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Vasario 16-oji Naujoje Zelandijoje

Šių metų vasario 15 dieną Aucklando (Naujoji Zelandija) lietuviai Vasario 16-ąją pami
nėjo susirinkę p.E. Petraškienės sodyboje. Plačiau apie minėjimą skaitykite “M.R” psl. 5. 
Nuotraukoje - grupė minėjimo dalyvių Aucklande giedant Lietuvos himną.

VD^iEfaa Lietuvos įvykių apžvalga

Naujas TMID vadovas

Ragina 
panaudoti 

“europinius 
pinigus”
Vienas di

džiausių iššūkių 
Lietuvai yra tin
kamai ir greitai 
panaudoti Euro
pos Sąjungos (ES)

fondų lėšas, sakė į Vilnių atvykęs aukšto 
rango Europos Komisijos (EK) pareigūnas 
Gerard de Graf, daug prisidėjęs rengiant 
Europos ekonomikos atgaivinimo planą. 
Jo teigimu, Lietuva turi daug galimybių 
panaudoti “europinius pinigus” ekono
mikai skatinti ir nedarbo keliamoms 
problemoms spręsti.

“Iš struktūrinių fondų, Europos inves
ticinio banko galima gauti itin daug pini
gų. Lietuvai didelis iššūkis yra kuo grei
čiau įtraukti juos į ekonomiką. Blogiausia 
būtų, jei metų pabaigoje pamatytume, kad 
pinigai buvo, bet jie liko nepanaudoti”, - 
Eltai sakė G. de Graf, kurio vadovauja
mas EK skyrius prižiūri, kaip valstybės 
narės įgyvendina Lisabonos strategiją ir 
rengia kasmetines ataskaitas ES viršūnių 
susitikimams.

Lietuvos Vyriausybė teigia, kad keli 
žingsniai šia linkme jau žengti, pvz.. su
paprastintos sąlygos ES fondų finansavi
mui. o verslo projektams numatyta gali
mybė gauti avansą ES fondų lėšomis..Taip 
pat pranešta, kad dėl 1.1 mlrd. eurų pa
skolos Lietuvos verslui gaivinti derybos 
su Europos investicijų banku (EIB) 
praktiškai yra užbaigtos.
Kultūros ministerija kritikuoja VEKS

Kultūros ministerija reiškia nepasiti
kėjimą projekto “Vilnius - Europos kul
tūros sostinė 2009” (VEKS) koordinuojan
čia administracija ir imasi formuoti VEKS 
renginius iš turimų 25 milijonų litų.

Pasak Kultūros ministerijos, “VEKS 
vadovybė yra ne tik nepajėgi spręsti iški
lusias problemas, bet ir nuolat vilkina 
Vyriausybės teikiamų konstruktyvių pa
siūlymų įgyvendinimą, veikia kaip nega
tyvios informacijos sklaidos Lietuvoje ir 
užsienyje laidas. Įstaigos vadovybės noras

neiti i kompromisų ir viešai demonstruo
jamas nesugebėjimas suvokti realios fi
nansinės padėties, išankstinis nepagrįstų 
finansinių įsipareigojimų dalijimas prog
ramos projektų vykdytojams tapo pa
grindine dabartinės padėties priežastimi”. 
Ministerija pabrėžia, kad tokia “Vilnius - 
Europos kultūros sostinė 2009” vadovybe“ 
kenkia tarptautiniam Lietuvos įvaizdžiui. 
Be to, įžvelgiama ir politinių jėgų įtaka.

Kultūros ministras Remigijus Vilkai-
tis teigia, kad toks VEKS, koks yra dabar, 
yra nereikalingas. “Sutelktoje tirštoje 
įtampoje ne tik 7 milijonų, bet ir šimto 
litų duoti neįmanoma”, - pabrėžė jis. Anot 
ministro, už VEKS renginius nepateikia
mos aiškios ataskaitos, o tik lentelės be pa
tvirtinimo ar parašų. Šiuo metu projekto 
“Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009” 
likimą Kultūros ministerija spręsti paliko 
Vilniaus miesto savivaldybei, kuri atsa
kinga už įstaigos išlaikymą.

