro gel
mėje. Nafta yra užteršusi Louisiana vals
tijos pajūrį. Į bandymus sustabdyti išsilie
jimą ir saugoti pakrantes įtraukta apie 1100 
laivų Ir apie 25.000 žmonių. Naftos taršos 
dėmė slenka link Floridos krantų. □ 

sąjungai tik didės. Gal nesulėtės naujų na
rių priėmimas (į ES), bet neabejoju, kad 
jie negaus tokių dosnių dotaciją, kurių 
sulaukdavo jų pirmtakai. Lietuva į ES 
pateko laiku. (Irt)
“Wtrk Place Agreements” Lietuvoje?

Teisingumo ministras Remigijus Ši- 
mašius teigia, kad dabartinio Darbo ko
dekso negalime vadinti „net ir normaliu”.

Ministras savo tinklaraštyje rašydamas 
apie darbo santykių reglamentavimą tei
gia, kad jo negalima vadinti „net ir nor
maliu, kai darbuotojui draudžiama tartis 
su darbdaviu dėl daugybės dalykų.” „Ar 
normalu, jei negalima paprastai susitarti 
dėl lankstaus darbo grafiko? Arba laisvai 
suderėti dėl darbo tam tikram terminui?”, 
klausia ministras. Jis neabejoja, kad „ne
normalus“ darbo reglamentavimas prisi
deda ir prie bedarbystės.

„Nenuostabu, kad toks reglamentavi
mas prisideda ir prie bedarbystės. Niekas 
neįdarbins darbuotojo, jei yra galimybė 
(bet, suprantama, ne garantija), kad verslas 
gali plėstis, nes nepasitvirtinus šiai gali
mybei darbuotojo atleidimas bus neįma
nomas ar sunkus. Joks verslas nesiners sau 
tokios kilpos ant kaklo, net jei tai reiškia 
galimybių sau ir darbuotojams praradi
mą“, - rašo R. Šimašius. Pasak jo, Vyriau
sybės, verslo asociacijos ir profsąjungos 
pasiekė tam tikrų kompromisų: didesnes 
galimybes sudaryti terminuotas sutartis, 
nustatyti lankstesnį darbo grafiką, papras
čiau sutarti dėl darbuotojo atleidimo. Kita 
vertus, streikų skelbimo palengvinimas 
gali būti katastrofa Lietuvai
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau

Jau perka „Laisvės kelio“ plytas
Kaip praneša BNS, per savaitę lietu

viai nupirko daugiau nei 1000 Lietuvos 
valstybės atkūrimo dvidešimtmečiui 
skirtos skulptūros “Laisvės kelio” plytų, 
kuriose planuojama įspausti jas įsigijusių 
asmenų vardus.

Pasak idėjos autoriaus, skulptoriaus 
Tado Gutausko, planuojamai 60 metrų 
ilgio ir 3.4 metro aukščio skulptūrai iš vi
so reikėtų apie 20,000 plytų, tačiau jei 
gyventojai tiek nenupirktų, ketinama sta
tyti trumpesnį “Laisvės kelią”.

“Skulptūra bus tokia, kokią žmonės 
sukurs”, - sakė T.Gutauskas. Vis dėlto 
skulptorius tikisi, kad nors trečdalį kelio 
iš gyventojų nupirktų plytų pavyks “su
mūryti”. Jau pradėti 20 metrų ilgio sienos 
atkarpos kūrimo darbai.

Pasak idėjos autorių, Lietuvos valstybės 
atkūrimo dvidešimtmečiui skirtos skulp
tūros plytas perka ne tik Lietuvos gyvento
jai - internetu jas perka ir JAV, Kanados, 
Didžiosios Britanijos, Airijos ir Norvegi
jos gyventojai, tiesa - daugiausia lietuvių 
tautybės. Trispalvėje skulptūroje ketina
mas panaudoti plytas pageidaujantys įsi
gyti gyventojai gali tai padaryti iki šių 
metų liepos 15 dienos. Plyta, kurioje bus 
įspaustas ją nusipirkusio asmens vardas, 
kainuoja 25 litus, tuo metu norintiesiems 
joje įamžinti savo šeimos vardą, ji kai
nuoja 50 litų.

Pasak TGutausko, jei gyventojai nupirk
tų visus 20,000 plytų, turėtų būti surinkta 
500-600,000 litų arba pusė idėjai įgyven
dinti reikalingos sumos. Iš viso “Laisvės ke
lio” sukūrimo darbai kainuos 1 mln. litų, 
tačiau, anot T.Gutausko, sąmata turėtų 
sumažėtų nes jau sutarta dėl kelėtos nuo
laidų. Vyriausybė, projektą įtraukusi į 
Lietuvos valstybės atkūrimo paminė

Seimo nariai - nusikalto
(DELFI). Apkaltos komisija Seime 

priėmė sprendimą, kad visą mėnesį 
Pietryčių Azijoje keliavęs, neatsakingai 
Seimo nario pažymėjimą palikęs, mela
vęs bei nepagrįstai diplomatiniu pasu 
kelionėse naudojęsis Krikščionių partijos 
narys Linas Karalius galimai nusižengė 
Konstitucijai, galimai sulaužė priesaiką ir 
yra vertas apkaltos. Komisija taip pat 
nutarė, kad pradėti apkaltą esą tikslinga 
ir Aleksandro Sacharuko atžvilgiu, kuris 
pasisavino L. Karaliaus kortelę, daug kar
tų sąmoningai už kolegą balsavo ir mela
vo teigdamas nežinojęs apie balsavimo 
galimybę ne iš savo darbo vietos.

Komisija nustatė, kad nuo 2009 m. 
rugsėjo mėnesio iki šių metų sausio A. 
Sacharukas už save ne iš savo darbo vie

Milijardas eurų Ignalinai visgi ištirpo
Gegužės 18 dieną į Seimą pakviestas 

energetikos ministras Arvydas Sekmokas 
pareiškė, kad Ignalinos atominei elektri
nei (IAE) uždaryti iš tikro Europa buvo 
skyrusi milijardą eurų ir didžioji dalis jo 
jau išmokėta. Anot ministro, bendra IAE 
uždaryti skirta suma sudaro 1.024 mlrd. 
eurų. “Pateikiau konkrečius faktus, kiek 
lėšų skirta uždarymui Rangovams išmo
kėta apie 60% skirtų lėšų, o likusi dalis 
suplanuota: prisiimti sutartiniai įsipa
reigojimai, nors pagrindiniai projektai 
vėluoja. Mano pasakymas nereiškia, kad 
tie pinigai buvo pavogti ar pasisavinti kaž
ko kito. Mano pasakymas yra, kad ne
priimtina, jog didžioji dalis - 60% - lėšų 
yra išmokėta, o didžioji darbų dalis nėra 
atlikta”, - sakė A Sekmokas. Pasak jo, iš 
visų paskirtų pinigų realiai baigta 149.7 
mln. eurų vertės darbų. Kiti, anot minis
tro, daug svarbesni projektai kurie turė
jo būti baigti iki IAE išjungimo datos 
vėluoja po kelerius metus ir daugiau.

jimo remtinų renginių planą, jį parėmė 
70,000 litų.

Skulptūros “Laisvės kelias” idėja 2008- 
aisiais pretendavo tapti sutvarkytos Lu
kiškių aikštės simboliu, įamžinančiu Lie
tuvos kovas už laisvę. 2008 metų sausį buvo 
paskelbtas atviras Lukiškių aikštės supla
navimo ir simbolio “Laisvė” sukūrimo ar
chitektūrinio - meninio projekto konkur
sas. Tačiau po ilgų diskusijų Lukiškių aikš
tės projektų vertinimo darbų komisija taip 
ir nerado, kam suteikti teisę statyti “Lais
vės” paminklą ir tvarkyti aikštę. Kovo 
mėnesį konkursas baigėsi be nugalėtojo. 
Vilniaus meras Vilius Navickas aiškino, 
kad jokie pasiūlyti projektai “neatitiko vi
sų nuomonės”.

T.Gutausko teigimu, sužinojus, kad vi
suomenės palaikymo sulaukęs projektas 
“Laisvės kelias” nebus įgyvendintas, teko 
apsispręsti “ar idėją palaidotų ar įgyvendinti 
kitur”.

Svetainėje “www.laisveskelias.lt” 
skelbiama, kad “skulptūra simbolizuoja 
gyvą žmonių grandinę, daugiau kaip prieš 
20 metų sujungusią tris Nepriklausomy
bės siekusias Baltijos valstybes, nusidrie
kusią 600 kilometrų ir tapusią analogų 
pasaulyje neturinčia vienybės išraiška.”

“Laisvės kelią” planuojama atidengti 
šių metų rugpjūčio 23 dieną minint Balti
jos kelio 21-ąsias metines. Skulptūra sto
vės Baltijos kelio atkarpoje Vilniuje - 
Konstitucijos prospekto ir Geležinio vil
ko gatvių sankirtoje palei transporto žiedą.

Kaip žinomiausi skulptūros autoriaus 
T.Gutausko darbai Lietuvoje įvardinamos 
sostinės Vingio parke pastatyta skulptūra 
“Vienybės medis” ir prie “Siemens” arenos 
Vilniuje stovinti skulptūra “Lietuvos 
krepšiniui”. □ 

tos balsavo 55 kartus, vadinasi, negalėjo 
nežinoti, jog Seimo narys tikrai gali iš
reikšti valią aktyvavęs balsavimo kortelę 
ne savo darbo vietoje.

Vis tik apkaltos komisijai nepavyko 
įrodyti, kad L. Karalius ir A Sacharukas 
veikė susitarę siekdami paslėpti L. Kara
liaus nedalyvavimą posėdžiuose ir tokiu 
būdu neteisėtai pasisavinti valstybės biu
džeto lėšas. Tačiau šį faktą gali įrodyti tei
sėsaugos institucijos.

Konstituciniam Teismui nutarus, kad 
Seimo nario veiksmai prieštarauja Ko
nstitucijai arba jis sulaužė priesaiką, pro
cesas toliau tęsiamas Seime.

Seimo narys gali būti šalinamas iš 
pareigų, jeigu tam pritaria ne mažiau nei 
85 Seimo nariai. □

Energetikos ministro teigimu, uždary
ti IAE iš viso reikia 2.3 mlrd. eurų. Jis 
prognozavo, kad dėl uždarymo darbų 
vėlavimo bus sunku susiderėti su Europos 
Komisija (EK) ir gauti likusias lėšas. Anot 
ministro, panaudoto branduolinio kuro 
saugyklos statybos vėluoja 33 mėnesius, 
pažeisto branduolinio kuro saugojimo 
projektas - 46 mėnesius, radioaktyvių 
atliekų saugyklų statyba - 47 mėnesius.

