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Seimas plečia dvigubos pilietybės „geografiją”Nauja ALB Adelaides Apylinkės Valdyba

Šių metų gegužės 30 dieną Adelaidės Lietuvių Namuose įvyko i J Ji Adelaidės Apylinkės 
Visuotinis Metinis susirinkimas, kurio metu buvo išrinkta nauja ALB Adelaidės Apylinkės
Valdyba. Plačiau apie susirinkimą skaitykite “M.E” psl. 3.
Nuotraukoje - naujai išrinkta ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba. Iš kairės: Gaila Paške- 
vičienė, Antanas Pocius, Gaila Dundienė ir Kristina Gudelytė. Trtksta Aldonos Pretty.
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Vasaros 
sezonas 

atidarytas
Neringos va

saros sezonas jau 
atidarytas! Ge
gužės 29 dieną 
pamaryje siautęs 
stiprus vėjas ne
išgąsdino dau
gybės iš visos Lie

tuvos į Kuršių neriją suvažiavusių žmo
nių. Vasaros sezono atidarymui skirti 
renginiai vyko visas tris savaitgalio dienas, 
o šventės ašimi tapo šeštadienio vakarą 
surengtas didysis festivalio koncertas 
“Benai, plaukiam į Nidą! ” Nurimus vėjui, 
Nidos prieplaukoje pasirodė gausybė 
populiariausių Lietuvos muzikantų, o ne
seniai atidarytame Bardų skverelyje mu
zikavo ir bardai, kurie savo koncertą skyrė 
maestro Vytautui Kemagiui atminti Jame 
oficialiai paskelbta ir apie Užupio res
publikos ambasados Nidoje atidarymą.

Per 20 metų - mažiau 365,000 
gyventojų

Lietuvos gyventojų skaičius nuo 1990 
metų sumažėjo 365,000, skelbia Statisti
kos departamentas leidinyje “Lietuva skai
čiais”. Anot departamento, gyventojų skai
čiaus mažėjimas vyko dėl neigiamos na
tūralios gyventojų kaitos ir emigracijos.

Pernai gimė 20,000 kūdikių mažiau 
nei 1990-aisiais. Emigravusiųjų skaičiai 
1990 ir 2009 m. nelabai skiriasi, tačiau 
2005-2008 m. emigravo mažiau žmonių.

Per 20 valstybės nepriklausomybės 
metų vyrų ir moterų vidutinės tikėtinos gy
venimo trukmės skirtumas išliko panašus. 
Pernai moterų vidutinė gyvenimo trukmė 

buvo 11 metų ilgesnė nei vyrų.
Departamentas atkreipia dėmesį, kad 

ryškūs pokyčiai minėtu laikotarpiu stebi
mi sveikatos priežiūros sektoriuje. Gydy
tojų skaičius sumažėjo 1,500, slaugytojų - 
16,300, tačiau 700 padaugėjo vaistininkų. 
Lovų skaičius ligoninėse 2009 metais, 
palyginti su 1990-aisiais, sumažėjo pusiau.

Bunda Šventosios uostas
Klaipėdos jūrų uosto šešėlio užgožtas 

Šventosios uostas bunda iš letargo miego. 
Jo atstatymo galimybių studiją parengę 
ispanai tikina, kad tam reikėtų apie 170 
mln. litų, o visos išlaidos atsipirktų vė
liausiai per 30 metų. Galutinę Šventosios 
uosto atstatymo galimybių studiją paren
gė Ispanijos inžinierių, konsultantų ir 
architektų kompanija. Ji kainavo apie 
255,000 eurų, o pinigus skyrė Ispanijos 
Vyriausybė. Pasak 1000 puslapių studijos, 
iš viso buvo analizuota 12 galimų uosto 
variantų. Ispanijos specialistų nuomone. 
Šventosios uostas galėtų kurtis pietinėje 
dabartinio uosto pusėje, kur būtų pasta
tyti apie puskilometrį į Baltijos jūrą nu
sidriekę molai. Čia būtų įrengtos ne tik 
prisitvirtinimo vietos, bet ir remonto dirb
tuvės, visa būtina infrastruktūra ir net bu
riavimo mokykla. Apskaičiuota, kad iš 
naujo atgimusiame Šventosios uoste galės 
tilpti apie 700 laivų - nuo pramoginių ir 
žvejybos iki pasienio apsaugos ir aptar
naujančių Būtingės naftos terminalą.

Taip pat teigiama, kad iš naujo atgimęs 
Šventosios uostas labiausiai vilios po 
Baltijos jūrą keliaujančius buriuotojus. 
Jiems tai bus, po Klaipėdos uosto, antroji 
užuovėja Lietuvoje - nuo audrų ar kitų 
gamtos stichijų. Juolab kad ir Europos 
Sąjunga reikalauja, jog Baltijos ir Šiaurės

Nukelta į 2 psL

Kaip praneša BNS, Seimas svarstyda
mas naujos redakcijos Pilietybės įstatymą 
ėmėsi plėsti pirminės redakcijos projekte 
gana siaurai nurodytas galimybes turėti 
dvigubą pilietybę.

Ankstesnės Prezidentūros parengtame 
įstatymo projekte buvo nubrėžta griežta 
riba, kad dvigubą pilietybę galėtų išlaikyti 
tik pasitraukusieji iš Lietuvos iki Nepri
klausomybės atgavimo 1990-ųjų kovo 11 
dieną ir jų palikuonys.

Tačiau Seimo komitetuose nuspręsta 
plėsti dvigubos pilietybės “geografiją”. 
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete 
(TTK) buvo pritarta siūlymui leisti dvi
gubą pilietybę turėti išvykusiesiems ir po 
Nepriklausomybes atgavimo, jei jie įgijo 
Europos Sąjungos ar NATO šalies pi
lietybę.

Svarstant įstatymą Seimo posėdyje 
pritarta dar vienam siūlymui - dvigubą 
pilietybę leisti turėti lietuvių kilmės as
menims, tradiciškai gyvenantiems valsty
bėje, su kuria Lietuvą skiria valstybės 
siena - tad į dvigubą pilietybę galės pre
tenduoti ir Baltarusijoje bei Rusijoje gy
venantys lietuviai.

Seimo Žmogaus teisių komitetas 
(ŽTK) siūlė išvis atskaitos data dėl dvi
gubos pilietybės imti ne Nepriklausomy
bės atkūrimą, o šiuo metu svarstomos 
įstatymo redakcijos įsigaliojimą. ŽTK 
siūlymu, dvigubą pilietybę galėtų turėti 
asmuo, pasitraukęs iš Lietuvos iki šio 
įstatymo įsigaliojimo dienos ir įgijęs ki
tos valstybės pilietybę. Tačiau šiam siū
lymui nepritarta.

Kariuomenės struktūra - nustatyta
(ELTA). Seimas nustatė principinę ka

riuomenės struktūrą 2010 metais ir 
įtvirtino šios struktūros 2015 metais pla
navimo gaires. Už toki įstatymą balsavo 
66 Seimo nariai, prieš - 13, susilaikė 32.

Nustatyta nauja principinė kariuome
nės struktūra 2010 m. bus tokia pat kaip 
2009 m. struktūra, išskyrus tai, kad 2010 
m. dėl sumažinto krašto apsaugos siste
mos finansavimo nenumatoma steigti 
Ryšių ir informacinių sistemų bataliono.

Pagal įstatymą 2010 metų principinę 
kariuomenės struktūrą sudarys sausumos 
pajėgos, karinės oro pajėgos, karinės jūrų 
pajėgos, specialiųjų operacijų pajėgos. 
Logistikos valdyba, Mokymo ir personalo 
valdyba, Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino štabo batalionas. Karo policija.

Siekiant sudaryti sąlygas priimti į 
kariuomenę daugiau profesinės karo 
tarnybos eilinių karių, nutarta pakeisti 
karininkų, puskarininkių, seržantų ir eili
nių pareigybių skaičių.

2010 m. yra mažinami ribiniai vyres
niųjų karininkų ir kariūnų skaičiai: ge
nerolų ir admirolų ribinis skaičius maži
namas nuo 10 (2009 m.) iki 9 (2010 m.), 
pulkininkų ir jūrų kapitonų - nuo 40 
(2009 m.) iki 30 (2010 m.), pulkininkų 
leitenantų ir komandorų - nuo 140 (2009 
m.) iki 130 (2010 m.). Tačiau 2015 m vy
resniųjų karininkų skaičius bus nežymiai

Seimui taip pat buvo pateikti siūlymai 
dvigubą pilietybę leisti ir Šveicarijos, taip 
pat - Šengeno sutarties šalių lietuviams, 
tačiau jiems nepritarta.

“Šitas lietuvių skaidymas į dvi dalis 
visų pirma prieštarauja Konstitucijai. Ši
tie nenuoseklumai stulbina - kodėl siū
loma įtraukti Šveicariją, o nėra Monako, 
Andoros, Lichtenšteino?” - piktinosi 
Seimo narys E. Klumbys.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės at
stovė I .ietuvoje Vida Bandis pripažino, kad 
dabartinė įstatymo redakcija po pataisų 
yra. jos žodžiais, neteisinga, nes, sakykime, 
emigravusieji į JAV dvigubą pilietybę ga
lės turėti, o j Australiją - ne. Ji pabrėžė 
remianti bet kokią dvigubos pilietybės 
instituto plėtrą.

“Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pozicija yra ta, kad mes norėtumėme, kad 
kuo daugiau lietuvių tautybės žmonių 
galėtų turėti pilietybę. Mes esame tokia 
maža tauta, mes turėtumėm kiekvienam 
piliečiui, kuris nori turėti pilietybę, kad jis 
ją turėtų”, - Seime žurnalistams po įstaty
mo svarstymo sakė Vida Bandis.

Prezidentūros d.arbo grupės-parengtą 
naujos redakcijos Pilietybės įstatymą 
svarstyti įpusėjęs Seimas jį jau pakeitė iš 
esmės. Ankstesnės Prezidentūros pateikta 
redakcija dvigubą pilietybę leido tik iš 
Lietuvos iki Nepriklausomybės atkūrimo 
pasitraukusiems asmenims bei jų pali
kuonims, o jeigu pilietis į užsienį gyventi 
išvyko po 1990-ųjų, dvigubos pilietybės jis 
negalėtų turėti, lietuvišką pasą galėtų 
gauti tik užsienyje gimę jų vaikai. □ 

didinamas: generolų ir admirolų ribinis 
skaičius didinamas iki 10, pulkininkų ir 
jūrų kapitonų - iki 40, pulkininkų leite
nantų ir komandorų - iki 150. Kariūnų 
skaičių nuspręsta mažinti nuo 240 (2009 
m.) iki 150-200 (2010 m.) ir padidinti iki 
230 (2015 m.).

Ribojant vyresniųjų karininkų ir didi
nant eilinių karių skaičių, profesinės karo 
tarnybos karių ribinis skaičius 2010 m, 
palyginti su 2009 m., nesikeis, t. y. jų skai
čius nustatomas nuo 7,700 iki 8,400, o iki 
2015 m., priėmus daugiau eilinių profesi
nės karo tarnybos karių, didės iki 9,000.