Atgyja “Atgimimo banga”
Lietuvos žiniasklaidoje atsikuria 1988- 

1989 metais veikusios, bet vėliau uždraus
tos Sąjūdžio laidos tęsinys “Atgimimo 
banga”. Joje Sąjūdžio veikėjai ieškos 
atsakymų į visuomenei opius klausimus, 
kritikuos ir girs valdžią, siūlys sprendi
mus ir pasisakys aktualiais klausimais. 
Pasak laidos redaktorės Evelinos Užda- 
vinytės, “Atgimimo bangą” kūdikiu pava
dinti negalima, nes laidos idėja gimusi dar 
1988 metais, tačiau dėl susiklosčiusių is
torinių aplinkybių tegyvavo vos metus. E. 
Uždavinytės teigimu, interneto svetainėje 
adresu www.nepriklau.somybe.lt tris kartus 
per savaitę - pirmadienį, trečiadienį ir 
penktadienį - bus transliuojama iki 10 min. 
pokalbių laida.

“Tai bus ne žinios, tai bus aktualijos. Tai, 
kas mums skauda, rūpi šiandien. Tai bus 
tribūna tiems, kurie nori veikti, turi ką 
pasakyti ir nori kažką padaryti Lietuvai. 
Tikrai reaguosime j tuos įvykius, prob
lemas, kurios rūpi visuomenei ir kiekvie
nam iš mūsų”, - ELTA surengtoje spaudos 
konferencijoje sakė E. Uždavinytė. Anot 
jos, dabartinę Lietuvos žiniasklaidą yra 
užvaldžiusi korupcija, joje pasigendama 
vietos rimtiems dalykams ir temoms. Dėl

Nukelta į 2 psl.

Nuo vasario 10 d. Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamento 
(TMID) generalinio direktoriaus 
pareigas eina Arvydas Daunora- 
vičius. Ikišio paskyrimo nuo pra
ėjusių metų liepos A. Daunora
vičius buvo Užsienio reikalų mi
nisterijos Globalios polilikos de
partamento direktoriaus pava
duotojas.

1963 metais gimęs A. Dauno
ravičius 1986 metais baigė Vil
niaus universiteto Fizikos fakul
tetų. 1986-1991 metais jis dirbo 
Lietuvos Mokslų akademijos Pus
laidininkių fizikos instituto moks
liniu darbuotoju. Užsienio reikalų 
ministerijoje jis dirba nuo 1991 
metų ir 2000-2003 metais buvo 
URM Rytų Europos ir Viduri
nės Azijos šalių skyriaus vedėjas.
2008 m. - generalinis konsulas Čikagoje.

Arvydas Daunoravičius yra apdovano
tas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Ri
terio kryžiumi. Taip pat medaliu, skirtu 
paminėti Lietuvos narystei Europos Są
jungoje ir NATO bei atminimo ženklu „Už 
asmenini indėlį plėtojant Lietuvos tran- 

■stttlantinius ryšius bei Lietuvos Respub
likos pakvietimo j NATO proga”. Kalba 
anglų ir rusų kalbomis, turi prancūzų ir

2003-

Milijardinė paskola iš EIB
(ELTA). Ūkio ministras Danius Krei

vys pranešė, kad praktiškai yra užbaigtos 
derybos su Europos Investiciniu Banku 
(EIB) dėl 1.1 mlrd. eurų (4-5 mlrd. litų) 
paskolos Lietuvos verslui gaivinti. “Tikslai 
- išsaugoti verslo gyvybingumą ir darbo 
vietas bei žmonių pajamas. Turime planą, 
kuris padės įmonėms gauti kreditinius 
išteklius, vykdyti namų renovaciją ir pa
dės panaikinti esamą atsilikimą įsisavi
nant ES lėšas. Tai sukurs kitą verslo ap
linką valstybėje”, - aiškino ūkio ministras.