Per šį laiką išaugo šių statybų kaina. 
Pirminiais apskaičiavimais, dėl darbų 
vėlavimo IAE kas mėnesį patiria 3.5 mln. 
litų nuostolių. Įspūdingai išsipūtė ir są
matos. Pavyzdžiui, panaudoto kuro 
saugyklai iš pradžių planuota išleisti ne 
daugiau kaip 80 mln. eurų. Šiandien kaina 
pasiekė jau 193.5 mln. eurų, ir tai dar gali 
būti ne pabaiga

Kuriems projektaa buvo tas milijardas 
skirtas? Atsakymas: vien 602.2 mln. eurų 
IAE eksploatavimui nutraukti 274.6 mln. 
eurų energetinio Saugumo projektams ir tt
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Bendruomenės baruose
Adelaidėje paminėta Motinos Diena

Jau daug metų Adelaidėje švenčiame 
Motinos Dieną.

Šiais metais po šv. Mišių Šv. Kazimie
ro bažnyčioje, kurių metu pasmeldėme už 
savo motinas, vieni pietavome Parapijos 
salėje, kiti išskubėjome j Lietuvių Namus 
pietauti su savo mamytėmis, močiutėmis 
ir šeimomis.

Šiemet Adelaidės Lietuvių Mokyklos 
tėvų komitetas nusprendė Motinos Dieną 
švęsti pirmą gegužės mėnesio sekmadie
nį, kaip yra švenčiama Lietuvoje.

Kaip buvo numatyta, gegužės 2 dieną i 
Lietuvių Namus susirinko labai daug 
pietautojų. Tą sekmadienį pietus gamino 
Adelaidės lietuvių sporto klubo “Vytis” 
nariai. Visos mamytės buvo sutiktos su 
gėlytėmis ir šokoladine širdimi.

Papietavus, įvyko motinoms pagerbti 

Adelaidės tautinių šokių grupės šokėjos Amelie Dunda 
ir Illandra Pallavolitta.

skirta programa, kurią išpildė Adelaidės 
Lietuvių Mokyklos mokiniai. Jų buvo 
aštuoniolika.

Minėjimą atidarė Mokyklos vedėja Rū
ta Sankauskicnė, kuri pasveikino susirin
kusius. Angliškai išvertė Rasa ir Aistis 
Bakuičiai. Tada jie pakvietė P.A. Lietuvių 
Moterų Draugijos pirmininkę p. Renatą 
Urmonienę ir kun. kleboną Juozą Petrai
tį tarti motinoms pritaikytus žodžius.

Po jų gražių sveikinimo kalbų scenoje 
pasirodė Savaitgalio mokyklos mokiniai, 
pasipuošę tautiniais rūbeliais. Jų šiemet 
buvo gerokai daugiau.

Mokytojai Rūtai diriguojant, mokiniai 
padainavo 5 daineles: “Siuntė mane mo
tinėlė”, “Ridikėlis ir petruška”, “Sveiki
nam mamytes”, “Močiutė” ir “Tau, tik tau.”

Vaikučiai padainavo gražiai, rankų
judesiais ir gestais paryškinda
mi žodžius. Visas dainas pianu 
palydėjo ilgametis mokyklos 
talkininkas muzikologas Algis 
Laurinaitis.

Po to mamytėms skirtus 
eilėraštukus deklamavo visi 
mokiniai. Švelnūs vaikučių bal
sai ir gražūs mamytėms bei mo
čiutėms skirti žodžiai jautriai 
palietė jų širdis. Vėliau moki
niai pašoko 3 tautinius šokius: 
“Suktinį”, “Gražus mūsų jauni
mėlis” ir “Kalvelį”.

Programoje buvo ir muzi
kos. Savaitgalio mokyklos mo
kinys Aidas Pocius paskambi
no du trumpus muzikos kūrinė
lius, o Chelsea ir Sasha Bau
mann, lydimos muzikos gar-

Draugijos pirmininkė Renata (Janonienė 
apdovanojo visus programos dalyvius 
saldumynais ir kitokiomis dovanėlėmis.

Nuotraukoje - meninės programos dalies atlikėjai.

sų, lanksčiais judesiais ir 
grakščiais šuoliais sušoko po 
vieną šokį. Jos lanko šokių 
mokyklą ir jau dabar rodo tam 
didelius gabumus.

Programa buvo užbaigta 
sušokant tris tautinius šokius: 
“Vederą”, “Sėjau rūtą” ir 
“Moksleivių polką”. Pažymė
tina, kad programos metu j 
sceną buvo pakviesta Rasa 
Bakutytė ir jai buvo įteiktas 
pradžios mokyklos baigimo 
pažymėjimas. Sveikiname!

Dainos, šokiai, deklamaci
jos motinų, tėvų ir visos pub
likos buvo nepaprastai šiltai 
priimtos. Salė ūžė! Plojimams 
nebuvo galo!

Pasibaigus koncertui PALM
Aidas Pocius deklamuoja eilėraštį.

Savaitgalio mokyklos mokinius saldu
mynais taip pat apdovanojo ir Birutė 
Jonavičienė. Ačiū joms! V. B-nė

Sydnėjuje pagerbtos mamytės
Jadvyga Burokienė ir 

Greta Savickaitė Fletcher
Sydnėjaus Motinos Dienos šventė 

prasidėjo šv. Mišiomis St. Joachim’s 
bažnyčioje, Lidcombe, 11.30 vai. ryto. 
Kadangi dauguma Savaitgalio Mokyklė
lės vaikučių yra labai jaunučiai, tai jie 
negalėjo dalyvauti šv. Mišiose. Jiems tai 
būtų per ilga diena. Jų maldelės ir inten
cija už savo mamytes ir močiutes - gyvas ir 
mirusias - buvo surinktos ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybos narės Jadvygos 
Burokienės šeštadienį, per Mokyklėlės 
pamokas, ir nuneštos į bažnyčią sekma
dienį. Sekmadienio rytą per šv. Mišias 
Apylinkės Valdybos narės Jadvyga Buro

Visų mėgiamai ir mylimai Cecilijai Protienei (pirma iš dešinės) buvo įteikia gėlių puokštė. 
Kairėje - Kęstutis ir Laima Protai.

kienė ir Kristina Dičiūnienė nešė auką 
kartu su Jadvyga Dambrauskiene, buvusia 
Savaitgalio Mokyklos vedėja, kuri taip 
atliko paskutinį savo darbą mokyklėlei, 
nunešdama vaikučių maldeles ir palik
dama jas ant altoriaus.

Po šv. Mišių buvo lankomos kapinės, 
kur gerb. kunigas Jonas Stankevičius 
pasimeldė už mirusias mamytes, o Kęs
tutis Ankus pravedė šv. Marijos Litaniją. 
Kaip ir kasmet, Antanui Kramiliui 
pradėjus, buvo sugiedota Marijos Giesmė 
ir užbaigta su Lietuvos Himnu.

Toliau sekė pietūs Sydnėjaus Lietuvių 
Klube. Mamytės, kurios valgė pietus 
Klube, buvo vaišinamos dar ir kavute su 
pyragaičiais ir ledais.

Motinos Dienos minėjimo dalvviai ir svečiai.

Tuoj pat po pietų, 3 vai. sekė minėjimas. 
Visoms mamytėms įeinant į auditorijos 
salę buvo prisegami chrizantemų žiedai 
(tai Motinos Dienos tradicinė gėlė Aus
tralijoje) ir visos buvo vaišinamos šoko
ladiniais saldainiais.

Visiems patogiai susėdus, Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybos vicepirmininkė 
Greta Savickaitė-Fletcher pasveikino vi
sas Mamytes eiliuota kalba. Tada tylos 
minute ir sekančiais žodžiais prisimintos 
ir mirusios mamos:

“Kaipgera tiems, kurie dar turi Mamas...
Kaip gera tiems, kurie gali pabučiuoti jų 

visada šviesos kupinus veidus ir geras 
rankas...

Kaip gera tiems, kurie gali pamatyti savo 
atspindį jų akyse...

Kaip gera tiems, kurie gali džiaugtis 
Motinų palaiminimu...

Ir iš kur tas sūnų ir dukrų įsitikinimas, 
kad Mama yra amžina?... ”

Prieš pradedant Savaitgalio Mokyk
lėlės programą, į priekį buvo pakviesta.

Jadvyga Dambrauskienė. Tada naujieji 
Savaitgalio Mokyklėlės mokytojai, mo
kinukai ir jų tėveliai oficialiai su ja at
sisveikino ir padėkojo už jos didžiulį 
neįkainojamą darbą įkuriant ir vedant 
Savaitgalio Mokyklėlę per ilgus ilgus 
metus. Naujosios mokytojos - Linda 
Bieliūnaitė-Wollaston bei Marina Cox’sai- 
tė-Taylor - labai gražiai jai padėkojo ir įtei
kė dovanėlę. Jadvyga Dambrauskienė su 
ašaromis akyse prisipažino apgailestau
janti, kad laikas atėjo palikti Mokyklėlę. 
Ji prisipažino, kad jai tai buvo labai 
reikšminga gyvenimo dalis J <>j

Tada prasidėjo Savaitgalio Mokyklėlės 
mokinukų pasirodymas, specialiai pa
ruoštas mamyčių dienai paminėti. Mo
kinukai suvaidino seną pasaką apie 
“Ropę”. Paskui Brianna Taylor pagrojo 
klarnetu. “The Victors” (Laimėtojai), o 
Daniela Taylor fleita atliko “Pirates Cave” 
(Piratų Uola). Tada scenoje pasirodė Lola

Nukeltaį7psL
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| Lietuva iš arti
Koks yra lietuvio charakteris?

Narkomanija - problema ir Lietuvoje

(lrt.lt) Darbštus ar tinginys? Linksmas 
"ar liūdnas? Drąsus ar bailus? Pavydus ar 

gero linkintis? Tautos charakteris - vie
nas' iš tautos tapatybės bruožų. Žinome, 
kad; prancūzai yra plepūs, o italai - 
draugiški, tuo metu vokiečiai santūrūs ir 
pedantiški. Tad galime kalbėti, kokios 
vertybės: svarbiausios tautai ir kaip jos 
susiformavo.! uj n

Koks yra lietuvis, išsiaiškinti mėgino 
Virginijus Savukynas radijo laidoje „Ta
patybės labirintai“.

„Lietuvis yra kvailas, nuolankus, nela
bai linkęs i mastymą, kadangi balsuoja už 
kvailius milijonierius, kurie neturėtų būti 
Seime, taip pat politiškai neapsišvietęs, 
žemo intelekto. Jeigu kokios nelaimės, 
tuoj bėga į užsienį. Tarsi čia negalima 
kurti šviesią, gražią Lietuvą“, - laidoje 
savo nuomonę išsakė dailininkas Antanas 
Rimantas Šakalys.

Darbštumas - lietuvio bruožas?
Geras lietuvis, be abejo, yra darbštus. 

Šią dorybę mums tėvai skiepija nuo pat 
vaikystės. Jei dirbsi - gerai gyvensi, o jei 
tinginiausi - nieko gero iš tavęs neišeis. 
Tačiau Vakarų šalyse darbštumas nėra 
taip vertinamas. Nepaisant to, vakariečiai 
vis tiek gyvena geriau.