2010 m., kaip ir 2009 m, yra nusta
tomas ribinis privalomosios pradinės karo 
tarnybos karių, dalyvausiančių būtinuo
siuose kariniuose mokymuose savano
riškumo pagrindu, skaičius - nuo 300 iki 
600, 2015 m. šis skaičius didės iki 1000.

Dėl sumažinto krašto apsaugos siste
mos finansavimo įstatyme ribinis karių 
savanorių skaičius 2010 metais yra nu
statomas nuo 4,500 iki 6,000 (2009 m. -ne 
mažiau kaip 6,000 karių savanorių ir kitų 
aktyviojo rezervo karių), tačiau 2015 m 
jų skaičius sieks jau 7,500.

Dėl visų išvardytų pokyčių bendras 
ribinis krašto apsaugos sistemoje tarnau
jančių karių skaičius sumažės nuo 15,240 
(2009 m.) iki 12,650-15,200 (2010 m.), 
tačiau vėliau didės iki 17,730 (2015 m.).
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur Viršūnių susitikimo atgarsiai

♦ Visą savaitę 
žiniasklaidos gar
sinama tarptau
tinė šešių laivų 
flotilė gegužės 30 
dieną artinosi 
prie Gazos uosto 
Viduržemio jū
roje. Jos tikslas 
buvo prasiveržti 
pro Izraelio karo

laivyno blokadą su maistu ir humanita
rinės pagalbos reikmenimis Gazai. Flo
tilėje buvo 600 asmenų, aktyviai protes
tuojančių prieš Gazos ruožo blokadą, 
bei žiniasklaidos atstovai ir įvairių Euro
pos kraštų parlamentarai. Dauguma 
aktyvistų buvo Turkijos piliečiai, bet taip 
pat ir iš Airijos, Belgijos, Didžiosios Bri
tanijos, Prancūzijos, Italijos, Vokietijos. 
Graikijos, Australijos. Prie Flotilės tarp
tautiniuose vandenyse prisiartino trys 
Izraelio karo laivai ir griežtai įspėjo flotile 
nesiartinti prie Gazos.
♦ Gegužės 31 d. anksti naktį Izraelio 
specialūs daliniai užėmė “Mavi Marmara” 
laivą, didžiausią iš flotilės laivų. Pirmas 
jų bandymas įlipti į laivą iš jūros buvo 
aktyvistų atremtas. Tada jie leidosi į laivą 
iš sraigtasparnių virvėmis. Pirmieji nusi
leidę buvo nuginkluoti ir apmušti lazdo
mis, vėlesnieji kariai leidosi be atodairio 
šaudydami į aktyvistus. Nušauti 9 akty
vistai, virš 30 sužeistų. Sužeisti ir 10 Izrae
lio karių. Flotilės laivai buvo nukreipti j 
Ašdod uostą Izraelyje, gi 618 flotilės ke

M£Įį8>

leivių buvo areštuoti. Izraelis buvo numa
tęs juos teisti, bet dėl tarptautinių protes
tų audros juos visus ištrėmė.
Izraelio gynybos ministras Ehud Barak 
apgailestavo aktyvistų mirtis, bet visą 
incidentą pavadino politine provokacija. 
Kanadoje besilankąs Izraelio ministras

pirmininkas Benjamin Netanyahu pil
nai palaikė Izraelio specialių dalinių 
veiksmus. Dėl šių įvykių iširo iki šiol 
buvę glaudūs santykiai tarp Turkijos ir 
Izraelio.
♦ Birželio 1 d. Sydney, Melbourne ir 
Canberra miestuose įvyko didžiulės de
monstracijos prieš Izraelio Gazos ruožo 
blokadą ir Gazos flotilės užpuolimą.
♦ Birželio 2 d. iš pareigų atsistatydino 
Japonijos ministras pirmininkas Yukio 
Hatoyama. Prieš 8 mėnesius jo vado
vaujama demokratų partija triuškinan
čiai laimėjo parlamento rinkimus, bet 
jam nepasisekė išpildyti visą eilę prieš
rinkiminių pažadų, kurių svarbiausias 
buvo uždaryti JAV karinę bazę Okinavos 
saloje. Birželio 4 d. demokratų partija 
naujuoju min. pirmininku išrinko Naoto 
Kan, ligšiolinį finansų ministrą.
♦ Birželio 2 d. D. Britaniją sukrėtė 
žudynės šiaurės vakarų Anglijoje. Taksi 
vairuotojas Derrick Bird nušovė savo 
dvynuką brolį, savo šeimos advokatą, ke
letą kitų žmonių, su kuriais pykosi, o tada 
jis važinėjo po apylinkę ir be atodairos 
šaudė į žmones. Jis nušovė 12 žmonių, 
sužeidė 11, prieš pats nusišaudamas.
♦ Birželio 3 d. netikėtai iš jūros į NSW 
valstijos pajūrio miestą Lennox Head 
įsisukęs tornado per minutę laiko sugrio
vė 12namų ir pridarė daugkitų nuostolių.
♦ Birželio 3 d. British Petroleum ben
drovė sustabdė didesnę dalį naftos 
išsiliejimo Meksikos įlankoje. Ji tęsia 
bandymus visiškai sustabdyti išsiliejimą.
♦ Ukrainos prezidentui Viktor Januko-
vič pasisekė parlamente pravesti rezo
liuciją, kuria Ukraina atsisako nuo savo 
pastangų įstoti nare j NATO. Iš 450 par
lamento narių, už rezoliuciją balsavo 253 
nariai. Ukraina vis dar stengiasi įstoti į 
Europos Sąjungą. □

Vokietijos kanclerės Angela Merkei 
susitikimų su Lietuvos aukščiausiais 
pareigūnais planas buvo atšauktas pasku
tinę minutę. Tai įvyko dėl netikėto Vo
kietijos federalinio Prezidento Horst 
Koehler atsistatydinimo. Kanclerė atvyks 
pasitaikius kitai progai. Šiame susitikime 
Vokietijai atstovavo užsienio reikalų 
ministras Werner Hoyer. Į Baltijos 
valstybių vyriausybių vadovų forumą 
neatvyko ir Rusijos premjeras Vladimiras 
Putinas.

Baltijos viršūnių susitikimo proga 
Vilniuje prasidėjo ir Baltijos Davosu va

dinamas Baltijos plėtros forumas (BPF). 
Pirmą kartą Lietuvoje vykstančiame 
forume dalyvauja daugiau kaip 500 
įtakingų verslo, politikos, savivaldos, 
finansų ir akademinio pasaulio atstovų. 
Forumo dalyviai aptaria ekonomikos 
padėtį ir jos gerinimo galimybes, ES 
politiką Baltijos jūros regiono atžvilgiu, 
ieško tarpusavio bendradarbiavimo 
galimybių.

Be kitų garbių svečių, forume daly
vauja Pasaulio prekybos organizacijos 
generalinio direktoriaus pavaduotojas 
Rufus Yerxa. □

Pirmininkavimas Europos Sąjungai - brangus

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
jūrų valstybėse pramoginiai laivai kas 50 
kilometrų turėtų galimybę pasislėpti nuo 
šių pavojų. Planuojama, kad uosto staty
bos prasidės ne anksčiau kaip 2013 me
tais, parengus techninį projektą ir gavus 
ES paramą. Savų lėšų šiam projektui įgy
vendinti lietuviai neturi. Uostas kainuos 
apie 170 mln. litų (35 min. eurų).

Specialus alus Klaipėdai
“Švyturio” aludariai sukūrė ir Klaipė

dos kraštui dedikavo naują specialios 
technologijos alų - “Memelbrau”. Šis alus 
bus gaminamas mažomis partijomis. 
“Švyturio” vyriausioji aludarė Džuljeta 
Armonienė sakė, kad jau seniai brandino 
mintį sukurti alų specialiai klaipėdie
čiams. Pernai rudens pradžioje buvo pra
dėtas kurti receptas ir pagaliau, po dau
giau kaip septynių mėnesių darbo ir 
daugybės ragavimų, “Memelbrau” alus 
išfiltruotas ir keliauja į parduotuves. Ka
dangi alus sukurtas specialiai Klaipėdos 
kraštui, jis nuo gegužės 28 d. bus platinamas 
tik pajūrio ir pamario krašte.

Galės rinktis vaistus
Lietuvoje jau įgyvendintas Vakaruose 

sutinkamas įstatymas, kad pacientas gali 
rinktis kurį tos pačios rūšies vaistą pirkti- 
brangesnį ar pigesnį (“generic”). Nuo 
birželio 1 d. Lietuvos gydytojai vaistų 
receptuose galės nurodyti tik bendrinį 
pavadinimą. Konkretaus gamintojo medi
kamentus turės patarti vaistininkai ar 
pasirinkti pats pirkėjas. Sakoma, jog anks
čiau pirkėjo pasirinkimą dažnai lemia 
gydytojo sprendimas ir kaina. Gydytojai 
anksčiau atrasdavo būdų, kaip paakinti
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žmogų nusipirkti tam tikro gamintojo 
vaistų. Pavyzdžiui, užrašydavo prekinį 
vaistų pavadinimą ant atskiro lapelio, o 
recepte nurodydavo bendrinį pavadinimą.

“Western Union” - ir Lietuvoje
Pranešama, kad pasaulinė grynųjų 

pinigų perlaidų bendrovė “Western Union” 
ketina steigti Lietuvoje savo pasaulinį 
paslaugų centrą. Įmonė jau pasirašė ke
tinimų protokolą su Ūkio ministerija ir 
planuoja per pirmuosius trejus metus 
sukurti daugiau nei 200 darbo vietų. Pa
sak ūkio ministro Dainiaus Kreivio, in
vesticijos į centrą siekia apie 20 mln. litų. 
Jo teigimu, kaip ir Barclays atveju, tar
nautojų algos yra labai didelės, žmonės 
įgyja labai aukštą kompetenciją ir kva
lifikaciją. Tai taip pat duoda didelį postū
mį ateiti kitoms pasaulinio lygio bendro
vėms. Iš Europos Sąjungos (ES) lėšų ben
drovei bus skirta 5 mln. litų darbuotojų 
mokymams, dar 1.5 mln. litų Vyriausybė 
skirs kaip subsidiją už sukurtas darbo vietas.

Karaliauja gėlės
Nuo ankstyvo pavasario iki vasaros pa

baigos Panevėžio centre, ūkininkų turguje 
“Tau, žemdirby”, karaliauja gėlės, dekora
tyviniai sodinukai, daigai. Didžiąją turgaus 
dalį užima gėlės - vazonuose, vazonėliuose 
ir skintos, prašmatnių veislių ir lyg nu
žengusios iš senovės lietuvių darželio, be
sipuikuojančios žiedais ar dar tebesan
čios daigeliais. Vienintelę tokią turgavietę 
Lietuvoje, darbuotojų pramintą “Mažąja 
Olandija”, valdo moterys. Gėlių karalystė 
Panevėžyje žydi nuo ankstyvo pavasario iki 
maždaug liepos mėnesio.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 

_ da, EITA, BNS ir “Bernardinai”.
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Kaip primena BNS, ateina laikas 
Lietuvai pirmininkauti Europos Sąjungai 
Tai bus 2013 metų antrąjį pusmetį.