Kreditavimo rinkai atgaivinti planuo
jama skirti 2 mlrd. litų, o daugiabučiams, 
mokykloms, darželiams, ligoninėms ir ki
tiems pastatams renovuoti-2-3 mlrd. litų, 
iš jų viešiesiems pastatams atnaujinti -

Meno festivaliams - beveik 2 mln. litų
Tarptautinių meno renginių projek

tams - festivaliams finansuoti šiems me
tams iš valstybės biudžeto paskirstyta 
1,890,000 litų.

Kultūros ministerija šiais metais di
džiausią finansavimą - 250,000 Lt skyrė 
Vilniaus tarptautiniam teatro festivaliui 
“Sirenos’09". 200,000 Lt - vasarą ketu
rioliktą kartą vyksiančiam Pažaislio mu
zikos festivaliui.

195,000 Lt teko tarptautiniam šiuolai
kinio šokio festivaliui “Naujasis Baltijos 
šokis’09", 190,000 - Kristupo vasaros fes
tivaliui, 170,000 Lt paskirta tarptautiniam 
šiuolaikinės muzikos festivaliui “Gaida”, 
155,000 - Vilniaus tarptautiniam kino 
festivaliui “Kino pavasaris”.

Dalinis finansavimas skirtas ir XIX 
tarptautiniam džiazo festivaliui “Kaunas

Arvydas Daunoravičius.

lenkų kalbų pagrindus.
TMID generalinio direktoriaus parei

gose jis pakeitė šį postą laikinai užėmusią 
Vidą Bagdonavičienę, o prieš tai depar
tamentui vadovavo Antanas Petrauskas, po 
pasitraukimo iš TMID tapęs I jetuvos dip
lomatu Kazachstane.

Šiuo metu TMID’ą yra ketinama reor- 
ganizuotrrišeivijos reikalus pavedant Už
sienio reikalų ministerijai, o tautinių ma
žumų - Kultūros ministerijai. □

800 mln. litų. Anot ministro, Ūkio minis
terija jau dirba su komerciniais bankais 
dėl daugiabučių renovavimo modelio, 
kuriuo siekiama, kad “žmogus už šildy
mą po renovavimo mokėtų mažiau nei 
moka dabar”. Dėl renovavimo “jau dabar 
savivaldybės aktyviai dalyvauja ir teikia 
paraiškas”.

D. Kreivys priminė, kad ES paramos lė
šas per ankstyvąjį laikotarpį Lietuva įsi
savino gerai, bet dabar atsilieka - per pra
ėjusius dvejus metus Lietuva jų įsisavino 
tik apie 10%.

Šiemet Lietuva turi rezervavusi apie 8 
mlrd. litų ES paramos, bet jei per metus 
įsisavins tik po 1.5 mlrd. litų, anot D. 
Kreivio, ekonomikos nepakels. □

Jazz 2009” (95,000 Lt), Kauno tekstilės 
bienalei (95,000 Lt), Baltijos tarptautinei 
meno bienalei “Miesto istorijos” (90,000 
Lt), Tarptautiniam poezijos festivaliui 
“Poezijos pavasaris” (75,000 Lt), Mažųjų 
kino formij festivaliui “Tinklai” (80,000 
Lt), Tarptautiniam folkloro festivaliui 
“Lingaudala” (40,000 Lt) bei kitiems 
renginiams.