„Jeigu kalbėsime apie tai, kaip lietu
viai norėtų, kad įjuos žiūrėtų užsieniečiai, 
be jokios abejonės, yra viena savybė, kuri 
lietuviui būtų svarbiausia - darbštumas. 
Lietuviai yra labai darbštūs, tuo jie išsi
skiria. Darbštumas yra tikriausiai labiau
siai vertinama savybė“, - teigė sociologas 
Vladas Gaidys.

„Anksčiau būdavo sakoma, kad lietu
viai - itin darbšti ir išradinga tauta. Šimt
mečių išradimai, tai, ką jie yra padarę Dzū
kijos smėlynėliuose, kokias dvarvietes ir 
parkus yra šiaurinės Lietuvos lygumose 
pastatę - visa tai rodė, kad lietuviai buvo 
labai darbštūs, kantrūs, ištvermingi“, - 
pridūrė etnologe Gražina Kadžytė.

Sociologinės apklausos rodo, kad 
lietuviai savo vaikams labiausiai nori 
įskiepyti darbštumą. Tuo tarpu vakariečiai 
-toleranciją.

„Nuostatą, kad „lietuvis visur, nors ir 
ant akmens, gali pragyventi“, be abejo, 
patvirtina ir mūsų tremtinių atsiminimai, 
kai jie Sibire keletą kartų gerai prasigy
vendavo ir būdavo perkeliami kitur, o jie ir 
vėl kabinasi į gyvenimą, kuria savo mate
rialinę gerovę, rūpinasi vaikų išlikimu, 
rūpinasi šeimos išlikimu“, - pastebėjo G. 
Kadžytė.

Darbštumas žemdirbių tautai būdin
gas bruožas - turėsi tiek, kiek dirbsi. Ši 
savybė reikalinga ir tautai, kuriai teko pa
tirti daug negandų ir nelaimių, po kurių 
reikėjo atsitiesti. Tikriausiai šios priežas
tys ir lemia, jog apie save galvojame kaip 
apie darbščius žmones, darbštumą laiko
me didele vertybe. Tad darbštumas - tai ne 
mitas, bet vienas iš mūsų charakterio 
bruožų.

Lietuviai pavydūs?
Visi gerai žino posakį, jog lietuviai 

džiaugiasi tada, kai kaimyno karvė nugai
šo. TiešaV nesame originalūs - panašią 
patatlę'H turi,'daugelis Vidurio Europos 
tautų/flhČiau kaid lietuviai pavydūs, atro- 
da,'neprieštarauja niekas.
% '^Nesakyčiau, kad tai tautinis bruožas. 
Gal jis buvo šiek tiek įdiegtas dar ta
rybinės: 'sistemos, kai visi turėjo būti ly- 
gūs! ir ^negalėjo būti išsišokėlių. Mes da
rome'nemažai tyrimų ir kitose buvusios 
Sovietų sąjungos šalyse. Iš jų gal išlikusi 
vienintelė Armėnija, kurioje nėra tokio 
juodo pavydo. Jeigu ten kažkam pasisekė 
ar kažkas yra turtingesnis, kiti žmonės nori 
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būti tokie pat. Tai panašiau ir į amerikietiš
ką variantą, kai geras pavyzdys skatina juo 
sekti“, - mintis dėstė sociologė Rasa 
Ališauskienė.

Psichologas Remigijus Bliumas apiben
drino lietuvių charakteristikas tarpukari- 
nės Lietuvos periodu. Tuomet lietuviai 
patys išskyrė pavydą, kaip labiausiai 
paplitusį neigiamą lietuvio bruožą. Ta
čiau keliautojai apie lietuvius kaip pavy
džius žmones pradeda rašyti tik nuo XIX 
amžiaus antrosios pusės.

1861 metais lietuviai buvo atleisti nuo 
baudžiavos. Tada jie tapo žemės savinin
kais - atsirado noras turėti daugiau. Tai 
liudija bylinėjimąsi pagausėjimas. Konstan
tino Gukovskio XIX a. pabaigoje surinkti 
duomenys rodo, kad, pavyzdžiui, Varnių 
valsčiuje 1872 metais iškelta 16 bylų, 1885 
metais - 132, o 1888-aisiais - 178. K. 
Gukovskis teigia, kad dėl turto „tarp pa
prastų žmonių iškyla abipusis nepasiten
kinimas, piktumas, pavydas, nuoskaudos, 
prasižengimai ir nusikaltimai”.

Baudžiavos laikais visi valstiečiai buvo 
priklausomi nuo pono. Jie nieko neturėjo, 
visi kaime buvo vienodai lygūs. Ponas jais 
vienodai rūpinosi, vienodai baudė. Juk net 
taip vadinamieji „laisvieji valstiečiai“, kurie 
nepriklausė nuo pono ir laisvai, kada pa
norėję, galėjo keisti savo gyvenamąją vietą, 
sunkiais nederliaus metais atsiduodavo 
pono globai.

Ponas ne tik mušdavo, bet ir atėjus ba
dui gelbėdavo savo baudžiauninkus. Taigi 
valstiečiai buvo lygūs, nebuvo ko pavy
dėti vienas kitam. Tačiau po baudžiavos 
panaikinimo ši lygybė išnyksta: daugiau 
turi tas, kuris daugiau dirba, kuris yra pro
tingesnis, apsukresnis ar tiesiog mažiau 
turi sąžįnės. Atsiranda pagrindas pavydui. 
Tai pastebi keliautojai, todėl jau vėlesniais 
laikais ir patys lietuviai nusprendė, kad 
yra pavydūs žmonės.

Panašiai lietuviai mąstė ir atgavus 
nepriklausomybę. Sovietmečiu viešumoje 
buvo rodoma lygybė, o tapus laisviems, jei 
pasisekė, gali puikuotis turtais. Sociologi
niai duomenys rodo, kad nepriklausomy
bės metu mažėjo pasitikėjimas vienas kitu. 
1990 metais 32% manė, jog dauguma žmo
nių galima pasitikėti, tai po dešimtmečio 
tokios nuomonės laikėsi tik 22%. Per tuos 
metus mažėjo ne tik pasitikėjimas kitais 
žmonėmis, bet ir tolerancija.

„Vis tik stiprėja materialinės nuosta
tos ir žmonių noras gyventi geriau, visų 
pirma - materialiai. Kita vertus, galima 
būtų sakyti, kad mažėja ir tolerancijos. 
Jeigu 1990 metais, kai darėme vertybių 
tyrimus, lietuviai buvo vieni iš tolerantiš
kiausių žmonių Europoje, dabar, po aš
tuoniolikos metų, tolerancijos mažėja. 
Galbūt prie to prisideda ir greitėjantis 
gyvenimo tempas ir kova už būvį, bet 
pokyčiai šia prasme tikrai pastebimi“, - 
tikino R. Ališauskienė.

Ne tik artojėlis, bet ir kareivėlis
Jotvingiai - baltų gentis, labai artima 

lietuviams. Šios genties atstovai vieni 
stodavo į kovą su tuntu kryžiuočių ir žū
davo nuo jų kalavijo. Kronikininkai teigė, 
kad tai ir lėmė jų išnykimą, nes jie geriau 
rinkosi mirtį ir kovodavo tada, kai lai
mėti nebuvo net menkiausio šanso. 
Pokaryje daugelis vyrų išėjo į karą, nors 
žinojo, kad tikrai nieko nelaimės. Beje, 
aršiausios kovos vyko Dzūkijoje. Tačiau ar 
iš tiesų esame drąsus, ar tik norime tokiais 
save vadinti?

„Lietuvis tapatinamas su žemdirbiu, 
sėsliu žmogumi, nors karo vyras Lietuvoje 
yra labai pagerbiamas. Žinome, kad
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Narkotikų kontrolės departamento 
(NKD) prie LR Vyriausybės direktorė 
Audronė Astrauskienė atsako ne tik į 
klausimą, kiek Lietuvoje yra narkomanų 
ir kokie kvaišalai populiariausi, bet ir ban
do gvildenti šio reiškinio priežastis.

- Kiek Lietuvoje yra narkomanų?
-Tiksliai nepasakys niekas. Vienintelis 

realus skaičiavimo metodas yra laikytinas 
šis: oficialiai narkomanų šalyje yra tiek, 
kiek medikai registruoja asmenų, varto
jančių psichoaktyviąsias medžiagas. Šių 
medžiagų tradiciškai suskaičiuojama de
šimt. Ir nesvarbu, kaip dažnai asmuo yra 
užfiksuojamas vartojantis tas medžiagas: 
kartą per metus, kartą per mėnesį, ar jis 
jau be jų nebegali gyventi. Remiantis šia 
metodika, Lietuvoje registruojama apie 
5,000 narkomanų.

Lietuvoje yra 260 sveikatos gydymo 
įstaigų, galinčių gydyti asmenis, kuriems 
pripažinta priklausomybė nuo psichotro
pinių medžiagų. Tačiau tik 80 iš jų teikia 
informaciją apie narkomanų registraciją 
Valstybiniam psichikos sveikatos centrui. 
Taigi yra ir tokių narkomanų, kurie turi 
pinigų ne tik narkotikams, bet ir labai 
brangiam privačiam gydymuisi. Remda
miesi tų 80 įstaigų teikiamais duomeni
mis, mes apytikriai skaičiuojame, kad 
kasmet Lietuvoje atsiranda apie 300 nau
jų narkomanų, o 40-60, deja, miršta.

- Europos mastu tai daug ar mažai?
- Laimei, mums dar toloka iki Euro

pos narkotikų vartojimo vidurkio. Štai 
Vokietijoje ar Čekijoje jau kas ketvirtas 
gyventojas yra prisipažinęs, kad rūkė 
kanapių. Lietuvoje, 2004 m. ir 2008 m. at
liktų tokių sociologinių apklausų analizė 
atskleidžia štai ką: 2004 m. nors kartą 
bandžiusiųjų narkotikų buvo 8%, o 2008 
m. - jau 12%. Tačiau, kartoju, Lietuvoje 
narkomanija dar nėra taip paplitusi kaip 
Vakarų valstybėse.

- Kokie kvaišalai Lietuvoje popu
liariausi?

U Absoliutus lyderis - kanapės (suda
ro apie 80% Lietuvoje suvartojamų nar
kotikų). Antroje vietoje - amfetaminai ir 
ekstazis, žodžiu, visi sintetiniai narkoti
kai. Europoje šių kvaišalų vartojimas jau 
stabilizavosi, o pas mus vis dar auga. 
Kokaino ir heroino bumo nepastebima 
nei Vakarų Europoje, nei Lietuvoje. Šie 
narkotikai tarp besisvaiginančiųjų Lietu
voje vis dar ganėtinai reti.