Lietuvos pirmininkavimas Europos 
Sąjungai (ES) 2013 metais valstybės biu
džetui gali kainuoti apie 72 mln. eurų, 
arba apie 250 mln. litų. “Mes orientuoja
mės j mažiausią biudžetą”, - Seimui sakė 
Užsienio reikalų ministerijos (URM) 
kancleris Kęstutis Jankauskas.

Jis pristatė Lietuvos pasirengimo pir
mininkauti ES Tarybai 2013 metais gaires. 
Jo teigimu, visų lėšų reikės ne iš karto. 
2013 metais tektų apie 60% sumos, 2012 
metais-apie 30%.

Pagal K-Jankausko pateiktus duo
menis, mažiausias pirmininkavimo ES biu
džetas buvo Airijos. 2004 metais jis su
darė 60 mln. eurų. Iki 75 mln. eurų iš
leido Slovėnija (2008 m.), Suomija (1999 
m. ir 2006 m.), Portugalija (2007 m.).

Didžiausias pirmininkavimo ES biu
džetas buvo prancūzų, 2008 metų antrąjį 
pusmetį jie tam tikslui skyrė 154 mln. eu
rų. Pernai pirmąjį pusmetį ĘS pirminin
kavusi Čekija išleido 120 mln. eurų, tų pa
čių metų antrąjį pusmetį Švedija - 81 
mln. eurų. KJankausko teigimu, pirminin
kauti ES besirengiantys vengrai ir lenkai 
skaičiuoja turėsią apie 110 mln. eurų iš
laidų.

Preliminariai planuojama, kad Lietu
vos pirmininkavimo laikotarpiu Briuse
lyje ir Liuksemburge įvyks apie 3,000

renginių. Tuo metu Lietuvoje jų turėtų bū
ti iki 300. Iš jų apie 150 - aukšto lygio, 120
- žemesnio - ekspertų, patarėjų lygio.

Manoma, kad apie 30 renginių būtų 
aukšto politinio lygio. Per minėtą laiko
tarpį Vilniuje turėtų įvykti vienas nefor
malus ES Vadovų Tarybos posėdis.

Diplomatas sakė, kad apžiūrėtos visos 
Vilniuje esančios patalpos, kur būtų gali
ma surengti tokį posėdį.

“Turime tris tokias patalpas -“Litexpo”, 
Nacionalinė dailės galerija ir dar statomi 
Valdovų rūmai. Racionaliausia, kad tokie 
renginiai būtų telkiami vienose patalpose”,
- kalbėjo KJankauskas.

Rengiantis pirmininkauti ES, iki kitų 
metų pradžios ketinama paskirti pasi
rengimo pirmininkauti lyderį - aukšto 
rango pareigūną, atsakingą už visapusiš
ką pasirengimą. Taip pat planuojama 
URM įkurti specialų Pirmininkavimo ES 
Tarybai departamentą. Pasak K.Jankaus
ko, jame dirbtų apie dešimt žmonių.

Kalbėdamas apie pirmininkavimo dar
botvarkę, diplomatas tvirtino, kad didžio
ji jos dalis “neišvengiamai bus paveldė
ta”. “Greta to turėtume išgryninti keletą 
prioritetų”, - sakė jis.

Gairėse nurodyta, kad prioritetinė
mis Lietuvai ES politikos sritimis galėtų 
tapti energetinio saugumo, Rytų kaimy
nystės, Baltijos jūros strategijos įgyven
dinimo ir bendradarbiavimo sienų apsau
gos srityje klausimai. □

JAV ragina grąžinti žydų turtą
Kaip praneša BNS, JAV pareigūnai 

paragino Lietuvą siekti pažangos žydų 
turto grąžinimo procese. Šiame kontekste 
Lietuva buvo išskirta kartu su Lenkija ir 
Rumunija.

Tokie raginimai nuskambėjo JAV 
vyriausybinės agentūros - Saugumo ir ben- 
dradarbiavimo Europoje komisijos - 
posėdyje, kuriame pasisakė JAV valstybės 
sekretorės patarėjas Stuart Eizenstat. Apie 
tai pranešė ir JAV žydų bendruomenės 
naujienų agentūra JTA.

“Korupcija, administraciniai vėlavi
mai, sunkumai gaunant esminius doku
mentus ir nepakankama informacija apie 
kreipimosi (dėl grąžinimo - BNS) procesą 
sudarkė nuosavybės grąžinimą daugelyje 
šalių. Kai kuriais atvejais trūksta pagrin
dinių teisės aktų. Jokia šalis šioje srityje 
nebuvo pavyzdžiu, o daugeliu atveju bu
vo priešingai”, - teigė Stuart Eizenstat. 
Lietuvą, Lenkiją ir Rumuniją jis išskyrė 
kaip šalis, “kuriose mes laukiame ilgai 
vėluojančių teigiamų poslinkių”.

Komisijos nariai paragino šalis pa
spartinti šį procesą.

“Lietuvoje 1995 metų nuosavybės 
įstatymas yra su nereikalingais apribo
jimais. Aš tikiuosi, kad vyriausybė ište
sės savo pažadus, pataisys įstatymą ir 
užtikrins, kad bendruomenių turtas, 
įskaitant mokyklas ir kulto vietas, bus

grąžintas tikriesiems šeimininkams”, - sa
kė komisijos pirmininkas JAV senatorius 
Ben Cardin. Jo pavaduotojas Alcee 
Hastings teigė, jog šalys tokiais atvejais 
turėtų netaikyti standartinių paveldėjimo 
įstatymų.

Pagal Lietuvos Teisingumo ministeri
jos parengtą įstatymo projektą numatoma 
kompensuoti apie 30% žydų bendruome
nių turėto nekilnojamojo turto, “kuris bu
vo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai 
nusavintas nacistinio ir sovietinio tota
litarinių režimų”, vertės. Ministerija pažy
mi, kad įstatymo priėmimas nereikštų, jog 
Lietuva prisiima teisinę ar politinę atsa
komybę už okupacijų padarytą žalą. Aiški
namajame rašte nurodyta, kad įstatymo 
projekto priėmimo galima neigiama pa
sekmė - tikėtinas laikinas antisemitizmo 
paaštrėjimas.

Kita vertus, priėmus projektą, anot jo 
rengėjų, būtų pademonstruota gera valia 
atkuriant istorinį teisingumą, pagerinti 
lietuvių ir žydų tautų santykiai, taip pat 
išreikšta pagarba žmogaus teisėms bei 
įsipareigojimams, prisiimtiems prieš 
pasaulio žydų bendruomenę ir tarptauti
nes organizacijas, atitinkamo nekilnoja
mojo turto perdavimas suteiktų Lietuvai 
politiškai tvirtesnes pozicijas, derantis su 
Rusija dėl totalitarinio režimo padarytos 
žalos atlyginimo. □
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Bendruomenės baruose________
ALB Adelaidės Apylinkės Visuotinis 

Metinis Susirinkimas
Viktoras Baltutis

Prieš dvejus metus išrinkta Apylinkės 
Valdyba š.m gegužės 30 Lietuvių Namuo
se sušaukė ALB Adelaidės Apylinkės 
Visuotinį Metinį Susirinkimą, kuriame 
dalyvavo 40 lietuvių. Susirinkimą atidarė 
Valdybos pirmininkė Elena Varnienė ir 
pakvietė pirmininkauti Romą Urmoną, o 
sekretoriauti Janiną Vabolienę.

Tylos minute ir trumpa malda, kurią 
sukalbėjo kun. Juozas Petraitis, pagerbti 
mirusieji Adelaidės Apylinkės lietuviai. 
Valdybos pirmininkė Elena Varnienė su
glaustai paminėjo savo kadencijos dides
nius renginius ir darbus. Išrinktoji Valdy
ba šiek tiek pasikeitė. Trims jos nariams 
kadencijos pradžioje pasitraukus, buvo 
kooptuotas naujas Valdybos narys Jonas 
Jučinskis, kuris perėmė iždininko pareigas.

Valdyba kadencijos metu priėmė apie 
pasaulį plaukiančius Lietuvos jachtinin-

Susirinkimo prezidiumo sekretorė Janina Vaboliene ir 
pirmininkas Romas Urmonas.

Grybavimo iškyla
Anzac Day ilgą savaitgalį sydnėjiškių 

Viržintų šeima ir giminės važiavo gry
bauti į State Pine Forest už Mittagong 
miestelio. Jie pakvietė Ireną, Jadvygą ir 
mane prisijungti. Sutarėm susitikti už 
Mittagong miestelio esančiame Shell 
garaže.

Išvažiavom anksti rytą ir sutartoje 
vietoje susitikome su Viržintų šeima bei 
gimine. Oras buvo lietingas, tai nuspren
dėme, kad bus daug grybų. Ilgai nedelsę 
važiavome toliau. Julė mus įspėjo, kad 
turėsime saugotis siurbėlių, o jos dukrytė 
Laura pridėjo, kad ir uodų. Kol nuva
žiavome j numatytą vietą lietus nustojo li
jęs ir saulutė pradėjo mums šypsotis. Ūpas 
visiems pakilo. Neužilgo privažiavom 
pušynus ir kuri laiką važiavome paprastu 

Iškylos dalyviai su surinktais grybais.

kus, suruošė du Vasario 16-osios minė
jimus, Lietuvos vardo 1000-metį, pasitik
tas LR ambasadorius Dainius Kamaitis, 
surengti ir kiti mažiau reikšmingi rengi
niai. Didesnę veiklą išvystyti buvo sunku 
dėl stipriai mažėjančio lietuvių skaičiaus 
ir norinčiųjų dirbti Bendruomenės labui. 
Sydnėjuje 2008 metų pabaigoje ALB 
Tarybos Narių Suvažiavime dalyvavo vos 
du Adelaidėje rinkti ALB Tarybos nariai, 
buvo atsisakyta 2010 metais ruošti Lietu
vių Dienas Adelaidėje, o dėl stokos veik
lių bendruomenės narių, abejojama ar 
sekančias Lietuvių Dienas (2012 metais) 
Adelaidės lietuviai pajėgs ir prisiims ruoš
ti. Žinoma, staigmenų vis dar pasitaiko.

Kontrolės Komisijos pranešime buvo 
nusiskųsta, kad pradžioje, t.y. 2008 metais, 
visa Valdybos apyskaita nebuvo vedama 
pagal įprastą ir nusistovėjusią tvarką ir 
nebuvo įmanoma tiksliai suderinti paja
mų ir išlaidų įrašų. Tik Jonui Jaciunskiui 

perėmus iždininko 
pareigas, apyskaita bu
vo vedama tvarkingai. 
Apylinkės Valdyba 2008 
kovo 23 perėmė $3,078. 
Per savo kadencijos me
tus turėjo $7,418 paja
mų ir $8,132 išlaidų.