Atrenkant festivalius vadovaujamasi 
principu, kad būtų aprėptos visos meno 
sritys, festivaliai reprezentuotų profe
sionalųjį meną, o jų programų visuma 
apimtų visus Lietuvos regionus. Buvo 
kreipiamas dėmesys į tai, ar festivalio 
rengėjai sugeba rasti rėmėjų, ar festivalis 
yra reikšmingas įvykis ne tik Lietuvoje, 
bet ir Europos kultūros renginių kon
tekste. LGITIC
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Trumpai iš visur Lietuvos kultūros sostinė siūlo visko

♦ Moderni tech
nologija įgalina 
kai kuriuos po
vandeninius lai
vus išlikti beveik 
nesusekamus jū
ros gelmėse. Kar
tais tai neišeina į 
naudtj. Vasario 6 
d. Atlanto vande
nyne susidūrė du 

tokie “nematomi” laivai - D. Britanijos
“Vanguard” ir Prancūzijos “Le Triomp- 
hant”. Abu laivai buvo apsiginklavę su 16 
branduolinių raketų. Abu laivai šiek tiek 
apgadinti, bet branduoliniai Įrengimai ne
nukentėjo. Žiniasklaida apie šį susidūri
mą sužinojo tik vasario 16 d.
♦ Zimbabvės prezidento Robert Muga
be šalininkai vis dar veikia prieš į vyriau
sybės sąstatą įtrauktus MDC partijos na
rius. Vasario 13 d. buvo suimtas MDC iž
dininkas Roy Bennett, prieš pat prisaik
dinant jį žemės ūkio viceministro parei
gose. Jis apkaltintas “terorizmo bandymu”. 
♦ Vcnecuclos prezidentas Hugo Chavez 
užsitikrino sau teisę likti prezidentu ne
ribotam laikui. Vasario 15 d. referendumas
panaikino konstitucijos straipsnį, drau
džiantį prezidentui kandidatuoti trečiai 
kadencijai.
♦ Nors Khmer Rouge žudynės Kambo- 
dijoje pasibaigė prieš 30 metų, tik dabar 
Jungtinių Tautų remiamas Kambodijos ge
nocido tribunolas pradėjo svarstyti pirmą 
byląžudynių organizatoriams.
Vasario 17 dieną teismas svarstė bylą, 
iškeltą Khmer Rouge vadovui Kaing 
Guck Eav (žinomam kaip Duch). Jis 
kaltinamas 15000 žmonių nužudymo or
ganizavimu.
♦ Vasario 18 d. Izraelis nutarė priimti 
Egipto vyriausybės pastangomis išrūpintą

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
to naujoje laidoje bus keliamos opios prob
lemos, apie jas kalbės Sąjūdžio aktyvistai, 
kiti iškilūs Lietuvos žmonės, kuriems 
svarbios Sąjūdžio vertybės, kilnūs tikslai.

Priglaus 2 iš Guantanamo ?
Lietuva tarsis su JAV dėl galimybės 

suteikti politinį prieglobstį dviem JAV 
Guantanamo bazėje kalinamiems asme
nims, pranešė užsienio reikalų ministras 
Vygaudas Ušackas.

Pasak ministro, šie asmenys būtų per
kelti tik gavus jų pačių sutikimą ir tikėtina, 
kad jiems būtų suteiktas politinis prie
globstis. Šių asmenų tapatybės ir pilietybės 
ministras neatskleidė, bet patikino, kad, 
turimais duomenimis, jie nekelia grėsmės 
saugumui, ir greičiausiai pateko į Guan
tanamo kalėjimą per klaidą. JAV pasvei
kino šį I .ie tuvos valdžios sprendimą.

Prisiminė Afganistano invaziją
Kaip praneša BNS. Afganistano karo 

dalyviai paminėjo karo pabaigos 20-metį. 
Vilniuje prie paminklo Afganistano karo 
dalyviams buvo padėtos gėlės, žuvusieji 
pagerbti tylos minute. Klaipėdoje buvo 
atidengta paminklinė lenta, kurioje iškal
tos Afganistane žuvusių devynių klaipė
diečių pavardės. Vėliau Vilniaus rotu
šėje buvo atidaryta šiai progai skirta fo
tografijų paroda “Afganistanas tada ir 