Taip pat noriu pabrėžti atsiradusią 
naują tendenciją: tie, kas svaiginasi iš
vardytais kvaišalais, vis labiau yra linkę 
vartoti ne juos vienus, o tarsi komplektuo
dami-vienas narkotikas papildomas kitu, 
o visa tokia dozė dar neretai užgeriama ir 
nemažu kiekiu alkoholio. Kamuojasi ir 
medikai: jie žino, kaip gydyti žmogų nuo 
vieno ar kito narkotiko poveikio, tačiau 
nuo tokios jų „puokštės“ - ne. Dėl tokio 
narkotinių medžiagų vartojimo greičiau 
alinamas organizmas, daugėja mirčių.

- Tačiau narkotikų rinka tikriausiai 
nestovi vietoje?

- Tikrai nestovi. Kasmet pasaulyje 
sukuriama apie 20 naujų narkotinių 
medžiagų. Aišku, beveik visos jos - sin
tetinės. Čia dirba ir pogrindinės labora
torijos, tačiau neretai nepavykę eksperi
mentai kuriant naujus vaistus legaliose 
farmakologijos įmonėse vėliau kitų as
menų yra pritaikomi būtent narkotikų

Degalai Lietuvoje brangūs
Lietuviams degalai yra išties brangi 

prekė. ■
Tam kad nusipirktų 100 litrų benzino, 

vidutiniam lietuviui, kaip ir kitiems Bal
tijos šalių piliečiams, reikia dirbti maž

gamybai
Ir visi tie nauji narkotikai tartum 

specialiai kuriami jauniems žmonėms: 
greitai ima „vežti“, veikia kelias valandas 
(pavyzdžiui, kol trunka vakarėlis klube ar 
namuose), silpni jų šalutiniai poveikiai ir 
pan. O kiekvienas naujas narkotikas 
reikalauja ir specialios gydymo metodi
kos, vadinasi, tai - papildomas darbo krūvis 
narkomanus gydantiems medikams.

- Daugiau yra vyrų ar moterų, var
tojančių narkotikus?

- Deja, vyrai vis dar išlaiko lyderių 
pozicijas. Tačiau moterys juos vejasi itin 
sparčiai. Iš minėtos 2004 m. sociologinės 
apklausos padarėme išvadą, kad vartojan
čių narkotikus vyrų yra 4 kartus daugiau 
nei moterų, o 2008-aisiais šis skirtumas 
sumažėjo perpus. Beje, ypač išsiskiria 21- 
22 metų vyrai: jiems tarsi kažkas trenkia 
per galvą - turi pabandyti, ir gana. Vyresnių 
narkotikus vartojančių vyrų skaičius 
smarkiai mažėja.

Kita negatyvi tendencija yra ta, kad la
bai sparčiai mažėja narkotikų paplitimo 
mieste ir kaime skirtumai. Bent jau iki 
pastarųjų metų daugiausia narkomanų bu
vo didmiesčių ir miestų gyventojai. Tačiau 
aktyvus jaunimo gyvenimo būdas ir ypač 
išaugę migraciniai procesai beveik pa
naikino šiuos skirtumus.

- Iš kur į Lietuvą atkeliauja populia
riausi kvaišalai?

- Heroinas - beveik vien iš Afganista
no, kokainas - iš Pietų Amerikos, sinteti
niai kvaišalai - iš Vakarų Europos, kana
pės-iš Maroko.

- Atrodo, žmonija XX a. pradžioje 
įkrito į duobę, kurią pati išsikasė...

-Bent jau Europa-tikrai. (Azijos tau
tos opijatus gydymui ir svaiginimuisi 
vartoja be pertraukos jau tūkstančius me
tų). Juk XX a. pradžioje Senajame žemy
ne buvo visiškai legaliai pardavinėjami 
(ir be jokių receptų) ir opijus, ir kokainas, 
ir morfijus. Tuomet manyta, kad šie nauji 
vaistai labai veiksmingai gydo ar bent jau 
apmalšina skausmus.

Deja, paaiškėjo, kad žmonių potraukis 
teigiamoms emocijoms yra nepaprastai 
stiprus, o tą pasitenkinimo pojūtį sutei
kia narkotinės medžiagos, minėtų teigia
mų emocijų patyrimą sustiprinančios 
mažiausiai 10 kartų. Veikia ir socialiniai 
faktoriai: vieni pirmą kartą pabando 
draugų kompanijoje, kiti - dėl to, nes būna 
įsitikinę, kad daugiau nebevartos. Suvei
kia ir amžiaus faktorius: jaunus žmones, 
kurių psichika dar nėra visiškai subren
dusi, kvaišalai veikia labiau. Juk ne veltui 
Amerikoje svaigalai parduodami tik nuo 
21 metų.

- Turbūt galime daryti išvadą, kad ši 
problema žmoniją kankins ilgai?..

- Ko gero, taip, nes nėra vienos 
priemonės narkomanijos ar alkoholizmo 
problemoms išspręsti. Tuomet būtų labai 
paprasta: sustiprinamas auklėjamasis, 
administracinis ar baudžiamasis procesai, 
ir problemos nėra. Tačiau kai paaugliui 
sunku šeimoje, kai jaunus žmones kamuo
ja nevisavertiškumo problemos draugų 
aplinkoje ar mokykloje, o socialinės 
perspektyvos - niūrios, jokia armija poli
cininkų neįveiks šio proceso. Tai visuo
menės problema, ir tik visuomenei pade
dant galima kažką nuveikti.

(„Savaitė“, sutrumpinta)

daug visą darbo savaitę, tuo tarpu vidu
tiniam Vakarų europiečiui pakanka vie
nos darbo dienos.

Tokius skaičiavimus atliko bendrovė 
„Lietuva Statoil“. □
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Vytautas Doniela

Prieš septynerius metus dr. Genovaitė 
Kazokienė įteikė tarsi dovaną Australijos 
lietuviams - o kartu ir platesnio akiračio 
meno istorikams — išleidusi knygą apie 
lietuvius menininkus Australijoje. Tai bu
vo kruopšti studija, apvainikuota daktaro 
laipsniu Tasmanijos Universitete, kurioje 
buvo sistematiškai apžvelgtas bei komen
tuotas vienas iš kūrybingųjų išeivijos as
pektų. “Lithuanian Artists in Australia” 
įamžino virš šimto asmenybių, pristatant 
jas ir kaip svetimoje žemėje atsidūrusius 
konkrečius žmones, ir kaip meninio im
pulso užvaldytus asmenis, kurių dėmesys 
prašoka imigranto kasdienybę. Ši knyga 
buvo ir tebėra kol kas galingiausias pa
minklas lietuviškajai išeivijai Australijoje.
Juk laiko tėkmės egzaminą išlaiko ne 
asmeniški emociniai prisiminimai, net ne 
sukaupti asmens ar šeimos turtai, bet 
labiau tai, kas užfiksuota kūriniuose ir 
moksliniuose darbuose. Tuo pačiu, ši 
knyga kartu yra įnašas į dabartinės 
Australijos - jau kaip daugiakultūrinio 
krašto - istorijos supratimą.

Naujausias dr. Genovaitės Kazokie- 
nės veikalas nuveda skaitytoją į pačią 
Lietuvą, į lietuviškąsias gelmes. Tai - stu
dija apie jos itin pamėgtą Konstantiną 
Čiurlionį, irgi atlikta akademinėje plot
mėje. (Šis darbas buvo parašytas magistro 
laipsniui Sydnėjaus Universite 1982 
metais, o vėliau gavo JAV Lietuvių Ben
druomenės Kultūros Tarybos premiją). 
Veikalo pavadinimas “Musical Paintings: 
Life and Works ofM. K. Čiurlionis 1875 - 
1911 ’’tiksliai nusako pagrindinę studijos 
kryptį ir tikslą. Nors veikalų apie Čiur
lionį jairyra ne mažai (jų bus ir daugiau), 
tačiau autorei rūpėjo pagrindinis užmojis
- suprasti, analizuoti, išaiškinti piešinio ir 
muzikos persipynimą Čiurliono meninė
je kūryboje, tą esminį ryšį tarp muzikinės 
kompozicijos kaip struktūros ir meninės 
išraiškos - taip pat kaip struktūros. Iš čia 
ir ryšys tarp Čiurlionio kūrybos muziki
nio pamato ir atitinkamos meninės sim
bolikos. Autorė atmeta dažnai randamą

Žodžių karas
Algimantas Taškūnas

Jau prabėgo beveik šešiasdešimt 
penkeri metai, kaip baigėsi Antrasis 
Pasaulinis karas. Nutilo patrankos, iš 
padangių dar nenukritę bombonešiai 
sugrįžo namo, pavargę kareiviai metė 
savo ginklus. Deja, šaudymai į priešus (o 
kartais ir į savuosius) tęsėsi toliau - tik ne 
šoviniais, o žodžiais. Šis žodžių karas 
tebevyksta ir šiandien - kartais visai atvi
rai, bet neretai taip pat paslėptas gudria
me užmaskavime.

Sumanios valstybės nuolat stebi savo ir 
užsienio įvykius, atydžiai seka žiniasklai- 
dos komentarus ir įvairiais būdais bando 
užstoti kelią kenksmingoms žinioms ar
ba paskaloms. Kai kurie kraštai yra šioje 
srityje gerai susitvarkę: pavyzdžiui, Švei
carija, Švedija ir Izraelis. Todėl nėra 
sutapimas, kad tokios valstybės turi gerą, 
arba bent geresnį, vardą pasaulyje.

Deja, yra ir kitų kraštų, kurių vyriau
sybės ir atskiri gyventojai tebevykstančio 
žodžių karo neima į galvą.

“Ak, bus kaip šunų ruja”, - ramina jie 
save ir kitus, “palos ir ir nustos”. Bet žo
džių karas taip greitai nesustoja, ir piktas 
lojimas lengvai nesiliauja. Juk norint 
apjuodinti nekaltą žmogų arba ir visą 
tautą, reikia purvais drabstytis dažnai ir 
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Dr. Genovaitė Kazokienė.

pažiūrą, kad Čiurlionio paveikslai išreiš-
kia tik asmenines fantazijas. Anaiptol, 
priešpaskutiniame knygos sakinyje auto
rė sako: “This book is the first attempt to 
decipher Čiurlionis’ symbols and make 
his work understandable”.

Pirmoji knygos dalis yra biografinio 
pobūdžio ir apibūdina Čiurlionį kaip žmo
gų, gyvenusį ir kūrusį tam tikroje istori

be sustojimo. Tik tuomet purvai pagaliau 
prilimpa.

Per pastaruosius 65 metus pasaulio 
bibliotekose ir internete prisirinko daug 
nuodingų knygų, raštų bei “dokumentų”, 
nukreiptų prieš Lietuvą ir prieš visus 
mus, lietuvius.

Pažvelkime bent į vieną knygą, istorinį 
Antrojo Pasulinio karo aprašymą anglų 
kalba: Macdougall, A.K., Victory: The epic 
of World War II, 1939 - 1945. Rowville, 
Vic. (3378): The Five Mile Press, 2005. 
320pp. Knyga stamboka, dailiai išleista, 
kietais viršeliais, gausiai iliustruota nuo
traukomis. Karo eiga aprašyta chrono
logiška tvarka, žodžiu, tik imk, žmogau, šį 
tomą rankosna ir skaityk.