Adelaidės lietuvių 
radijo komiteto prane
šime pasidžiaugta, kad 
radijo transliacijos per 
5EBI radijo stotį vyksta 
reguliariai, t.y. kiekvie

ną šeštadienį 9 vai. ryto 
nuo 1978 metų kovo 

keliuku gilyn į mišką. Sustojus Julės Lau
ra ir Lidos (Julės pusseserės) dukrelės 
iššoko iš mašinų pirmos. Emilija pasiūlė 
pavalgyti priešpiečius ar eiti tiesiai j miš
ką grybauti. Visi kaip vienas šaukėm 
“grybauti!”. Luke, Julės vyras, pasiliko su 
vaikučiais. Visi kiti pasiėmę po kibirėlį 
ėjom išmėginti laimę. Vaikščiojom ir 
ieškojom taip pasiilgtų grybų. Tačiau grybų 
radom nedaug. Atrodo, kad ten lietaus 
būta per mažai - miškas atrodė sausokas. 
Aš užsibuvau miške ilgiau ir kai grįžau - 
stalai jau buvo ištiesti ir nukrauti visokiais 
skanumynais: pyragėliais, dešrelėmis, net 
Emilijos keptomis bulkutėmis su laši
nukais. Buvom išalkę, tai skaniai gėrėme 
kavutę, o vyrai ir šalto alučio turėjo. Oras 
ir gamta kaip užsakyti. Vėjelis supo pušų

Nuotraukoje - Adelaidės Apylinkės Visuotinio Metinio Susirinkimo dalyviai.

mėnesio. Radijo komiteto pirmininkas Au
gis Zamoiskis pranešė, kad Adelaidės lie
tuviai lietuviškų radijo laidų mielai klauso 
ir jas remia. Radijo komitetas, pagal Aus
tralijos radijo tribunolą, privalo būti ren
kamas kas metai. Komiteto pirmininkui 
Augiui Zamoiskiui pranešus, kad visi ko
miteto nariai sutinka vėl kandidatuoti, vi
siems susirinkusiems paplojus, radijo kom
itetui be rinkimų buvo pareikštas pasitikė
jimas ir toliau vesti lietuviškas radijo lai
das - ne visiškai pagal ALB Statuto rei
kalavimus, nes rinkimams buvo numaty
tas atskiras darbotvarkės punktas. Gal
būt tai susirinkimo prezidiumo neapsižiū
rėjimas, bet susirinkusieji buvo patenkinti.

Dėl visų pranešimų klausimų ir ko
mentarų buvo tik pora. Svarbiausias su
sirinkimo tikslas buvo išrinkti naują 
Apylinkės Valdybą. Daug kas nuogąstavo, 
kad bus labai sunku surasti kandidatus į 
sekančią Apylinkės Valdybą. Visų nuo
stabai ant lentos buvo surašyta net 
vienuolika kandidatų. Visi stebėjosi ir 
džiaugėsi, kad Adelaidės lietuvių ben
druomenės pulsas galbūt vėl pagyvės. 
Balsavimas buvo slaptas ir balsų skaičia
vimo komisijai suskaičiavus balsus. į 
sekančią Apylinkės Valdybą pagal balsų 
daugumą, buvo išrinkti:

Kristina Gudelytė,
Gaila Dundienė,
Gaila Paškevičienė, 
Aldona Pretty ir 
Antanas Pocius.
Kandidatais liko:
Jonas Jaciunskis ir A. Talanskas.
Išrinktųjų negalima vadinti jaunimu.

viršūnes, o jų ošimas toks raminantis ir 
užburiantis.

Pasistiprinę vėl išėjome j mišką, o vy
rai pasiliko kurti ugnį ir ruoštis pietums 
kepti dešrelių. Mums šį kartą geriau se
kėsi ir prisirinkom po pilną kibirėlį rud
mėsių. Radome net lepšiukų, kuriuos la
bai mėgstu. Oi grybai, grybai, jūs palieka 
mano, kas jūsų nevalgo nieko neišmano. 
Kadangi miškas buvo sausokas neteko 
matyti siurbėlių, kurių visi taip bijojom.

Pietūs jau gatavi. Keptos dešrelės iš 
tolo pakvipo ir traukė mus iš miško. Vėl 
stalai buvo nukrauti gėrybėmis. Visos šei
mininkės - Julė, Lida (Julės pusseserė). 
Edmundo Viržinto žmona Julie, o taip 
pat Emilia. Angelė Stasiūnaitienė, Irena 
Zakarauskienė - atrodo daug darbavosi, 
kad paruoštų tokią puotą. Pavalgę bei 
atsigėrę juokavome ir šnekučiavomės, o 
Petras Viržintas patenkintas sėdėjo ir kaip 
tikras diedukas, neišleisdamas pypkės iš 
burnos, pūtė dūmus - matyt pasiruošęs 
uodus išvaikyti. Žiūri Petras į savo prie
auglį, į savo atžalas, kurių vis daugėja, ir 
šypsosi patenkintas.

Edmundas su žmona Julie paskelbė, 
kad šiandien švenčia savo sužadėtuvių

Apylinkės Valdybos pirm. Elena Varnienė.

tai - vėlesnės generacijos lietuviai, kurie, 
išskyrus porą, anksčiau mažai reiškėsi 
bendruomenės gyvenime. Tikimės, kad 
savo veikla jie įtrauks daugiau savo kar
tos tautiečių.

Adelaidės Apylinkės Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Petras Bielskis, Vytautas 
Patupas ir Viktoras Baltutis.

Šiek tiek nerimą kelia tai, kad iš 40 
susirinkime esančių dalyvių nesulaukta 
jokių ryškesnių komentarų ar pasiūlymų 
dėl mūsų Apylinkės ateities gyvavimo ir 
veiklos. Kažkoks santūrumas ar baimė 
prisiimti atsakomybę sulaikė susirinku
sius nuo pranešimų komentavimo ir net 
paklausimų. Neatsiradus kalbėtojų dėl 
klausimų ir sumanymų, susirinkimas už
baigtas Tautos I limnu. □ 

dvejų metų sukaktį toje pačioje vietoje ir 
taip pat per Anzac Day. Tuoj atsirado 
šampano, visi išgėrėme į jaunųjų sveikatą 
ir sudainavome “Ilgiausių metų”. Julė pri
minė, kad šiandien švenčiame ir Anzac 
Day. Atsisukę į vakarus padeklamavome 
“The First Call”, užbaigdami “Lest We 
Forget”.

Mažosios mergaitės - Laura (Julės ir 
Luke dukrytės) ir abi Lidos ir Miko mer
gaitės - kaip stirnos nenustojo šokinėju
sios ant labai švelnaus raudono smėliuko 
mėgindamos toliau nušokti. Gi 18 mėne
sių jauniausioji Julės dukrytė Sarah, nors 
ir mėgino neatsilikti nuo sesutės, bet 
daugiausiai laikėsi prie savo tėvelio Luke.

Norėdami dar su šviesa grįžti namo, 
pradėjome pakuotis. Vyrai užgesino ugnį 
ir surinko visas šiukšles. Gaila buvo pa
likti tokią puikią vietą, miško kvapą, pušų 
ošimą. Julė ir Luke norėjo dar tą pačią 
dieną pasiekti namus Newcastle.

Pasirodo, Viržintų šeimyna jau ketvirti 
metai taip praleidžia Anzac Day - gry
baudami ir piknikaudami. Kaip gražu 
matyti šeimą, kuri taip gražiai bendrauja 
ir laikosi kartu. Benigna
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Lietuva iš arti____________________
Vilniaus vadovai kurs laimingų žmonių miestą

Kretingoje - XX vaikų bažnytinių chorų šventė

(DELFI.lt). Dešimtmetį trukusią verž
lią Vilniaus plėtrą su kairiajame Neries 
krante iškilusiu centru, Konstitucijos 
prospektu, prieštaringai vertintais dan
goraižiais ir didžiuliais prekybos-pramo- 
gų centrais keis priešinga antrajam 2000- 
ųjų dešimtmečiui siūloma vizija, kurios 
centre -draugiško, jaukaus miesto plėtra, 
žalia sostinė, kurioje gyvena aktyvūs, 
draugiški ir laimingi žmonės.

Pasak strateginio 2010-2020 m. Vilniaus 
plėtros plano rengėjų, viena iš trijų esminių 
vizijos komponenčių turėtų būti laiminga 
visuomenė ir, kaip pabrėžė savivaldybėje 
planą pristatęs Įmonės „Savvin“ vadovas 
Arvydas Saročka, sąvoka „laiminga visuo
menė“ čia vartojama be jokios ironijos.

„Mes turėjome strateginį planą iki 2010 
metų, kuriame buvo akcentuota veržli 
miesto plėtra, beveik dešimtmetį vykusi 
„kietuoju“ pavidalu. Tačiau ją pakeitė iš
gyvenimo strategija, kai reikėjo verstis su 
didžiulėmis skolomis, pinigų stygiumi“, - 
priminė Vilniaus meras Vilius Navickas.

Pasak Vilniaus mero Viliaus Navicko, 
jei ankstesnysis planas buvo orientuotas į 
plėtrą ir statybas, dabar stengiamasi į 
sostinės ateitį pasižiūrėti miestiečio, pa
prasto žmogaus akimis, visų pirma 
išsiaiškinti, ko jis nori, ko nori bendruo
menė, koks gyvenimas mieste turi būti.

„Pasirodo, žmogus nori gyventi saugiai, 
kad jų vaikai saugiai išeitų į gatvę, gautų 
gerą išsilavinimą, todėl ir mes turime rem
tis gyvenimiškais, paprastais siekiais. At

Talentinga mergaitė
Žmoguje slypinčio talento negali nu

slopinti net ir sunki liga. Tai įrodė 12-metė 
Vaineta Verbanovaitė, marijampoliečius 
nustebinusi savo tapybos darbais. Mergaitė 
piešia koja. Kai prieš kelerius metus cere
briniu paralyžiumi serganti marijampolie- 
tė Vaineta pareiškė norą piešti, niekas 
netikėjo, kad rankomis nieko negalinčiai

Kaip gimė laisvės kovų archyvas
Spaudai paruošė

Saulė Matulevičienė

Tęsinys iš nr. 21
Po Atgimimo daugelis nukentėjusių 

nuo stribų ar rusų okupacinės kariuo
menės baudžiamųjų dalinių ėmė atvirai 
pasakoti savo išgyvenimus, atsivėrė pla
tesni horizontai ir jų prisiminimų užra
šinėtojui.

Iš pradžių, kaip minėjau, su buvusiais 
Laisvės kovų dalyviais daugiausiai teko 
bendrauti per tarpininkus. Šiame darbe 
man ypač daug padėjo buvę politkaliniai: 
Juozas Tribušauskas (a. a.), Pranas Skei- 
veris (a. a.), Algimantas Šūsnys, Jonas 
Kadžionis, Bronius Juospaitis, Antanas 
Kisielius, Benediktas Trakimas (a. a.), 
Juozas Alekna (a. a.), Antanina Valeikienė, 
Algimantas Žilys, kuriems esu nuošir
džiausiai dėkingas už jų pasitikėjimą ma
nimi. Daugelio jau nebėra tarp mūsų, bet 
savo vardus jie garbingai įrašė j Lietuvos 
laisvės kovų istorijos puslapius. Su dau
geliu kalbintų partizanų, ryšininkų, rė
mėjų mes iki šiol vis dar susitinkame, ben
draujame, siunčiame vieni kitiems šven
tinius sveikinimus, jie visam gyvenimui 
išliko labai artimais, brangiais žmonėmis, 
tai mano idėjų, mano likimo ir mano pa
žiūrų žmonės. Tikrai nenorėčiau čia vie
šinti nei jų vardų, nei pavardžių, nemanau, 
kad ir jie to norėtų.