šdabar: lietuvių pėdsakai”.
Sovietų kariuomenės intervencija į 

jAfganistaną prasidėjo 1979 m. gruodžio 27 
|d. ir baigėsi 1989 m. vasario 15 d. Šiame 
kare dalyvavo apie 5,000 Lietuvos vyrų, 
96 iš jų ten žuvo.
Skandalas dėl išlaidų Afganistane
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Hamas pasiūlymą sudaryti ilgalaikes pa
liaubas Gazos ruože, su viena sąlyga. 
Hamas turi grąžinti nelaisvėn paimtą 
Izraelio karį Gilad Shalit.
♦ Vasario 19 d. Maskvoje prisiekusiųjų 
teismas paleido laisvėn tris vyrus, kaltin
tus prisidėjus prie žurnalistės Anna Po- 
litkovskaja nužudymo. Byla tęsėsi tris 
mėnesius. Jos metu kažkaip iš teismo sa
lės dingo daug įrodomos medžiagos. 
Žurnaliste būk tai nužudė dviejų iš kal
tinamųjų brolis, pabėgęs į užsienį.
♦ Vasario 20 d. Jungtinių Tautų pareigū
nai pirmą kartą oficialiai pripažino, kad 
Iranas turi užtenkamai “pagerintos” bran
duolinės medžiagos pagaminti branduoli
nę bombą. JT atominės energijos inspek
toriai nustatė, kad Iranas šios medžiagos 
turi daugiau kaip 1000 kg., bent 209 kg. 
daugiau, negu Iranas yra oficialiai prisi
pažinęs.
♦ Vasario 20 d. Izraelio prezidentas Ši- 
mon Peres pavedė Likud lyderiui Ben
jamin Netanyahu sudaryti naują vyriausy
bę, patardamas jam j koaliciją įtraukti 
Kadima partiją. Parlamento pasitikėjimą 
turinti vyriausybė turi būti sudaryta per 4 
savaites, su galimybe pratęsti šį terminą 
dar 2 savaitėmis.
♦ Vasario 22 d. Shanxi provincijoje Šiau
rės Kinijoje dujų sprogimas anglies ka
syklose užmušė bent 73 žmonės. Išsigel
bėjo virš 300 darbininkų, bet dauguma jų 
sužeisti ar apsinuodiję smalkėmis. Kini
joje 2008 metais anglių kasyklose žuvo 
apie 3200 žmonių.
♦ Vasario 22 d. Australija oficialia ge
dulo diena paminėjo Viktorijos valstijos 
miškų gaisrų aukas. Iškilmėse Melbourne 
iš D. Britanijos atvykusi princesė Anne 
perskaitė karalienės Elizabet II užuojau
tos raštą. Viktorijoje ugnis vis dar siaučia, 
riotš bė žmonių aukų. □

Kilus skandalui dėl galimai neskaidriai 
naudojamų valstybės pinigų Afganistane, 
naujasis užsienio reikalų ministras Vy
gaudas Ušackas nusprendė sustabdyti vie
no šio projekto dalyvių - direktoriaus 
Renato Juškos - karjerą. Užsienio reikalų 
ministerija (URM) susidomėjo, ar milijo
nai litų, Lietuvos skirtų Afganistano Goto 
provincijai atkurti, nėra išplaunami. Mi
nistras neteko kantrybės sužinojęs, kad 
URM išleis ketvirtį milijono litų ąžuoliu
kams sodinti Afganistane, nors, pasak bo
tanikų, šie medžiai ten tikrai neprigis.