Tačiau kaip šios knygos autorius nu
šviečia mums svarbiausią dalį - Pabaltijo 
kraštus ir ypač mūsų Tėvynę? Pirmą kar
tą autorius užsimena pabaltiečius 68 
puslapyje: “1939 m. rugpjūčio 24 d. jis 
[Stalinas] pasikvietė Estijos užsienio 
reikalų minister} į Maskvą ir pareikalavo, 
kad [estai] leistų įsteigti Sovietų bazes ten 
[Estijoje]. Spalio mėnesį jis pareikalavo 
tokių pačių teisių iš Latvijos ir Lietuvos.”

Sekančiame (69) puslapyje autorius 
rašo, kad Sovietų - suomių karo metu, 
“Britanija ir Prancūzija padarė nepapras
tą sprendimą, būtent: abu šie kraštai nu
tarė siųsti pagalbą Suomijai. Atrodo, kad 
jie pamiršo (pabraukiau aš. A.T.), kad jų 

nėje aplinkoje. Pirmiausia, žinoma, tai 
Čiurlioniu šeimos įgimtas muzikalumas. 
Konstantinas pianinu skambino dar 
būdamas tik penkerių, o 13-os - buvo 
pakviestas į Oginskio muzikos mokyklą 
Plungėje. Čiurlionio gyvenimas vystėsi 
skirtingų kultūrinių ir etninių tradicijų 
sąveikoje. Vėliau jis studijavo Lenkijoje ir 
Vokietijoje, nuolat susidūrė su rusų ir 
lenkų meniniu bei muzikiniu pasauliu. 
Tačiau kartu liko jis savitas - lietuviškas. 
Jis įsijungė į lietuvių tautinį judėjimą, 
entuziastiškai dalyvavo trijose lietuvių 
dailės parodose Vilniuje. Savo ruožtu, 
lyški jo įtaka ir kylančioje lietuviškojo 
meno tradicijoje, kuriai vėliau atstovavo 
tokie pasekėjai kaip Antanas Žmuidzina
vičius ir Kazys Šimonis. Šiai knygos da
liai apie Čiurlionį kaip asmenį autorė re
miasi ne tik jo paties ir jo žmonos Sofijos 
Kymantaitės (gabios ir raštingos moters) 
laiškais bei rašiniais, bet ir to meto bendra
minčių lietuvių prisiminimais.

Antroji studijos dalis eina konkrečiau 
į tą lietuviškosios dvasios pasaulį, kuris 
kaip tik randamas tautosakoje, padavimuo
se, pasakose ir t.t.. Tai - plotmė, kurioje 
netrūksta įvaizdžių, simbolių, ir šie ski
nasi taką į Čiurlionio kūrybą, ar tiksliau, 
juos Čiurlionis jau randa savo lietuviškoje 
galvosenoje ir pakelia į reikšmės plotmę 
savo kūriniuose. Autorė taip pat nurodo, 
kad šiame kontekste įtakos Čiurlioniui 
turėjo ir tuo metu pagarsėjusio vokiečio 
psichologo Wilhelm Wundt’o darbai 
pasaulėžiūros srityje ir, sakysim, Wundt’o 
mintis, kad menas esąs pagrįstas mitolo
gija bei bendruomeniniu išgyvenimu.

Trečioji studijos dalis yra skirta jau
najam Čiurlioniui (1903-1907). Autorė 
nurodo, kad jau ankstyvieji jo darbai 
įglaudžia tuos muzikinius elementus, ku
rie tampa esminiais jo vėlesnėje kūrybo
je. Bet ankstyvuose kūriniuose visa tai iš
reikšta paprasčiau ir suprantamiau. Šitaip 
pasikartoja tai, kas būdinga daugelio 
garsiųjų asmenybių biografijoms. Anksti 
kilusi mintis ar įžvalga išlieka tarsi rau
donas siūlas vėlesniuose darbuose - ne re
tai išsišakojęs ir todėl mažiau supranta
mas -, bet jei suvokiamas, jis daug ką 
paaiškina vėlesnės kūrybos ansamblyje.

Ketvirtoji knygos dalis yra pagrindinė 
(kaip pabrėžia ir pati autorė), nes čia rei
kalas sukasi apie tai, kas Čiurlionį padaro 

priešas buvo ne Rusija, bet Vokietija. 
Artėjant metų pabaigai, prancūzai net 
siūlė, kad Alijantai bombarduotų Rusų 
naftos telkinius Baku [srityje] ir tokiu bū
du sustabdytų naftos tiekimą Vokietijai”.

Knygoje nėra nei vieno žodžio apie 
Sovietų Sąjungos pirmąją Lietuvos oku
paciją, 1940-41 metais. Tik vėliau, 145 
puslapyje, autorius staiga peršoka į 1941 
birželio 22 dieną, kada “ auštant... Hitlerio 
kariuomenės peržengė Sovietų sieną ir 
frontas nusitęsė 2500 kilometrų platumu... 
Pilkšvai - žalios vokiečių pėstininkų ko
lonos žygiavo per vasaros dulkes ir karš
tį, pakiliai nusiteikę ir nustebę (pabraukiau 
aš, A.T.), kiek daug žmonių Pabaltijo 
valstybėse, taip pat rusai su ukrainiečiais, 
sveikino juos kaip išlaisvintojus.”

Gaila, kad autorius nutyli, nuo ko mes 
tada buvome išvaduoti. Vietoje to, jis rašo 
(146 psl.): “Kariuomenių užnugaryje 
atvyko SS ir jų ‘uždavinių grupės’ - die 
Ensatzgruppen. Šie žudikų daliniai buvo 
dažnai sudaryti iš buvusių nusikaltėlių; 
jie taip pat buvo įgalioti verbuoti vietinius 
fašistus ir mušeikas, kad pastarieji jiems 
talkininkautų jų bjauriuose darbeliuose.”

Toliau autorius tęsia: “Kaip holokaus
to istorikas Martin Gilbert yra išsireiš
kęs, ‘Rytų skerdynės prasidėjo pirmąją 
vokiečių invazijos dieną’. Pasienio baž
nytkaimyje Virbalyje, esesininkams (vo
kiečių SS daliniams) padėjo vietiniai. 

išskirtiniu kūrėju. Autorė aptaria muzi
kines struktūras, kurios glūdi Čiurlionio 
didžiųjų darbų - sonatų ir fugų - pagrin
de. Šiam Čiurlionio ypatumui ji skiria 
centrinį dėmesį ir tai, žinoma, sudaro es
minę dr. Genovaitės Kazokienės darbo 
vertę. Autorė specifiškai nagrinėja kiek
vieną Čiurliono “Fugą” ir “Sonatą” ir, kad 
argumentacija būtų akivaizdesnė, prie 
piešinių prijungia atitinkamas schemas. 
Vėlgi, kadangi muzikinis kūrinys yra pro
cesas laike (ketvirtoje dimensijoje), o 
tapyba iš esmės yra plokštuma (turi dvi 
dimensijas), autorė nurodo,'kaip šią 
problemą sprendė Čiurlionis. Todėl ati
tinkamas dėmesys skiriamas ir Čiurlio
nio “muzikinio” pobūdžio darbuose esan
čiam plokštumų arba horizontų daugia
lypumui. Aišku, autorės originalus žvilgs
nis sudomins Čiurlionio specialistus, o 
kartu - tuos meno analitikus bei istorikus, 
kurie savo nagrinėjamų kūrėjų darbuose 
įmato piešinio ir muzikos sąveiką.

Veikalo pabaigoje autorė peržiūri 
Čiurlionio paskutinius kūrinius, kuriuose 
simbolizmo jau mažiau. Bendrai, knyga yra 
gausiai iliustruota ir, kaip minėta, svar
besnių kūrinių struktūra yra paaiškina
ma .schematiškai. Visgi, iliustracijos yra 
pateikiamos juodai-baltam kolorite, nes, 
kaip autorė primena, Čiurliono piešiniai 
neretai buvo atlikti ant nepakankamai 
patvaraus popieriaus, blunka ir dažnai yra 
praradę savo spalvų ryškumą.

“Musical Paintings: Life and Works of 
M.K.Čiurlionis 1875 -1911” yr a mokslinė 
studija apie Čiurlionio darbų savitumą, 
tačiau ji yra pakankamai suprantama ir 
vidutiniam skaitytojui. Šia prasme, labai 
naudingos yra pirrrtosios knygos dalys, kur 
autorė tarsi iš palengvo priveda prie Čiur
lionio, pirmiausia per vaizdžiai dėstomus 
biografinius faktus, tada per to laikotar
pio kultūrinę (sakytume, lietuviškojo atgi
mimo) aplinką, tada per suprantamai dės
tomus muzikinių struktūrų bruožus - ir 
tada atkeliauja sunkesnė, analitinė dalis, 
kuri po ankstesnių žingsnių nebėra sunki. 
Todėl dr. Genovaitės Kazokienės knyga, 
nors parašyta angliškai, yra rekomenduo
tina ir lietuviui skaitytojui. Juk lietuvis 
tarytum turėtų daug žinoti apie lietuvį 
Čiurlionį, bet iš tiesų ne vienas žino ne
daug— ir, štai, čia turime knygą, kuri yra 
ir įvadas į gelmes, ir vadovas per gelmes.

policininkai. Žydus suvarė į prieštanki
nius griovius, apie dviejų kilometrų ilgu
mo, ir juos kulkosvaidžiais sušaudė...”

Knygos autorius, deja, nepaaiškina, 
kad tą pirmąją invazijos dieną (1941 m. 
birželio 22 d.) vieninteliai “vietiniai 
policininkai” Virbalyje buvo Sovietų 
milicininkai.

Jis rašo toliau: “Vokiečiai įžengė į 
Kauną, Lietuvoje, birželio 26 dieną. Ten 
suėmė šimtus žydų, nugabeno juos už 
miesto ir nužudė. ‘Vokiečių žudikų dali
niai dar nebuvo pasiekę šitų apylinkių,’ - 
rašė Gilbert, ‘kai vietiniai gyventojai jau 
ėmė dažnai užpuldinėti žydus - tuos pa
čius žydus, su kuriais jie drauge gyveno 
šimtmečių šimtmečius. Šie užpuolimai 
nebuvo pogromai, su tikslu primušti ir 
sužeisti, arba apvogti ir padegti. Šių 
puolimų tikslas,buvo užmušti, [žydus] 
negyvai: vienu greitu smūgimsunaikinti 
visą bendruomenę. Per pirmas 5savaites; 
nuo vokiečių invazijos į Sovietų. Sąjungą. 
buvo nužudyta daugiau žydų, negu per 8 
Nacių valdymo metus prieš tai’;” f į ,įį jH,

Savo tvirtinimus autorius paremia; 
skaičiais, bet nepasako, iš kur jis tą statis~> 
tiką gavo: “Iki [1941] metų pabaigos, 
200,000 Lietuvos žydų buvo nužudyti, 
daugiausi masiniuose sušaudymuose. Tik 
36,000 išliko gyvi. Buvo sušaudytų ir

Nukelta į 7 psL
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Sportas
Lietuvos sportui vadovauja

Balandžio 29 
dieną įvykusį kon
kursą dėl Lietuvos 
Kūno Kultūros ir 

Spdrtb Departa- 
mėrito j^iie ratinio 
dlh&tWk posto 
lamiŠfi7 Liberalų ir 
centro sąjungos at
sakingasis sekre
torius Klemensas 
Rimšelis.