Kartais man primenama, kad ir jau
nimas, moksleiviai turėtų užrašinėti buvu
sių laisvės kovotojų prisiminimus. Žino-
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likome apklausas, pradinis darbas padary
tas, ateina laikas jį sutvarkius pateikti 
svarstyti bendruomenėms“, aiškindamas 
Vilniaus viziją sakė V. Navickas. Pasak 
plano rengėjų, po 2-3 savaičių pirmasis 
strategijos projektas bus baigtas ir pri
statytas bendruomenėms. Su dokumentu 
bus galima susipažinti visiems vilniečiams.

V. Navickas konstatavo, kad Vilnius, 
kaip tikėjosi ankstesnio plėtros plano 
rengėjai, netapo nei tiltu tarp Rytų ir 
Vakarų, nei Vidurio Europos kultūros 
centru, nes „ta kartelė buvo tiek tolima, 
kad vargu ar buvo galima ją pasiekti“.

Kaip konkrečiai bus siekiama vilnie
čių laimės, kol kas nenutarta, tačiau aiš
ku, kad prioritetai teks kokybiškų gy
venimo sąlygų visuomenei kūrimui, kon
kurencingos miesto ekonomikos kūrimui, 
subalansuotai miesto infrastruktūros plėt
rai ir miesto valdymo kokybės gerinimui.

„Mums reikia ne pamąstymų, o kad 
mieste gyventų žmonės. Kai 4 skrydžiai 
kasdien išskrenda į Airiją, reikia suprasti, 
kad tai žmonės, kurie pirmiausia sprendžia 
kaip ir tik paskui kur gyventi. Todėl mieste 
visų pirma turi būti gyventi patogu“, - sakė 
Vilniaus vicemeras Romas Adomavičius.

Plėtros planas bus teikiamas miesto 
tarybai. Pasak Vilniaus dešimtmečio 
vizijos autorių 2011 -2020 metų strategija 
-tai metmenys, tačiau rudeniop jie turė
tų pavirsti politinio susitarimo objektu 
su konkrečiais planais, kuriuos per de
šimtmetį realu įgyvendinti. □

daryti mergaitei tai pavyks, tačiau ši įrodė, 
kad dvejojantys suaugusieji yra neteisūs. 
Labiausiai ketvirtokei Vainetai sekasi ta
pyti ant drobės. Jos darbus gerai įvertino ir 
dailės specialistai. “Į Vainetos parodą 
bibliotekoje ateina labai daug lankytojų. Jie 
negali patikėti, kad darbus mergaitė 
nupiešė koja”, - sakė bibliotekosdarbuo- 
toja Danutė Lukšienė. (“L.r,”)

ma, tai būtų tikrai sveikintinas dalykas, 
bet viena galiu pasakyti: ką partizanas, 
ryšininkas ar rėmėjas pasakys man, to 
niekada nepasakys jokiam moksleiviui, 
studentui ar kitam prisiminimų užra
šinėtojui. Reiktų suprasti, jog tai ypatin
gai subtilūs dalykai, kurie ne bet kam 
pasakojami, ir ne bet kas juos pasakoja. 
Kad prakalbintų žmogų, kuris ne vienus 
metus prasiblaškė miškuose tarsi žvėre
lis, gaudomas ir medžiojamas nuožmių 
atėjūnų, ilgas žiemas leisdamas po žeme 
aklinai uždarytame bunkeryje, kuris iš
kentėjo fizines kančias sovietinio saugu
mo tardymo kamerose, kuris praėjo so
vietinio gulago kančių kelius, - visa tai turi 
giliai suprasi, pajusti ir prisiminimų už
rašinėtojas. Tik pats išgyvenęs tą vidinį, 
raudonojo pragaro dugne iškentėtą kal
binamo žmogaus skausmą, galėsi užrašyti 
žiaurius mūsų pokario laisvės kovotojų 
likimus.

Be abejo, kiekvienas, patyręs skriau
dų, norėtų pasiguosti, bet,žinoma, ne bet 
kam. Kai su žmogumi randi bendrą kal
bą, kai iš tavo vidaus sklinda paguoda, 
pasitikėjimas, o ne tušti raminantys žo
džiai, tada ir tavo kalbinamas žmogus 
atsidėkoja tuo pačiu, ir tu jame atrandi kur 
kas daugiau, negu tikėjaisi

Kiek teko patirti, daugelis žmonių la
bai atsargiai pradeda pasakoti savo išgy
venimus, tad kartais tenka pasitelkti ir su 
gyvenimo patirtimi įgytas psichologines 
gudrybes. Ypač moterys iškart pradeda 
virkaut, kad va, nežinia, kas čia dar gali 

_būti, ateis rusai ir vėl išveš Sibiran. To- 
4

Gegužės 29 dieną Kretingoje įvyko 
jubiliejinė XX Vaikų ir jaunimo bažny
tinių chorų šventė „Sveika, Jūrų Žvaigž
de“, praneša Krikščionybės žiniasklaidos 
tarnyba. Tokio pobūdžio vaikų ir jaunimo 
šventės Kretingoje buvo pačios pirmosios 
atgavus Lietuvoje sąžinės ir tikėjimo iš
raiškos laisvę. Jų pavyzdžiu po kurio lai
ko pasekė ir kitos vyskupijos savo vieto
vėse pradėjusios rengti panašius rengi
nius. Kretingoje pirmąsias chorų šventes 
organizuodavo anuometiniai parapijos 
chorų vadovai - Alvydas Remesa, Lina 
Pudžiuvelytė, Genovaitė Maironienė ir kiti. 
Dabar šias šventes organizuoja Kretingos 
Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba, Telšių 
vyskupijos Šv. Cecilijos draugija, Telšių 
vyskupijos jaunimo centras, Kretingos 
Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai 
parapija ir vienuolynas.

Šventė prasidėjo 10 vai. Lurdo slėnyje. 
Po numatytos programos prie Lurdo, 

Nuotraukoje — Kretingoje į šventę suvažiavę vaikai.

kiems virkautojams pasakau tiesiai švie
siai: jeigu bijote msų ir Sibiro, tai tikrai 
jus dar kartą išveš, taip ir užrašysiu, ir dar 
pridėsiu, kad jūs bailiai. Žmogus iškart 
suklūsta, juk nenori pasirodyti, kad bai
lys, nusijuokia ir be ypatingų maldavimų 
sutinka papasakoti savo išgyvenimus.

Nereikėtų stebėtis žmonių nepatiklu
mu, abejonėmis, nes ta tema ilgus de
šimtmečius buvo tabu, žmonės ilgai tą 
sunkių išgyvenimų skausmą nešiojosi 
užslėpę giliai savyje. Visi politiniai kali
niai, išeidami iš lagerių, turėjo pasirašyti, 
kad nieko niekada niekam apie save 
nepasakos. Pagal tuometinius sovietų 
įstatymus, tai buvo laikoma valstybinės 
paslapties išviešinimu, ir už tai grėsė de
šimt metų lagerio.

Klausiate, kas buvo mano pateikėjai? 
Tas žodis man neįprastas, ir aš niekada 
negalėčiau buvusio partizano, ryšininko, 
politkalinio, tremtinio pavadinti “patei
kėju”. Pateikėjas man asocijuojasi su 
kažkokios informacijos tiekėju, su infor
matoriumi, o tai jau - atsiprašau...

Beveik visų mano kalbintų laisvės ko
votojų prisiminimai publikuoti mano 
sudarytose knygose. Tai dešimtys, šimtai 
užrašytų pasakojimų apie sunkius dau
gelio mūsų žmonių išgyvenimus, patirtus 
partizaninėje veikloje, neginkluotos rezis
tencijos pogrindyje, tremtyje, lageriuose, tad 
norint įvardini juos visus, tikrai neužtek
tų keleto žurnalo lapų.

Žinoma, teko prakalbinti ir keletą per 
stebuklą išlikusių buvusių partizanų bū
rių vadų, bet tai jau buvo retenybė, nes 
okupantai labiausiai ir siekė kuo greičiau 
sunaikinti laisvės kovotojų vadovybę. Kol 

šventės dalyviai iškilmingai žygiavo į 
bažnyčią, kur 11 vai. vyks šv. Mišios ir 
jubiliejinių padėkų įteikimas. Po jų pa
roda „Vaikų chorų šventei - 20“ bažny
čios galerijoje ir agapė-vaišės šventoriuje.

Šventėje tradiciškai dalyvavo keli šim
tai jaunų dalyvių iš visos Lietuvos. Anot 
vienos iš renginio organizatorių, Kretin
gos pranciškoniškojo jaunimo atstovės 
Virginijos Mickutės: „Šventėje bandome 
suderinti tiek tradicinį, tiek šiuolaikinius 
jaunimo stilius. Mes savo ruoštu siekiame 
įtraukti kuo daugiau šiuolaikinių, jaunimo 
mėgstamų šlovinimo giesmių, kad gies
mės nebūtų primestos, bet noriai gieda
mos vaikų ir jaunimo”.

Mišių metų buvo giedamos kompozi
toriaus A. Remesos „Angelų Mišios“.

Per 20 metų pasikeitė kelios dalyvių 
kartos, kai kurie dalyviai patys tapo cho
rų vadovais, profesionaliais muzikantais 
ir choristais. □ 

egzistavo vadovybė, veikė partizanų sta
tutai, veikė Karo lauko teismai, kurie 
drausmino partizanus, o kai vadų neliko, 
pakriko ir partizaninė veikla, prasidėjo 
girtuokliavimas, žmonės, būdami gink
luoti, padarė nemažai ir kriminalinių nu
sikaltimų.

Panevėžyje dar tebegyvena buvęs Vy
čio apygardos partizanų būrio vadas Bro
nius Juospaitis-Direktorius, kurio prisi
minimai užrašyti pirmojoje “Aukštaitijos 
partizanų prisiminimų” knygoje. Šis žmo
gus 1951 m. buvo paimtas gyvas, sunkiai 
sužeistas per kautynes netoli Krekena
vos - jo kūną buvo perskrodusios septy
nios kulkosvaidžio kulkos. Atvežtas į 
Panevėžį jau kaip negyvas “banditas” su 
kitais žuvusiais kovos draugais buvo nu
mestas ant grindinio skrebyno kieme, bet 
ryte valytojai pastebėjus, jog dar juda, buvo 
nuvežtas į ligoninę, išgydytas ir teistas. 
Penkiolika metų atsėdėjo Rusijos lage
riuose, grįžo, sukūrė šeimą ir šiandien te
begyvena, sulaukęs gana garbingo amžiaus.