Neskaitant dešimčių milijonų litų, 
kasmet Lietuvos išleidžiamų karui Afga
nistane, atskirai skiriami pinigai ir atsta
tymo darbams. Paaiškėjo, kad jei 2006- 
aisiais tam skirta vos daugiau nei milijonas 
litų, 2007-aisiais jau nepagailėta 3.6 mln., 
o pernai - jau 8 mln. litų.
“Lietuvos dujų” akcijų pardavimas

Seimas gali kreiptis į Konstitucini 
Teismą (KT) dėl “Lietuvos dujų” bend rovės 
34% akcijų paketo privatizavimo ir įsipa
reigojimų Rusijos koncernui “Gazprom”. 
Seimas prašytų ištirti, ar socialdemokratų 
Vyriausybės 2004 m. sausio 9-osios spren
dimai dėl “Lietuvos dujų” akcijų parda
vimo “Gazprom” ir kiti valstybės įsiparei
gojimai dėl dujų kainų nereguliavimo ir 
nuostolių atlyginimo neprieštarauja 
Konstitucijai. Tokį kreipimąsi Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų 
frakcijos seniūnas Jurgis Razma įregistra
vo praėjusių metų sausį, o dabar jo pateik
tam Seimo nutarimo projektui pritarė 68 
Seimo nariai, prieš buvo 8, susilaikė 10 
parlamentarų.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA,BNS, LGILICir “Bernardinai”.

Plungės rajono savivaldybė, laimėjusi 
konkursą “Lietuvos kultūros sostinė 2009”, 
su Užgavėnių švente Plateliuose pradeda 
renginių programą, kuri ves trimis turizmo 
maršrutais - religiniu, muzikiniu ir kultū
riniu. Šitaip vasario 24d. prasidės renginių 
maratonas, kuris tęsis visus metus. Ofi
cialus Lietuvos kultūros sostinės atidary
mas vyks birželį. Visi projekto akcentai bus 
pristatyti birželio 19-21 dienomis - Plun
gės miesto šventės ir XI tarptautinio pu
čiamųjų orkestrų festivalio metu.

Religinis maršrutas pakvies į Pakiitu- 
vėnus. Šv. Antano Paduviečio šventove ir 
Susitaikinimo sodyba garsėjančioje vieto
vėje vyks menininkų, muzikantų stovykla, 
taip pat bus lankomos senosios Plungės,

Velykų mu
Kovo 26-28 dienomis, The Grove 

Square, Stratford, rytų Londono centre, 
skambės lietuviška liaudiška muzika, bus 
prekiaujama Lietuvos suvenyrais, lietu
višku maistu ir alumi - pirmąkart Di
džiojoje Britanijoje rengiama lietuviška 
Velykinė mugė.

Šio renginio organizatoriai Lietuvos 
komercijos rūmai Jungtinėje Karalystėje 
dvejus metus iš eilės rengė Kalėdines mu
ges. o joms pasiteisinus, nuspręsta lietu
viškų renginių britų sostinėje sąrašą 
papildyti ir Velykų švente.

Į tris dienas nuo ryto iki vakaro 
šurmuliuosiančios lietuviškos Velykų mu-

Įspėja dėl darbo Ispanijoje
Lietuvos ambasada Ispanijoje infor

muoja, kad į ambasadą pastaruoju metu 
kreipiasi itin daug žmonių, nukentėjusių 
nuo įvairių tarpininkų, siūlančių įdarbi
nimo paslaugas Ispanijoje. Žmonėms 
I jetuvojepaprastai būna pažadamas geras 
uždarbis Ispanijos žemės ūkio srityje, į 
Ispaniją žmonės nuvežami nemokamai, 
tačiau atvykus tenka gyventi itin sunkio
mis sąlygomis be jokio atlyginimo už 
sunkų darbą.

“Ambersail” pasiekė Pietų Amerikos žemyną
Vasario 13 d., penktojo 

„Tūkstantmečio odisėjos“ 
etapo Auckland - Ušuaja 
(Argentina) įgula, vadovau
jama kapitono Simono Ste
ponavičiaus, jachta , Ambersail“ 
pasiekė Pietų Amerikos že
myną. Penktojo etapo metu 
tūkstantmečio kviesliai per 
28 paras įveikė Ramųjį Van
denyną iš viso nuplaukdami 
didesnį nei 6,360 jūrmylių 
atstumą. Tai jau ketvirtasis 
„Tūkstantmečio odisėjos“ 
metu pasiektas žemynas. 
Kadangi vadinamoje Ugnies 
žemės provincijoje lietuvių 
bendruomenių nėra, jachta 
„Ambersail“ atplaukusius 
tūkstantmečio kvieslius 
džiaugsmingai pasitiko Odi
sėjos kranto komanda ir šeš
tojo etapo įgula.