Konkurse daly
vavo keturi kandi
datai: Klemensas 
Rimšelis, Lietuvos 
sveikuolių sąjungos 
prezidentas Dainius 
Kepenis, Lietuvos 
krepšinio federacijos darbuotojas Min
daugas Špokas ir verslininkas Algiman
tas Breikštas. Pretendendus vertino 
premjero Andriaus Kubiliaus sudaryta 
komisija, kuriai vadovavo ministro pir
mininko kancleris Deividas Matulionis.

Neoficialiais duomenimis, po kandi
datų žinių patikrinimo raštu palankiau
sių įvertinimų susilaukė Klemensas Rim
šelis ir Dainius Kepenis. Po pokalbio su 
komisijos nariais konkurso laimėtoju bu
vo paskelbtas pirmasis.

LR Ministro Pirmininko Andriaus Ku
biliaus 2010 m. gegužės 11 d. potvarkiu 
Nr.166 Klemensas Rimšelis paskirtas 
Kūno kultūros ir sporto departamento 
prie LR Vyriausybės generaliniu direkto
riumi ir šias pareigas pradėjo eiti 2010 m. 
gegužės 18 d.

* * *
Klemensas Rimšelis gimė 1958 m.

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.R” nr. 18.

Gyvenimas 
neatsižvelgiant į 

pasėkas
Baliniečių kaimo kultūroje atsakin

gumo ir galimų pasėkų supratimas yra 
tvirtai įsišaknijęs, ypatingai jų apeigose ir 
dvasinio ar visuomeninio gyvenimo sri
tyse. Tačiau tas supratimas išnyksta, su
sidūręs su kasdieniniu gyvenimu. Sve
timšaliams kai kurie jų socialiniai įpro
čiai atrodo ne tik keisti, bet ir erzinantys, 
o kartais net pavojingi.

Žmonės pastato savo motociklus abie
jose siauro kelio pusėse, visiškai užblo
kuodami kelią net labai mažam automo
biliui ir paskui nustemba, net užsigauna, 
kai jų paprašai motociklus patraukti. Au
tomobilių, sunkvežimių ir motociklų 
vairuotojai, nebodami galimai mirtinų 
pasėkų,'neabejodami lenkia kitus ant ke
lio posūkio/ne matydami, kas yra prieky- 
je. Smarkiu greičiu lekiantys moksleiviai, 
nekreipdami dėmesio į paprasčiausias 
kelię taisykles, trenkiasi į kitus motocik
lus ar net pėsčiuosius - ir lekia toliau net 
nebandydami padėti nukentėjusiam.

-Prekyboje verslininkai priima užsaky
mus ir depozitą už prekes, kurios turi bū
ti pristatytos tam tikru laiku, paskui sa
ko: “Atsiprašau, buvo per sunku gauti, 
nieko negalėjau padaryti”po to, kai atva
žiavai gana tolimą kelią atsiimti to daikto.
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Klemensas Rimšelis

KKSD generalinis direktorius Klemensas Rimšelis.

rugpjūčio 4 d. Kaune 1976 m. baigė Kau
no Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą. 
1982 m. baigė Kauno Politechnikos ins
tituto Mechanikos fakultetą, įgijo tikslio
sios mechanikos inžinieriaus specialybę. 
1993 m. ir 1997 m. stažavosi JAV, 1994 m. 
-Nyderlanduose.

1982-1984 m. Kauno elektromecha
nikos gamyklos „Elektra” inžinierius 
technologas, 1984-1990 m. Kauno Poli
technikos instituto mokslinio tiriamojo 
centro „Vibrotechnika” mokslinis ben
dradarbis. 1994-1996 m. Vyriausybės su
darytų įstatymų rengimo darbo grupių 
narys, akcinės bendrovės „Prekybos bazė 
Urmas“ direktoriaus pavaduotojas. 2000- 
2004 m. Seimo narys. 2000-2001 m. Sei
mo Valstybės valdymo ir savivaldybių ko
miteto pirmininkas, vėliau pavaduotojas.

1988-1989 m. Lietuvos persitvarky
mo sąjūdžio Kauno iniciatyvinės grupės,

Ir dar nori pasilaikyti depozitą kaip “ad- 
minstracinį mokestį”.

Amatininkai pažada atvykti ir ką nors 
pataisyti, bet neateina. Bent neateina, kol 
tu dar ten esi.

Neorganizuotumas, delsimas ir tiesiog 
nesąžiningumas irgi turi savo pasėkas. 
Viena iš mano draugių atsitiktinai suži
no, kad pirmoji jos telefono sąskaita Ba
lyje yra paruošta ir laukia jos užmokant 
kompanijos raštinėje. Nors dauguma 
raštinės tarnautojų apie tai žinojo, iki 
paskutinės dienos nė vienas nepagalvojo 
jai pranešti, kad laiku nesumokėjus, 
telefonas bus išjungtas. Tad ji paduoda pi
nigus savo pembantu ir prašo atnešti jai 
kvitą ir grąžą. Tarnaitė grįžta be kvito ir 
grąžos, tik pasakydama, kad ji sumokėjo 
ir viskas tvarkoj - jokio kvito nereikėjo. 
Grąžos irgi nebuvo. Bandant klausinėti 
detalių, pasirodo, kad pembantu visiškai 
užmiršo anglų kalbą.

Savaime suprantama, sekančią dieną 
mano draugės telefonas išjungiamas. Kol 
ji susigaudo, kad ji dėl to nebeturi nei 
interneto nei elektroninio pašto, ji jau 
nustojo keletos svarbių biznio ryšių ir 
prarado nemažą sumą pinigų. Tuo metu 
nustebęs vilos prižiūrėtojas užsuka pasi
klausti, kodėl jos pembantu kątik paprašė 
jo užmokėti mano draugės telefono sąskai
tą savo kredito kortele. Po savaitės su
trukdyto biznio, telefonas pagaliau vėl 
prijungiamas.

Galų gale, kai viskas buvo išsiaiškinta, 
pembantu prisipažįsta, kad ji tuos pini
gus pavogė, bet ji visiškai nesupranta, 
kokias pasėkas tas jos elgesys turėjo. Labai 
svarbias pasėkas. Ji net pritrenkta pasiū
lymo grąžinti pavogtus pinigus. Juk prob- 

vėliau tarybos narys. Nuo 1994 m. Lietu
vos liberalų sąjungos narys, 1996-1999 
metais šios sąjungos pirmininko pava
duotojas. 2003 metais Liberalų ir centro 
sąjungos valdybos narys, Kauno skyriaus 
pirmininkas.

1990-1992 m. Kauno miesto tarybos 
deputatas, tarybos prezidiumo sekreto
rius, 1992 m. Kauno miesto savivaldybės 
tarybos pirmininko pavaduotojas. 1995- 
1997 m. Kauno miesto savivaldybės ta
rybos narys, savivaldybės valdybos narys, 
Miesto plėtros komiteto pirmininkas. 
1994-1997 m. Lietuvos Respublikos

Europos krepšinio čempionatui - 21 mln. litų
Kitąmet Lietuvoje vyksiančiam Euro

pos krepšinio čempionatui iš biudžeto 
turėtų būti skirta per 21 mln. Lt. Tuo tar
pu skaičiuojama, kad po čempionato 
Lietuva liks praturtėjusi keliais šimtais 
milijonų litų.

„2011 metai yra patys svarbiausi me
tai. Reikia, kad turėtume garantuotą fi
nansavimą, kad nebūtų kažkokių nenu
matytų darbų, kuriuos reikės finansuoti, 
o lėšų nebus numatyta“, - po pasitarimo 
žurnalistams sakė Ministro pirmininko 
tarnybos sudarytos darbo grupės vadovas 
Raimundas Alekna.

Anksčiau buvo skaičiuojama, kad 
čempionato organizavimui prireiks

Kaune - A. Sabonio smėlio skulptūra
Gegužės 22 d., 14 vai., prie prekybos ir 

pramogų sostinės „Kauno Akropolis“, 
Karmelitų aikštėje, duris lankytojams 
atvers pirmasis tarptautinis smėlio 
skulptūrų festivalis „Olialia Sunset Sand 
2010“.

Jo metu kauniečiai ir miesto svečiai 
galės pamatyti, kaip paprastas smėlis 
menininkų pastangomis taps unikaliais 
meno kūriniais.

Viena iš skulptūrų bus skirta legen
diniam Lietuvos krepšininkui, krepšinio 
klubo „Žalgiris“ prezidentui Arvydui Sa

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

Aukos “Musų Pastogei”
Sąrašas asmenų, aukojusių “Mūsų R. Muceniekas - $20.00

Pastogei” a.a. Petrui Baltučiui atminti: Z. Poškaitis - $20.00
V. Baltutis - $100.00 R. Coldwell - $20.00
G. Baltutytė - $70.00 L Vilkišienė - $10.00
L. Rubaitė - $50.00 V.L. Savickas - $10.00
E. Šumienė - $100.00 J. Leknius - $10.00
A. Šurna- $20.00 J. Arienė - $5.00
Z. Prašmutaitė - $20.00 Pinigus “Talka” pervedė “M.P” šių
V. Pumputis- $30.00 metų balandžio 11d.
A. Karazijienė - $20.00 Dana Baltutienė

lema dabar jau sutvarkyta, ar ne? O istori
jos pabaigai - po poros dienų ji jaučiasi 
įžeista ir pyksta, kad pavogtoji suma bu
vo išskaityta iš jos mėnesinės algos.

Šiuose pavyzdžiuose aiškiai matyti, 
kad visai buvo nesuprastos veiksmo pa
sėkos. Tačiau kartais aš įtariu, kad pasė
kos labai gerai numatomos, ypatingai jei
gu iš to galima uždirbti.

Viena emigrantų šeima neseniai iš
siuntė didžiulį krovinį asmeninių daiktų 
iš Australijos į Bali per Surabają. Pirmasis 
pranešimas iš krovinių pervežėjo parei
kalavo labai didelių muitinės, administra
cijos ir visokiausių kitokių mokesčių - vis
kas atsiųsta raštu ir su dublikatais. Po 
didelių protestų mokestis buvo sumažin
tas, bet šeima perspėta, kad už mokėjimo 
delsimą kiekvieną dieną bus priskaičiuo
jama sandėliavimo pabauda. Per sekan
čias šešias savaites nuolatos buvo reika
laujama įvairių dokumentų, kurie jau prieš 
išsiunčiant buvo įteikti Buvo prieštarin
gų reikalavimų pateikti vizas, laiškus, do

savivaldybių delegacijos vadovas Euro
pos Tarybos vietinių ir regioninių valdžios 
institucijų kongrese bei šio kongreso 
Nuolatinio komiteto bei darbo grupių 
narys.