Vienas iš garsesnių partizanų vadų, 
kuris taip pat išliko gyvas ir praėjo siau
bingas raudonojo pragaro kančias - Be
nediktas Trakimas - Genelis, buvęs Di
džiosios Kovos apygardos štabo virši
ninkas. Jo prisiminimai taip pat užrašy
ti “Aukštaitijos partizanų prisiminimų” 
1-ojoje ir 7-ojoje dalyse.

Su juo man asmeniškai teko nemažai 
bendrauti, jis mane yra supažindinęs su 
daugeliu Didžiosios Kovos apygardos 
partizanų, ryšininkų, kurių prisiminimai 
publikuojami sudarytose knygose.

Tęsinys kitame “MJ!” nr.
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Bendruomenės baruose
Adelaidė švenčia...

Eilėraščius deklamuoja Olivia ir Hamish Ilarbv.

XXVI

aid

ald201 Omelbourne
Lietuviškų patiekalų 

šventė
DĖMESIO, DĖMESIO!!!
VISI KVIEČIAMI

Į STORUMĄ į SKANUMĄ Į SVEIKATĄ
2010 Lietuvių Dienų Švenčių dalyviai turės progą aplankyti Melboumo Lietuvių 

Namus trečiadienį, gruodžio 29 dieną, tarp 12.30 vai. ir 2.30 val.p.p., ir pasigardžiuoti 
mūsų mėgiamiausiais lietuviškais valgiais.

Dana Binkienė, šio renginio koordinatorė, kartu su Melboumo Socialinės Globos 
Draugija ir pačiomis geriausiomis šeimininkėmis ruošia neeilinį įvykį. Lankytojams 
bus pristatyti net penki patiekalai paruošti iš pačių šviežiausių daržovėlių, mėsyčių 
ir priešokių.

O kas gi bus valgiaraštyje?
Rasim koldūnus, kūgelį, silkutes su mišraine, šaltibarščius ir, žinoma, didžkukulius/ 

cepelinus.
Turėsite progą paragauti daugiau negu vieną patiekalą, net ir visus penkis!
Taigi, įsidėmėkite šią ypatingą datą ir įvykį - ateikite pasigardžiuoti.
Tuo pačiu metu jus pralinksmins Melboumo folkloro ansamblis „KAIMAS“ ir 

„PAMARIO“ ansamblio muzikantai.
Viskas eis.... Į STORUMĄ. Į SKANUMĄ ir į SVEIKATĄ!!

Janina Vabolienė

Kaip ne vienam teko 
pastebėti, Australijos Lie
tuvių Bendruomeninė veik
la nebėra tokia stipri kaip 
prieš keliasdešimt metų, 
tačiau karts nuo karto tenka 
nustebti jos atkaklumu ir 
pajėgumu. Paimkime, kad ir 
Adelaidę.

Šiemet adelaidiškiai net 
du kartus atšventė Motinos 
Dieną! Taipjau sutapo, kad 
pirmąjį gegužės sekmadie
nį Adelaidės sporto klubas 
“Vytis” ruošė savo metinį 
susirinkimą, bet pagal lie
tuvišką paprotį, tą pačią 
dieną, turėjo būti minima 
Motinos Diena. Ką daryti? 
Taigi, buvo nutarta, kad jei
visus norėtumėme sutalpinti Lietuvių 
Namų salėje, sporto klubo “Vytis” Valdyba, 
vadovaujant pirmininkei Aldonai Bagu- 
šauskienei, visiems dalyviams turės virti 
pietus, o Adelaidės lietuvių Savaitgalio 
mokyklos vedėja Rūta Sankauskienė 
pasirūpinti Motinos Dienos minėjimo 
programa. Pasakyta - padaryta.

Mokyklos vedėjai pasveikinus ma
mytes jų Dienos proga, septyniolika įvai
raus amžiaus mokyklos mokinukų, skaniai 
papietavusiems lietuvių bendruomenės 
nariams, išbėgę į sceną sveikino mamy
tes, deklamavo, šoko ir dainavo, džiugin
dami mamyčių, močiučių bei visų susirin
kusiųjų širdis. Kaip nesidžiaugsi, nesigė- 
rėsi matydamas tą gražų bendruomenės 
prieauglį, padidėjusį ne tik Savaitgalio 
mokyklos mokinių skaičiumi, bet ir mo
kytojų. Mokykla, padaugėjusi trimis mo
kytojais, tikriausiai palengvins vedėjos 
darbą bei atneš naujų idėjų.

Bet galbūt svarbiausia, kad salėje 
linksmai nusiteikę žmonės jautė, kaip mes 
esame reikalingi vieni kitiems.

Meninė programa buvo baigta Savait
galio mokyklos mokinių tradicine daina 
“Mamyte mieloji”, j kurią įsijungė ir visi 
minėjimo dalyviai. Kaip ir visuomet, 
visoms dainoms akompanavo Algis Lau
rinaitis. Pietų Australijos Lietuvių Moterų 
Draugija Inc. (PALMD) ir šiemet apdo
vanojo visus vaikučius bei mokytojus 
atitinkamomis dovanėlėmis. O sporti
ninkai, išplovę visus indus ir puodus, 
sutvarkę virtuvę, pagaliau galėjo pradėti 
savo metinį, bet neeilinį susirinkimą.

Klubo “Vytis” veiklai suėjo 60 metų.

Progai pažymėti buvo padaryta sporti
ninkų nuotrauka.

Tačiau jei švęsti, tai švęsti kaip reikiant, 
tad sekantį sekmadienį, gegužės 9 dieną, 
PALM D -jos sukviesti Adelaidės Apylin
kės lietuviai vėl susirinko j Lietuvių Na
mus - j Motinos Dienos minėjimą (pagal 
australišką tvarką). Lietuvių Namų šeimi
ninkės pietums papuošti stalai jau laukė 
atvykstančių, kurie neskubėdami rinkosi į 
salę. O salė pilna kaip anais gerais lai
kais. Viskas puikiai suorganizuota, greiti 
ir mandagūs padavėjai prižiūri pietau
jančius, kurių, pagal užsakymą, buvo 160.

Kai jau atrodė, kad visi papietavo ir 
salė prisipildė arti dviejų šimtų žmonių, 
PALM D-jos pirmininkė Renata Urmo- 
nienė pradėjo programą, pasveikindama 
Mamytes bai^vdsus Motinos Dienos 
minėjimo dalyvius, pasidžiaugdama to
kiu gausiu dalyvavimu.

Gėlėmis ir paveikslais išpuoštoje 
scenoje, atrodančioje lyg maža meno 
galerija, pasirodė du vaikučiai, Olivia ir 
Hamish, kurie savo močiutės išmokyti 
(per telefoną) lietuviškai, gražiai padek
lamavo po eilėraštuką ir nubėgo įteikti po 
gėlytę savo mamai (tai Lili Radzevičienės 
proanūkai). Graži pradžia!

Sekė Renatos Bubėnienės su dukrele 
Geistare duetas, o po to Angelės Dainie
nės anūkė Lucic pagrojo du muzikinius 
kūrinius fleita. Jauniausios mūsų kartos 
pasirodymą mini smuiku užbaigė Geis- 
tarė Bubėnaitė, pagrodama du trumpus 
muzikos dalykėlius. Džiaugiamės mūsų 
priaugančios kartos talentais ir linkime 
jiems gražios ateities.

Pasirodo naujai susikūręs Adelaidės kvartetas (Augis Zamoiskis, Regina Veress, Angelė 
Dainienė ir Albinas Savickas).

ALB Krašto Valdyba
Gerbiamieji Tautiečiai, 3/06/2010

PLB kraštų LB pirmininkų suvažiavimas įvyks liepos 29-30 dienomis Lie
tuvoje. Viena iš temų, kuri PLB Valdybai ir visiems kraštams yra labai svarbi, tai
- “ Ko kraštų LB pageidauja iš Lietuvos ir iš PLB “

Aš. Al .B Krašto Valdybos Pirmininkė, esu pakviesta būti viena iš prelegenčių 
ir pristatyti Jūsų požiūrį suvažiavimui.

Taigi, prašau siųskite savo pageidavimus man elektroniniu paštu:
E-mail: angonita.wallis(g optusnet.eom.au
arba adresu:

27 Moores Road , Avoca Beach, NSW 2251.
Laukiu Jūsų greitų atsakymų. Su pagarba.

Dr. Angonita Wallis, ALB Krašto Valdybos pirmininkė

Nuotraukoje - Motinos Diena, Adelaidėje (bendras salės vaizdas).

Jauniausiems užbaigus pasirodė nau
jai susikūręs kvartetas, susidedantis ir 
Angelės Dainienės, Reginos Veress, Au
gio Zamoiskio ir Albino Savicko. Švel
nių lumzdelio garsų fone jie pasikeisda
mi skaitė ištraukas iš įvairios, motinai 
sukurtos poezijos ir padainavo tris dai
nas, paskutinę skirdami Amžinybėn iš
keliavusioms motinoms. Jono Pociaus 
pianinu palydimos dainos nuskambėjo 
švelniai ir maloniai, o publika garsiais 
plojimais išreiškė savo padėką atlikėjams.

Niekad nesibaigianti tradicija Motinos 
Dieną - tai PALM D-jos dovana visiems -

tortai, pyragai ir kava nemokamai. Visi 
puikiai žino, kad tokių skanėstų negausi 
dažnai, tad nesikuklindami valgė kiek 
galėjo.

Po kiek laiko susirinkusiems buvo ro
doma video filmas iš Lietuvos, specialiai 
sukurtas Motinos Dienai. Deja, prisivai- 
šinę minėjimo dalyviai nelabai prisilaikė 
tylos ir buvo nelengva žiūrėti bei klausytis 
gražios programos.

Belieka tik padėkoti Adelaidės PALM 
D-jai bei kitiems organizatoriams už pui
kią Motinos Dieną ir laukti kitų malonių 
įvykių. □

Mielai mūsų renginių talkininkei

Sienai Jonaitienei
brandaus jubiliejaus sulaukus, linkime dar daug 

saulėtų dienų
Bibliotekos Bičiulių Būrelis, Sydney
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Iš Redakcijos pašto
„Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra”

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare 
atsivėrė naujos galimybės kultūros politi
kos vystymui. Tinkamai išnaudojus 2007- 
2013 m. ES struktūrinės paramos panau
dojimo strategijos Ekonomikos augimo 
veiksmų programos 3 prioriteto „Infor
macinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo 
priemonę „Lietuvos kultūra informaci
nėje visuomenėje“, Lietuvos nacionalinė 
Martyno Mažvydo biblioteka kartu su 
partneriais - Kauno apskrities viešąja 
biblioteka, Klaipėdos apskrities viešąja 1. 
Simonaitytės biblioteka, Lietuvos archyvų 
departamentu prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės, Lietuvos dailės muziejumi. 
Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muzie
jumi, Panevėžio apskrities Gabrielės Pet
kevičaitės-Bitės viešąja biblioteka, Šiaulių 
apskrities Povilo Višinskio viešąja bib
lioteka, Vilniaus universiteto biblioteka 
gavo 12.4 mln. litų finansinę paramą 
projektui „Virtualios elektroninio pavel
do sistemos plėtra“, kurio esmė yra per
kelti į skaitmeninį formatą kilnojamojo 
lietuvių kultūros paveldo objektus ir to
kiu būdu užtikrinti ilgalaikį jų turinio 
išsaugojimą bei pateikimą vartotojui

Vienu iš svarbiausių prioritetų šiame 
projekte Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka apibrėžia lietuvių 
išeivijos spaudos skaitmeninimo darbus. 
Atverti visuomenei šį ypatingai lietuvių 
kultūros paveldui svarbų spaudos masyvą 
skatina keletas priežasčių. Pirmiausia 
pažymėtinas neatslūgstantis domėjima
sis ilgus dešimtmečius dėl politinių mo
tyvų nuo visuomenės slėpta informacija 
apie užsienio lietuvių gyvenimą ir įvai
riapusę veiklą. Kita priežastis yra geo

Vytautas Karazija “Laiškai
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.P.” nr. 21.