Penktojo etapo metu .Ambersail“ įgula 
Ramiajame vandenyne pasiekė viso „Tūks
tantmečio odisėjos“ žygio pusiaukelę žy
minčią ribą. Kiek vėliau Lietuvos trispalvė 
suplevėsavo ir trumpos viešnagės tolimiau
siame nuo Lietuvos žemės taške - Chatham 
salose. Tai yra vieta, Pietų pusrutulyje uži
manti analogišką padėtį kaip Lietuva 
Šiaurės pusnį kilyje. Palikusi Chathamo salas 
ir artėdama Pietų Amerikos žemyno link, 
„Ambersail“ kirto datos pasikeitimo liniją 
- 180-ąjį dienovidinį. Lietuvos buriuo
tojams laikrodį teko pasukti 1 vai. pirmyn 
ir vieną dieną atgal.

Gintališkės, Beržoro, Platelių, Gegrėnų, 
Alsėdžių bažnyčios. Jose bus rengiami 
sakralinės muzikos koncertai, poezijos 
skaitymai. Į šį maršrutą įtraukti ir du 
Plungės rajone esantys Kristaus kančios 
keliai bei Žemaičių krikšto 600 metų 
jubiliejaus šventė.

Muzikinis maršrutas pristatys tradi
cinius - tarptautinius pučiamųjų orkes
trų ir Mykolo Oginskio - festivalius ir 
naujus miesto renginius: pučiamųjų ins
trumentų švente, jaunimo muzikinį “blu
sų” turgų, ir tt. Neįprastu reginiu taps ir 
įvairūs spektakliai, rodomi atvirose er
dvėse - ant Gondingos piliakalnio, jo 
prieigose ir kitose saugomose teritorijose.

(Pagal 1 .ie tuvos spaudą)

ė Londone
gės atidarymą pakviesti Newham rajono, 
kuriam priklauso Stratford, meras ir 
Lietuvos ambasados atstovai.

„Mugė atvira visiems prekiautojams, 
norintiems savo gaminius pasiūlyti šim
tatūkstantinei rytų Londono publikai“, - 
sakė Lietuvos komercijos rūmų prezi
dentas Darius Paškauskas. „O ypač 
kviečiame verbų gamintojus - tikiu, kad 
namus Velykų proga puošiantys Anglijos 
lietuviai jų lauks labiausiai“. Jo teigimu, 
Stratford’as Velykų mugės vieta pasirink
tas dėl didžiulių praeivių srautų - skai
čiuojama, kad per savaitę čia apsilanko iki 
400,000 žmonių. □

Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo 
minislcrijos turimais duomenimis, šiuo 
mėlti Lietuvoje nėra nei vienos įmonės, 
turinčios licenciją užsiimti įdarbinimo 
veikla Ispanijoje.

Lietuvos ambasada Ispanijoje įspėja 
Lietuvos piliečius gerai pagalvoti apie 
pasekmes savo sveikatai, saugumui ir 
gerovei, prieš apsisprendžiant pasinaudo
ti nelegalių tarpininkų paslaugomis.

LG1TIC

Į šeštąjį „Tūkstantmečio odisėjos“ etapą 
Berisas - Buenos Airės - Montevidėjus - 
San Paulas tūkstantmečio kvieslių įgula, 
vadovaujama kapitono Lino Ivanausko, 
bures pakėlė vasario 16 d.. Šio, „Kapitonų 
etapu“ vadinamo žygio akcentas - pirmą 
kartą Lietuvos istorijoje Vasario 16-osios 
proga Lietuvos vėliavos iškėlimas ties 
Horno ragu. Planuojama, kad dvylikos 
buriuotojų įgula per daugmaž 22 paras bus 
įveiktas didesnis nei 2,735 jūrmylių atstu
mas. Pietų Amerikos žemyne „Tūkstant
mečio odisėja“ aplankys Argentinos, Urug
vajaus ir Brazilijos lietuvių bendruomenes.