2000 m. kovo - lapkričio mėn. Kauno 
miesto savivaldybės tarybos narys.

11 išradimų, iš jų 3 užpatentuoti Va
karuose ir pasaulinėje išradimų parodoje 
„Expo-85“ apdovanoti aukso medaliu, 
bendraautoris. Vokietijos inžinierių sąjun
gos, Lietuvos ir Švedijos draugijos, Kino
logų draugijos narys. Žmona Jolanta, sū
nūs Kasparas, Adomas. □ 

maždaug 30 mln. Lt, bet vėliau šie skai
čiai buvo patikslinti.

Jo teigimu, pasiruošimo eiga yra „vi
siškai normali“ ir telpamą į grafikus.

„Ko gero, didžiausią rūpestį kelia Pa
nevėžio viešbučio klausimas“, - pripažino 
R. Alekna.

Tuo tarpu Lietuvos krepšinio federa
cijos (LKF) generalinis sekretorius Min
daugas Balčiūnas žurnalistams sakė, kad 
šiuo metu yra surastas privatus investuo
tojas, kuris sutiktų rekonstruoti Panevė
žio viešbutį „Romantic“, tačiau jis nori 
garantijų, kad mieste penkerius metus 
nestigs renginių, o kartu ir viešbučio sve
čių. (Pagal Delfi) 

boniui ir kapitonui Dainiui Šalengai“, - 
sako vienas iš festivalio rengėjų „Kauno 
Akropolio“ valdytojas Vladimiras Kono- 
nenka.

Tai pirmasis tokio aukšto lygio smė
lio skulptūrų festivalis Lietuvoje. Ben
dradarbiaujant su Baltijos smėlio skulp
tūrų menininkų asociacija, į Kauną pa
vyko pakviesti pasaulinio garso meni
ninkus. Tikimasi, kad ;šis festivalis taps 
tradiciniu ir kiekvienais metais džiugins 
kauniečius bei miesto svečius unikalio
mis skulptūromis. (Pagal “L.r.”)

kumentus ir adminstracines anketas, o kai 
jie buvo pakartotinai įteikti, jie pasirodė 
nereikalingi. Paskutinis reikalavimas bu
vo visai šeimai pasiųsti savo originalius 
pasus kažkokiam nežinomam asmeniui 
Surabajoje “tik kelioms dienoms”. Jie 
turbūt juokavo, ar ne? Bet kas atsitiko per 
visą tą tyčinį bagažo neišdavimo laiką? 
Sandėliavimo sąskaita vis augo, ir augo, ir 
augo... ' ii .

Taigi, gal aš per greitai nusprendžiau, 
kad žmonės čia nesupranta apie pasėkas 
dėl savo poelgių. Gal būt aš darau klaidą 
(ir vėl) vertindamas kitų kultūrų papro
čius pagal savo kultūrą. Bet jeigu tai nėra 
numatomų pasėkų supratimo trūkumas, 
tai kas gi kita? Paprasčiausias atsakymas 
būtų, kad žmonės taip elgiasi galvodami 
kad bet kokios pasėkos arba yra visai 
nesvarbios, arba, kad jie iš to gali turėti 
naudos. Ir tai yra bauginanti išvada, nes tai 
būtų labai panašu į Australiją - ir viena iš 
priežasčių, dėl kurių aš dabar gyvenu čia.

(Bus daugiau)
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Žodžių karas
Atkelta iš 5 psL
komunistų partijos narių, komisarų ir 
rusų kareivių; bet šitų skaičius buvo 
palyginti mažas. “

Vėliau, 296 puslapyje, skaitome: 
“[Jaltos konferencijoje] Stalinas prašė ... 
padidinti bombardavimus iš oro, ypač 
Berlyno - Dresdeno - Leipcigo srityse, iš 
kur - anot jo spėliojimo - vokiečiai ruo
šėsi išsiųsti į Rytus mažiausiai 40 divizijų. 
Stalinas perdėjo: išsiuntė tik 4 divizijas”.

Šia proga verta prisiminti, kad, artėjant 
karo pabaigai, 1945 m. pradžioje, Dres- 
denas jau buvo tapęs gailestinga nelai
mingosios žmonijos prieglauda: į gražųjį 
miestą buvo prisigrūdę tūkstančiai su
žeistų kareivių ir nesuskaitomi pulkai 
lietuvių bei kitų pabėgėlių iš Rytų. Be jų, 
buvo nemažai lietuvių, taip pat prisi
glaudusių kitose Vokietijos vietose, įs
kaitant Berlyną ir Leipcigą. Kad prisige
rinti Stalinui, vakariečiai daužė, bombar
davo ir sudegino šiuos miestus. Ir kiek ta
da žuvo civilių gyventojų, visokių tauty
bių senelių, moterų ir vaikų! Ar kas su
skaičiuos, kiek jų tarpe buvo nekaltų

Koks yra lietuvio charakteris?
Atkelta iš 4 psl.
lietuviai buvo karingi, sukūrė ir valstybę, ir 
karalystę, ir kunigaikštystę, ir aplinkinių 
šalių metraščiuose minima lietuvių ka
riuomenė. Netgi ukrainiečių vestuvinėse 
dainose yra žodžiai „Naehala Litva, budėt 
c nimi bitva” = “Atvyko Lietuva, bus su 
jais kova”.

Kai jaunikio šalis atvažiuoja, tai prily
ginama atvykusiai Lietuvos kariuomenei, 
su kuria reikės susiremti. Lietuvių karin
gumas dabar, ko gero, išreiškiamas dau
giau per sportines kovas ir tai prilygina
ma karo laimėjimams. Na, o kadangi 
karingi, tai ir kerštingi, nes yra tokių pa
tarlių: „Jei kas lietuvį nuskriaus, tai tas ir 
grabe atleidimo negaus“.

Pabrėžiama didelė savivertė. Šiomis 
dienomis taip pat yra tokių patvirtini
mų, kad „lietuvį užkliudyk, tai jis tau irgi 
neduos praeiti“, - pastebėjo etnologe G. 
Kadžytė.

R. Ališauskienės manymu, drąsa - viena 
iš lietuviams būdingų savybių.

„Gyvename gan plokščioje žemėje, bet 
daug lietuvių veržiasi į kalnus, daug lie
tuvių renkasi pilotavimą arba kitokias 
gana ekstremalias sporto šakas ir mėgsta 
rizikuoti. Yra tautų, kurios žymiai atsar
gesnės arba, kaip sakoma, nelips ten, kur 
pavojinga. Lietuviai taip pat nebijo neži
nomybės, nebijo išvažiuoti. Drąsūs žmonės 
yra emigrantai, nes jie savo problemas 
sprendžia ne visada žinodami, kur eina. 
Kalbėdami apie tai, kokias savybes verti
na, drąsą lietuviai pažymi kaip pakanka
mai svarbią savybę“, - teigė sociologė.

Lietuvos įvaizdžio kūrėjai Lietuvą taip 
pat pateikia kaip drąsią šalį.

„Lietuviai, kaip ir daugelis žmonių, yra 
daugialypiai ir viena iš savybių, kuria jie 
pasižymi, yra drąsa. Drąsa iš tikrųjų yra 
labai plati sąvoka: yra ir teigiamų, ir nei
giamų apraiškų. Tačiau lietuviai turi ryž
to, moka trenkti kumščiu j stalą“, - mano 
reklamos specialistas Paulius Senūta.

Tačiau, anot jo, lietuviai visgi labiau
siai tapatinasi su darbštumu. „Apklausos 
rodo, kad lietuviai išskiria drąsą ir tai yra 
antra mūsų tautinė savybė po darbštumo. 
Darbštumas nepasirinktas todėl, kad šiuo
laikinėje visuomenėje šis bruožas nėra ta 
pati vertybė. Darbštumo, pigių darbo ran

lietuvių, bėgusių nuo raudonojo tvano ir 
beveik - bet ne visai - pasiekusių išsi
laisvinimą Vakaruose? Ši graudi tema li
ko knygoje nepaminėta, tartum taip išvis 
nebuvo.

Knygos pabaigoje randame apyskaitą: 
kiek gyvybių iš viso kainavo šis karas? Štai, 
mus liečiančios eilutės iš daug platesnės 
statistinės lentelės (318 psL):

Kareiviai Civiliai Žydai 
Lietuviai - 170,000 200,000
Visa
Europa

19,070,000 14,730,000 5,978,000
O O O

Nepamirškime, kad dauguma žmonių, 
kurie perka ir skaito šį veikalą (arba kitas 
panašias knygas), labai mažai žino apie 
Lietuvą, arba iš viso nieko nežino. Tad 
kokį įspūdį jie susidarys apie mus ir mūsų 
Tėvynę, perskaitę tokį Antrojo didžiojo 
karo aprašymą?

Gavus tiek mažai, ir dargi ribotos, 
informacijos apie Lietuvą, skaitytojams 
gali tikrai pasirodyti, kad lietuviai buvo (o 
gal ir tebėra?) vokiečių - nacių bendri
ninkai ir žydšaudžiai...

Laikas susirūpinti.

kų yra ganėtinai daug pasaulyje ir mes 
nesiruošiame j tai pretenduoti“, - priduria 
P. Senūta.

„Suprantama, tą drąsą reikia atitinka
mai pristatyti. Pristatyti ne kaip kokį 
gyrimąsi, bet drąsą rizikuoti. Sakysim, 
mašinų parvaryti važiuoja broliai lietu
viai, o ne latviai, estai ir ne kazachai, uk
rainiečiai. Čia irgi reikia rizikos, reikia 
drąsos, reikia išradingumo, kalbų mokė
jimo ir panašiai. Mūsų verslininkai daro 
gražius dalykus ir kitose šalyse, be drąsos 
to nepadarysi. Emigracija taip pat susi
jusi su drąsa, nes emigruojama ne tik dėl 
materialinių dalykų, bet ir todėl, kad 
norima pamatyti, apsimokyti“, - sakė 
profesorius A. Kregždė.

Tautos charakteris geriausiai atsispin
di išvažiavus į svečias šalis. Pasirodo, 
lietuviai, išvykę į Jungtines Valstijas XX 
amžiaus pirmoje pusėje pasižymėjo dviem 
dalykais: jų, po rusų, daugiausia buvo 
komunistų partijoje, o nusikaltimų suves
tinėse jie pirmavo pagal chuliganizmą - 
sukeltas muštynes ir išdaužytus langus. 
Sociologas Vytautas Kavolis yra pateikęs 
puikų paaiškinimą, kodėl taip nutiko.

1919 ir 1920 metais lietuviai buvo an
tra stambiausia tautinė grupė Amerikos 
komunistų partijoje, o 1920 metais jų 
skaičius beveik siekė penktadalį visų 
komunistų partijos narių. V. Kavolis teigia, 
kad lietuviams būdingas kolektyvinis 
mentalitetas: reikia bendruomenės, paklu
simo bendroms normoms, autoriteto.