Kai “sėdynės ant 
sėdynių” nėra tik 

teatro posakis
Mane vis dar pritrenkia ir stebina kai 

kurių Bali lankytojų elgesys. Kartais 
jaunatviškos (ir ne tokios jaunatviškos) 
išdaigos pereina į pagarbos stoką, kartais 
jos yra tiesiog neapgalvotos ir įkyrios. Bet 
kartais tokie dalykai prasideda kaip blo
go skonio pavyzdys, bet baigiasi parody
dami kaip veikia karma (paties žmogaus 
elgesio sukurta lemtis), pamokydama iš
daigos autorių ir suteikdama smagaus 
juoko žiūrovams.

Taip atsitiko, kad aš panorėjau aplan
kyti Kutą. Tai buvo vienas iš tų retų atve
jų, kai smalsumas pamatyti, kaip gyvena 
tos apylinkės žmonės, nugalėjo mano 
įprastinį nenorą lankytis nežinomose sri
tyse. Buvo vidurdienis ir labai karšta; 
giedras dangus ir siaurutės gatvelės tar
tum krosnys iščiulpė visą vandenį iš to
kių kvailių kaip aš, kurie buvo lauke. Aš 
suradau priglobsi j viename iš barų, gelbs- 
tinčių sukaitusius ir ištroškusius.

Viduje buvo vos vos vėsiau, ir dėkingi 
klijentai gurkšnojo šaltus kaip ledas 
gėrimus. Prie gretimo staliuko sėdėjo gru
pė jaunų vyrų su savo mėgiamu Bintangu. 
Sprendžiant iš jų labai garsios ir nebeaiš
kios kalbos, iš jų keiksmų, jų draugiškų 
pasiginčijimų, kurie dažnai pavirsdavo 
iššūkiais, ir iš to, kad retas iš jų sugebėjo 
nueiti ligi tualeto nenugriūdamas, jie ten 
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grafinė atskirtis, susidariusi dėl nevieno
dų galimybių komplektuoti lietuvių 
išeivijos spaudą skirtingose Lietuvos re
gionuose. Tai sukelia daug nepatogumų, o 
kartais sudaro ir neįveikiamas kliūtis 
turinio pažinimo procese. Dar vienas, la
bai svarbus faktorius yra spaudinių, ypač 
periodinių kokybė. Saugoti privačiose 
namų bibliotekose, kartais spaudiniams 
ne visiškai pritaikytomis sąlygomis, jie 
bibliotekas pasiekė pakankamai prastos 
kokybės. Todėl nors ir turėdamos savo 
kolekcijose unikalius pokario Vokietijos 
DP lietuvių stovyklų leidinius, po tolimiau
sias pasaulio šalis išsibarsčiusių lietuvių 
bendruomenių spaudinius, įvairių visuo
meninių, politinių, profesinių organiza
cijų spaudos komplektus, bibliotekos 
susiduria su panaudojimo ir išsaugojimo 
problema.

Skaitmeninimo procesas yra geriausias 
visų išvardintų problemų sprendimo bū
das, padėsiantis įveikti ir geografinę at
skirt}, ir palengvinsiantis naudojimosi 
lietuvių išeivijos spauda galimybes, o taip 
pat užtikrinsiantis šio unikalaus spaudos 
archyvo išsaugojimą.

Publikuoto lietuvių išeivijos paveldo 
skaitmeninimo procesas bei skaitmeninio 
jo turinio išsaugojimas atminties institu
cijose kartu yra tarsi skolos grąžinimas 
išeivijos lietuviams - dvidešimtojo amžiaus 
pabaigos knygnešiams, už jų pastangas 
sukauptą savąjį spausdintą žodį perduoti 
prieš du dešimtmečius nepriklausomybę 
atkūrusios Lietuvos skaitytojui. Skaitme- 
nintas jo turinio atvėrimas yra naujas ir 
labai svarbus žingsnis lietuvių išeivijos 
paveldo pažinimo procese.

Gražiu pavyzdžiu ir simboline šių dar- 
, 1.*.

draugams
buvo išbuvę jau gerokai laiko. Alkoholio, 
karščio ir visiško atostoginio atsipalai
davimo alchemija jau buvo juos paveikusi 
- kaip atsitinka tiems, kurie dar neseniai 
išėjo iš paauglystės, bet dar ne visiškai 
suaugo. Jie vis kalbėjo apie savo moto
ciklus, sustatytus lauke, vis vadindami 
juos “žaisliukais” arba “skuteriais”, kurie 
nebuvo verti motociklo vardo - bent jau 
palyginus su “tikrais” motociklais, ku
riuos jie, matyt, turėjo namie. Ir tada gerai 
nusitaikęs, dominuojantis grupės vyru
kas, kurio vardas atrodo buvo “Uozza” ar 
panašiai, ėmė kibti prie grupės pastum
dėlio “Vilsi”, įžūlaus vyruko ir tos visos 
grupės taikinio. Gerokai išgėręs jis buvo 
pasiryžęs žūt būt įrodyti savo pranašumą 
ir pakilti savo draugų akyse. Idealus tai
kinys visiems.

Uozza (kabindamas masalą ant kab
liuko): Ei, Vilsi, tikriausiai neturėtum 
drąsos apibėgti nuogas aplink barą.

Vilsis (mirkčiodamas): Ką? Šičia?
Uozza: Ne, drauguži, Sydnėjuje! Taip, 

šičia, tu kvaily! Ko tu bijai - juk čia Bali.
Vilsis: Aš nežinau....
Uozza: Aš taip ir maniau. Tu esi bai

lys. Lažinuos iš $20-kad tu neišdrįsi.
Vilsis pagalvoja, apsvarsto kaip jį 

niekins draugai ir, dėl drąsos išgėręs dar 
vieną Bintangą, nutaria apibėgti. Ritmin
gai ir lėtai plojant visiems draugams, jis 
nusivelka marškinėlius ir trumpas kelnes 
ir jau nori bėgti. Uozza žiūri su panieka: 
“Ką? Tu gi dar ne nuogas - tu dar su 
apatinėm. Užmirškim, duok man $20 - ir 
baigta”. Vilsis pasiduoda, nusitraukia pa
skutinį savo kuklumo ženklą ir pradeda 
bėgti aplink barą.

Kiti baro lankytojai įvairiai reaguoja: 
kai kurie juokiasi, kai kurie truputį 
šokiruoti, bet dauguma smalsiai žiūri ir 

bų pradžia tapo “Pasaulio lietuvio” leidėjo 
- Pasaulio lietuvių bendruomenės leidi
mas perkelti j skaitmeninį formatą visus 
1963-2010 m. išleistus žurnalo numerius. 
Autorinę licencinę sutartį dėl šių darbų 
įteisinimo 2010 m. kovo mėn. 25 d. pasirašė 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovė 
Lietuvoje Vida Bandis ir projekto „Vir
tualios elektroninio paveldo sistemos plėt
ra“ vadovė, Lietuvos nacionalinės Marty
no Mažvydo bibliotekos generalinio di
rektoriaus pavaduotoja, Bibliografijos ir 
knygotyros centro direktorė, Regina Var- 
nienė-Janssen. Šiandien galima pasi
džiaugti ir sutartimis, pasirašytomis su 
“Vokietijos LB valdybos informacijų bei 
LKI Jahrestagung =Suvažiavimo darbai” 
rengėjais, tolimosios Australijos Tasmani
jos universiteto Lietuviškų Studijų Sam
būrio leidėjais dėl žurnalo “Lithuanian 
Papers” bei biuletenio “Baltic News”, 
Ateitininkų federacijos žurnalo “Ateitis” 
skaitmeninimo darbų.

Realizuodama skaitmeninimo pro
jektą, Nacionalinė biblioteka tikisi su

Įdomus kapas
Neseniai sugrįžome iš gana tolimos 

kelionės aplankant Bourke miestą, kuri 
yra apie 1000 km nuo Sydnėjaus.

Aplankėme prof. Fred Hollows kapą, 
kuris buvo palaidotas Bourke kapinėse 
pagal jo norą. Jį labai mylėjo aborigenai, 
nes jis jiems daug padėję. Nuo 1970 me
tų gydė juos nuo visokių akių ligų.

Mus labai nustebino, kad šalia kapo 
ant aprašymo lentos apie prof. Fred 
Hollows gyvenimą ir veiklą yra ir jo por
tretas, nutapytas Vlado Meškėno (žiūr.
nuotr. dešinėje). Mus labai jaudinančiai ir turėjo būti labai puikus žmogus. Su juo
šiltai nustebino ir visa kapo aplinka 
jaudinančiai graži Australijos gamta.

kape palaidota ir jo pypkė bei butelis 
whisky. Alis Migus

Nuotraukoje - Renata Migienė prie prof. Fred Hollows kapo.

šypsosi. Bet baro tarnautojai nieko juo
kingo tame nemato. Tačiau dar nepada
rius nei penkių žingsnių, Uozza šaukia: 
“Palauk!” ir Vilsis grįžta prie stalo, many
damas, kad jo gėda pasibaigė.

Uozza (užmesdamas kabliuką): Žiūrėk, 
ką aš tau pasakysiu. Bile kas gali nuogas 
apibėgti barą. Aš dedu $50 - kad tu 
nepavažinėsi nuogas motociklu.

Vilsis: Ką?..
Uozza: Motociklu. Tik ligi pirmo kam

po ir atgal - $50.
Ir vargšas kvailiukas Vilsis nebeturė

damas išeities sumurma “Gerai” ir išbėga 
į lauką. Jei jis nebūtų jautęs tiek paniekos 
lengvo tipo motociklui, ant kurio sėdama 
iš šono (kaip moterys), jis būtų pajutęs 
ateinantį pavojų. Ne, jis būtinai turėjo 
užšokti permesdamas koją kaip vyrai da
ro, ir nudribti tiesiai ant sėdynės. Ar jau 
sakiau, kad buvo labai karšta? Ir kad 
motociklų sėdynės yra juodos, puikiai 
sugeriančios karštį ir, valandų valandas 

pratimo ir geranoriško bendradarbiavimo 
su gausaus skaičiaus leidyklų, organiza
cijų, kolektyvų atstovais dėl leidimų 
suteikimo skaitmeninti ir talpinti interne
to puslapyje www.epaveldas.lt jų spaudos 
produkciją.

Projekto vykdytojai viliasi, kad abi
pusio bendradarbiavimo dėka 2010-2012 
m. laikotarpiu į skaitmeninį formatą 
pavyks perkelti pilniausią lietuvių išei
vijos spaudos fondo rinkinį ir įvykdyti 
savo užsibrėžtus uždavinius dėl ilgalai
kio lietuvių kultūros paveldo išsaugojimo 
ir atvėrimo vartotojams.

Projekto vykdytojų vardu:
Regina Varnienė -Janssen,

Projekto vadovė, Lietuvos 
nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos gen. direktoriaus 
pavaduotoja, Bibliografijos ir knygotyros 

centro direktorė
Jolanta Budriūnienė,

Lietuvos nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos 

Lituanikos skyriaus vedėja

Įdomu dar ir tai, kad Fred Hollows

prastovėjusios saulėje, įkalsiančios iki 90 
laipsnių? Ant jų gali iškepti ne tik kiau
šinį, bet ir geroką gabalą pusryčių deš
relės - ir kaip tik tas atsitiko Vilsiui.

Aš dar niekad nebuvau matęs, kad kas 
taip greitai nušoktų nuo motociklo. Jo 
kauksmas buvo galingas, bet nepakanka
mai galingas, kad nustelbtų jo “draugų”, o 
tiesą pasakius ir beveik visos gatvės, 
šauksmus ir juoką. Baro tarnautojai, dabar 
jau pamiršę savo nepritarimą tokiai iš
daigai, dabar šluostėsi ašaras iš juoko. Aš 
nuėjau kikendamas, o jo draugai padėjo 
jam nueiti ligi tualeto ir užpilti šalto 
vandens ant jo nudegintos sėdynės ir kitų 
esminių kūno dalių.

Karma yra nuostabus dalykas. Ji atei
na įvairiais pavidalais, o maloniausia yra 
tada, kai nusidėjėlis pats paruošia savo 
bausmę. Einu lažybų, kad tu kai ką iš
mokai, Vilsi. Ir einu lažybų, kad negavai 
tų $50.

(Bus daugiau)
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Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo konferencija
Š. m. birželio 22 d. Londone rengiama 

Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo 
konferencija, kuria siekiama suburti įta
kingiausius pasaulio lietuvius verslinin
kus ir padėti pritraukti investicijas į pers
pektyvias augančias Lietuvos įmones.

Konferencija yra Pasaulio lietuvių eko
nomikos forumo tęsinys. Forumu sie
kiama įtraukti pasaulio lietuvius, versli
ninkus ir ekonomikos sričių ekspertus, į 
Lietuvos ekonominį gyvenimą, paskatinti 
juos plėtoti verslą Lietuvoje. 2009 m. 
vykusiame trečiajame Pasaulio lietuvių 
ekonomikos forume dalyvavo 320 verslo 
atstovų iš 32 pasaulio šalių.

Šiųmetinio Pasaulio lietuvių ekono
mikos forumo tema - „Moderniųjų tech
nologijų inovacijos ir investicijos: nuo 
vietinio prie globalaus“. Londone rinksis 
tokių žymių pasaulinių kompanijų at
stovai kaip „IBM Corporate Technology & 
Intellectual Property”, „Strategic Staffing 
Solutions”, „Barclays Global Retail 
Banking Technology”.

Renginį organizuojančios Lietuvos 
verslo konfederacijos Į ICC Lietuva pre
zidentas Valdas Sutkus teigia, kad forumu 
siekiama įtraukti pasaulio lietuvius, vers
lininkus ir ekonomikos sričių ekspertus į 
Lietuvos ekonominį gyvenimą ir skatinti 
juos plėtoti verslą Lietuvoje.

Norinčioms renginyje prisistatyti 
augančioms įmonėms iki birželio 4 d. reikia 
užpildyti anketą tinklalapyje:

www.plef.lt/contest
Atrankos konkursas organizuojamas 

kartu su Saulėtekio slėniu, „Open Coffee 
Club“ ir Startups.lt.

Daugiau informacijos ir registracija į 
konferenciją vykdoma tinklalapyje:

www.plcf.lt
Daugiau informacijos:
Dalia Venslovaitė,
Lietuvos verslo konfederacija Į ICC 

Lietuva projektų vadovė, tek: +370 5 212 
1111,

mob. tel.: +370 685 00084,
e. paštas: info@plef.lt, www.plef.lt

The ald2010melbourne
invite all youth between the ages of 5 and 18 to participate in the

Youth Art Show, 27 - 30 December 2010
during the Lithuanian Days in Melbourne 2010

FIRE, WATER, EARTH, AIR
How do we respect and nurture these sacred elements so precious and in 

need of great care and attention in our world today? How can we help Mother 
Earth get back on track? Artworks must relate to the theme. Prizes will be 
awarded to the most creative, inventive and inspiring artworks that re-think, re
cycle or re-use materials. Any medium accepted.

Size limit Imx Im. Ages-5 - 18
Opening December 28th, 11:30 am, Lithuanian House, Melbourne 

Prize donations welcome!
Please call or e-mail Julija Simankevičius to book in your Artwork.

"Ph: (03) 988 5 1792 E-mail: studio2@imaging.com.au
Before : November 1, 2010

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumus Australijoje
mūsų visų reikalas

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

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St„ North Melbourne, Vic. 3051. 
Thrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.

Kviečiame visus švęsti 
Joniuines su ckotu “"Daina”!

Ypatingai lauksime visų Janinų ir Jonų! 
Prisiminsime Joninių papročius, pasiklausysite dainų apie Jonines.

Joninių popietė įvyks Lietuvių Klube “Dainava” 
birželio 27 dieną (sekmadienį), 2 val.p.p.

Bilieto kaina suaugusiems $10, vaikams iki 12 metų - nemokamai.
Choro “Daina” Valdyba

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

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

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

Daugiau informacijos gausite parašę e-mail info@lingualit.lt arba paskambinę tele
fonu +370 5 2313239 ir

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

Vytauto Didžiojo universiteto 
Vasaros kursai

Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvių išeivijos insti
tutas kviečia už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius nuo 18 
metų, į Vytauto Didžiojo universiteto vasaros kursus - 
Refresh Lithuania, kurie vyks 2010 m. liepos 5 -16 dienomis 
Kaune. VDU vasaros kursai - tai visus pasaulyje išsibars

čiusius lietuvius, o ypač jaunimą jungianti idėja, kurios tikslas yra išlaikyti išsisklaidžiusios 
tautos dalies ryšį su Tėvyne bei supažindinti su šiuolaikine Lietuva.

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

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

Anketas prašome siųsti iki balandžio 1 dienos. Išsamesnę informaciją apie programą ir 
registracijos formas rasite internete http://www.iseivijosinstitutas.lt/index.php7cid=664

Kontaktai: Vida Bagdonavičienė, tel.: +370 67 971289.
Ingrida Celešiūtė, tel.: + 370 67 194589.
e-mail: pla@isc.vdu.lt Lietuvių išeivijos institutas
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Mirus mūsų nuostabios jaunystės draugei

Jadvygai Viliūnienei,
siunčiame mūsų nuoširdžią užuojautą jos mieloms dukroms Gintai ir Vidai. 

Mes Jadvygą visuomet prisimename kaip jauną, grakščią ir linksmą Čiurlionio 
ansamblio dainininkę, šokėją bei pranešėją - ir jautrią draugę.

Alena Karazijienė ir Stasys Eimutis

Mielai ir brangiai visuomenininkei

A^A Jadvygai Viliūnienei
iškeliavus j amžinybę, reiškiame nuoširdžiausią ir gilią užuojautą dukterims 

Gintai bei Vidai su šeimomis ir kartu liūdime
Jadvyga Burokienė su šeima

Pagerbiant

AftA Jadvygą Viliūnieną,
aukojame “Mūsų Pastogei” $20.

Irena Milašienė, Audronė ir Rimas

A'frA Jadvygai Viliūnienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukras Gintą ir Vidą, jų šeimas, visus 

artimuosius bei draugus.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjunga

Sydnėjaus skautų “Židinio” narei

Jadvygai Viliūnienei
mirus, giliai užjaučiame jos šeimą ir artimuosius^

Sydnėjaus skautų “Židinys”

Jadvygai Viliūnienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame seses skautes Gintą, Vidą, visą šeimą ir 

artimuosius.
Sydnėjaus skautų “Aušros” tuntas

Mirus brangiai mamytei

Jadvygai Viliūnienei,
nuoširdžiai užjaučiame dukras Gintą ir Vidą su šeimomis. Liūdime kartu.

Danutė, Dita ir Audrius Svaldeniai

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
_______________ Remkite 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.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Bibliotekos Bičiulių Būrelis kviečia į renginį

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

Klube, Bankstown.
Renginį pristato d r. Vytautas Daniela.
PRISIMINIMAI: Elena Jonaitienė, Antanas Laukaitis,

Nijolė Jankutė - Užubalienė.
SKAITOVAI: Aida Zastarskytė - Abromas, Onutė Maksvytienė,

Arvydas Rupšys.
DAINUOJA: “Atspindys”
Maloniai kviečiame dalyvauti. Bibliotekos Bičiulių Būrelis

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, Hirner.
Šia proga paskaitą skaitys dr. Janis Priedkalns.
Po trumpos meninės programos seks vaišės.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjunga

■
Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Tremtinių pagerbimas Hobarte
ALB Hobarto Apylinkės Valdyba kviečia bendruomenės narius sekma

dienį, birželio 13 dieną, 10 vai. ryto į katalikų St. John bažnyčią, 62 Bowden 
Street, Glenorchy, kur australas kunigas laikys šv. Mišias, skirtas pagerbti Bal
tijos tautų tremtinius. Po pamaldų pabendrausime prie kavos.

ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

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. ratily 

the present Executive Committee (Apylinkės Valdyba) consisting of Vytas 
Juška, Greta Savickaite-Fletcher, Audrone Pouichene, Kristina Bičiūnas 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 than 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 than 3rd July 2010. Each 
member can obtain no more than five (5) proxies.

Executive Committee
Australian Lithuanian Community-Sydney Inc.

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

old1 mafcourrw to<o Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška 
Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018.
e-mail: juskagirl@y7mail.com www.aId2010.org

Kviečiame visus Sydnėjaus lietuvius ir angliškai kalbančius jų draugus š.m. 
birželio 13 dieną, 2 vai. p.p. apsilankyti Latvių Namuose, 32 Parnell Street, 
Strathfield, kur vyks

Trėmimų į Sibirą paminėjimas
Pranešimas bus skaitomas angliškai ir bus įdomus norintiems plačiau sužinoti 

apie tremtinių išgyvenimus. Kartu su latviais ir estais prisiminsime ir pagerbsi
me išvežtųjų atminimą. Po pranešimo bus turininga programa.

Po programos visi svečiai ir programos dalyviais kviečiami pasivaišinti 
pyragaičiais, išgerti taurę vyno ir pabendrauti su mumis.

Baitų Komiteto vardu Rasa Blansjaar

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.

“M11S11 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: RO. Box 5S0, 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 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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