Tradicinėje visuomenėje tai atliko 
Bažnyčia ir kunigas. Praradus religiją 
reikėjo naujų autoritetų - ir tokiu tapo 
Komunistų partija, kuri pasiūlė bendruo
meniškumą, paklusimą kolektyvo valiai.

„Visai neseniai skaičiau latvių rašyto
jos Laimos Muktupavelos knygą „Pieva
grybių testamentas“. Autorė kalba apie 
emigrantus Airijoje ir štai sako, kad mes, 
latviai, tokie viensėdininkai, pavieninin- 
kai ir nelinkę bendrauti. O lietuviai tai jau 
esą galvos skausmas tiems darbdaviams, 
nes jeigu nuvažiavo vyras, tai po kurio 
laiko atvažiuoja žmona, atsiveža vaikus, 
po to - žmonos sesuo, uošvė ir visa gi
minė, ir tai rodo lietuvių polinkį bendrau
ti“, - pasakojo G. Kadžytė.

(lrt.lt)

Sydnėjuje pagerbtos mamytės
Atkelta iš 3 psl.
Wollaston ir labai aiškiai, neskubėdama 
padeklamavo eilėraštį “Mano Mamytė”. 
Po to sekė visų mokinukų šokis “Noriu 
Miego”. Buvo nuostabiai gražu matyti, 
kaip patys mažiausi mėgina statyti kojytes 
pagal muziką. Jiems baigus, dvi sesutės 
Brianna ir Daniela kartu pagrojo “Eye of 
the Tiger” (Tigro Akis).

Vaikučiai žaismingai baigė programą 
Mamytėm su daina “Išbėgs pelė iš miško”. 
Programa nudžiugino visus žiūrovus. Va
lio vaikučiams! Kiekvieną iš jų už gražiai 
atliktą programą ALB Sydnėjaus Apylin
kės Valdybos vardu Audronė Pouchienė 
pavaišino Cherry Ripe saldainiais.

Sydnėjaus Savaitgalio Mokyklos mokiniai su mokytojomis.

“The Soviet Story”, Edvins Snore’s award-winning and highly acclaimed
documentary film will have its Australian and New Zealand TV premiere when it is 
screened on Foxtel’s The History Channel on Thursday, May 27,2010 at 8:30 pm (AEST 
and NZST). Repeat screenings at 1:30 am and 12:30 pm on May 28.

“The Soviet Story” offers an alternative history of an Allied power; a regime which 
helped the Nazis to murder Jews, which slaughtered its own people on an industrial scale, 
and whose crimes were largely ignored by the West. The complete story of Europe’s most 
murderous regime has never been told. Until now...

Some of the subjects covered in the film include:
• The Great Famine in Ukraine (1932/33)
• The Katyn massacre (1940)
• The SS-KGB partnership
• Soviet mass deportations
• Medical experiments in the GULAG.

Padėka
Mūsų brangiai mamytei ir sesutei Daliai Bertašienei iškeliavus 

į amžinybę, dėkojame Melbourno “Dainos Sambūrio” choristams už giesmes 
per laidotuves.

Didelis ačiū ponioms Bronei Staugaitienei ir Danutei Lynikienei už 
nuoširdžius bei gražius žodžius.

Dėkojame giminėms ir draugams, atvykusiems iš kitų valstijų ir iš toli
mesnių vietovių bei visiems dalyvavusiems laidotuvėse.

Nuoširdus ačiū už prisiųstas gėles, kurių buvo labai daug. Už pareikštas 
užuojautas žodžiu ir raštu.

Neužmiršime Jūsų draugiškumo ir nuoširdumo.
' Dukros Jūratė, Renata, Rasa ir anūkai

Sesuo Nijolė ir brolis Marijonas su šeimomis
■ ’ ■' ‘;r'i’ji'i iiiJitin'!?. .-ii

Dėmesio “Pasaulio Lietuvio” skaitytojams b į
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) 97273131. E-mail: kramilius@optusnet.com.au

Mamyčių dienos programai einant prie 
pabaigos, nebuvo pamiršta ir mūsų 
tradicija pagerbti vyriausią mamytę 
Sydnėjuje. Taigi, sveikinimo žodžiais vice
pirmininkė Greta Savickaitė-Fletcher 
kreipėsi į mūsų visų mylimą ir gerbiamą 
vyriausią Mamytę Sydnėjuje p. Ceciliją 
Protienę, o Kristina Dičiūnienė jai įteikė 
puokštę gražių chrizantemų, Šis pa
sveikinimas ir pagerbimas labai sujaudino 
mielą p. Ceciliją Protienę ir visus žiū
rovus salėje.

Mamyčių Dienos minėjimas niekam 
neprailgo ir visos mamytės jautėsi gražiai 
pagerbtos ir įvertintos.

□

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

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Re m kite išeivijos spaudų!
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Išvežimų minėjimas Melbourne
Sekmadienį, birželio 13 dieną, 2 vai. p.p. Melbourno Lietuvių Namų Teatro 

salėje minėsime Gedulo ir Vilties Dieną.
Paskaitą skaitys p. Gabrielius Žemkalnis.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti.
■ i>■' ALB Melbourno Apylinkės Valdyba
;  

|GG IUIO /UĮlOb

IP- 2pobbiuir Bibliotekos Bičiulių Būrelis kviečia j renginį

Tremtiniai į Rytus - tremtiniai į Vakarus, 
kuris įvyks sekmadienį, birželio 20 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių 

Klube, Bankstown.
Renginį pristato dr. Vytautas Donieia.
PRISIMINIMAI: Elena Jonaitienė, Antanas Laukaitis, 

Nijolė Jankutė - Užubalienė.
Aida Zastarskytė - Abromas, Arvydas Rupšys ir kt.
“Atspindys”

SKAITOVAI:
DAINUOJA:
Maloniai kviečiame dalyvauti. Rengėjai

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
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).

Pabaltiečių Trėmimų Minėjimas Canberroje
Trėmimų minėjimas įvyks sekmadienį, birželio 13 dieną, 2 vai. p.p. Lenkų 

Klube, David Street, Turner.
Šia proga paskaitą skaitys dr. Janis Priedkains.
Po trumpos meninės programos seks vaišės.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjunga

NOTICE TO MEMBERS OF AUSTRALIAN LITHUANIAN 
COMMUNITY - SYDNEY INC.

Australian Lithuanian Community - Sydney Inc. Executive Committee 
(Apylinkės Valdyba), in accordance with Incorporated Associations article 25(1), 
is calling a

Special General Meeting
Sunday 4th July 2010,230pm,

Sydney Lithuanian Club Ltd., 16-20 Meredith Street Bankstown
Agenda

To receive and vote on the following Resolution:
That the members of the Australian Lithuanian Community-Sydney Inc. ratify 

the present Executive Committee (Apylinkės Valdyba) consisting of Vytas Juška, 
Greta Savickaite-Fletcher, Audrone Pouichene, Kristina Diciunas and Jadvyga 
Burokas.

If the Resolution is defeated, then the current Committee will resign and a new 
Executive Committee of the Association needs to be elected to hold office until 
the next Annual General Meeting in October 2010.

If an election of a new Executive Committee (Apylinkes Valdyba) needs to be 
held then written nominations are required. Therefore, written nominations are 
called from members which must be signed by two (2) members and accompanied 
by a written consent of the candidate. The consent can be written on the same 
nomination page.

Nominations should be addressed to and must be received no later then 27th 
June 2010:

Secretary
Australian Lithuanian Community-Sydney Inc
C/o Public Officer
43B Edgar Street,
AUBURN, NSW 2144
Each member is entitled to appoint another member as a proxy. Proxy forms 

are available from the Public Officer at the above given address and must be 
returned to the Secretary at the same address no later then 3rd July 2010. Each 
member can obtain no more than five (5) proxies.

Executive Committee
Australian Lithuanian Community-Sydney Inc.

Bus Excursion (Sydney)
* L6IIJ ž» • Saturday 29th May 2010

First stop Stanwe 11 Park for morning tea & then to Kiama Blow Hole & approx. 
Ihr shopping stop. Then on to Minnamurra Falls for a delicious bbq lunch. Entry 
fee into National Park included in cost.

ZZALL FOR ONLY $50
Limited seats available. Money by Wednesday 26/5/2010
There will be lucky prizes as well as a raffle.
It will be a GREAT FUN-FILLED DAY.
Ring Elė Kains ph: 9791 0186
All money raised will go to the Sydney Lithuanian Club.

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.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Nuoširdžiai kviečiame ir su meile laukiame visų

^eimuc {Popietėje
sekmadienį, gegužės 30 dieną, 2 vai. p.p. Melbourno Lietuvių Namų Jubi

liejinėje salėje. Pasidžiaugsime savo šeimomis, pagerbsime visas motinas, 
pasigėrėsime šeimyniška programa ir pasivaišinsime naminiais skanėstais.

Melb. Katalikės Moterys ir Soc. Globa

LITHUANIAN CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY "TALKA" LTD

LOANS
EASY TERMS
NO FEES
Horn* pu>cfaic«, r«Bov»lions, 

now 7.0% p.a.
First home buyers rate
6.5% for 12 months

MELBOURNE ADELAIDE 
03 9328 3466 Q8 8362 7377

TERM DEPOSITS
from oi-os-amo

12 mth. 6.15% p.a.
6 mth. 5.80% p.a.
3 mth. 5.50% p.a.
Funds may bo withdrawn boforo 
end of term, in which case 0.5% 
is paid on the withdrawn amount.

SYDNEY FAX
02 9482 0082 03 9328 4957

Reikia naujo pianino!
Sydnėjaus lietuvių choras “Daina” prieš daugelį metų rinko pinigus dėl Lidcombe St. 

Joachim’s bažnyčios vargonų. Sydnėjaus lietuvių bendruomenės dosnumo dėka, vargo
nai buvo nupirkti. Nors vargonai yra bažnyčios nuosavybė, bet jau eilę metų, net ir šian
dien juos naudoja Sydnėjaus lietuviai.

Šiuo metu choras “Daina” naudojasi mažu, senu Lietuvių Klubo pianinu, kuris jau 
visai susidėvėjęs. Žinodami Lietuvių Klubo finansinę padėtį mes negalime prašyti, kad 
Klubas nupirktų naują pianiną. Tačiau Sydnėjaus Lietuvių Klubas nutarė prašyti para
mos iš NSW valstijos. Paaiškėjo, kad valstybės grant yra įmanoma gauti, jeigu ir mūsų 
lietuvių bendruomenė parodys savo iniciatyvą tam reikalui - būtent pradės rinkliavą 
pianino įsigijimui. Aš, Birutė Aleknaitė, choro vadovė, prašau jūsų dosnumo naujo 
pianino įsigijimui. Aukas priima choro “Daina” Valdyba. Ačiū visiems.

M ŪBU Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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

Redakcija rašin ius 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.
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