Edita Skaraitė, Atstovė spaudai
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Bendruomenės baruose
Vasario 16-oji Naujojoje Zelandijoje

Minvydas

Šiais metais Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo minėjimas įvyko sekmadie
nį, vasario 15 dienos popietyje, kaip 
paprastai p. E. Pctraškienės sodyboje Auck- 
lande. Žmonių, palyginus su mūsų kolo
nijos skaičiumi, susirinko nemažai. Da
lyvavo virš 40 asmenų, neįskaitant vaikų. 
Buvo malonu matyti daug naujų atvykė
lių ir jau senųjų emigrantų suaugusių

Nicola ir Richard Scale su savo Lietuvoje 
įsivaikintais vaikais Mark ir Sarah.

Andrius Belkus - 
NSW rinktinėje

Andrius Belkus was selected in the 
NSW Junior Golf to represent the state in 
the Australian Junior Championships to be 
held in Alice Springs during April 2009.

He recently won the prestigious 
Cabramatta Cup, an event that attracts 
top amateur players from all over 
Sydney. The event was first played in the 
1950’s and Andrius is the youngest person 
ever to win - in fact no other junior has 
ever won it.

♦ * *
Sydnėjiškis Andrius Belkus golfą pra

dėjo žaisti būdamasvos vienuolikos me
tų (2003 m.) su Cabramattos Golfo 
Klubu. Matydami neeilinius Andriaus 
gabumus, Westfield Sporto Gimnazija 
suteikė jam stipendiją mokytis šioje 
gimnazijoje.

Andrius jau dvejus metus iš eilės lai
mėjo savo amžiaus grupėje NSW Match 
Play Championships. Praėjusiais metais 
Andrius laimėjo trečią vietą tarptauti
nėse varžybose, kurios vyko Cessnock 
miestelyje, NSW. Pagal šiuos rezultatus, 
jis pateko į NSW keturioliktuką, o šiemet 
po gerų rezultatųjis pateko j NSW Jaunimo 
Golfo rinktinę. 

vaikų, kurie daugelį metų nesidomėjo nei 
savo kilme, nei turėjo noro susieiti ir pa
laikyti ryšius su kitais lietuvių kilmės 
žmonėmis.

Pavyzdžiui, du broliai, palys gimę 
Naujoje Zelandijoje, atvyko į minėjimą ne 
tik su savo šeimomis, bet atvežė ir savo 
seną tėvą, kuris jau daug metų niekur 
nedalyvavo ir nesirodė lietuvių tarpe. At
rodo, kad čia vyksta koks lai lietuvybės 
atgimimas su naujo N. Zelandijos LB 
Komiteto ir LR Garbės konsulo Jurgio 
Pečiulaičio pagalba. Be to, tam susidomė
jimui lietuvybe padeda ir nauji atvykėliai 
iš Lietuvos. Daugumas jų yra jauni, atva
žiavę padirbėti arba studentai. Visi gana 
gerai kalba angliškai. Vietinė lietuvių kil
mės jaunesnė karta, kurių dauguma lie
tuviškai nekalba, gali su jais lengvai ben
drauti - viena karta ir viena kalba.

Minėjimo pradžioje įvyko N.Z. Lietuvių 
Bendruomenės metinis susirinkimas. 
Bendruomenės pirmininkas Gerald 
Sharrock pakalbėjo apie biudžetą, praėju
sią ir numatomą Bendruomenės veiklą ir 
pranešė, kad vasario pabaigoje pradės 
veikti lietuviška sekmadienio mokykla. 
Savanorių kandidatuoti į Bendruomenės 
Valdybą neatsirado. Bendruomenės nariai 
vienbalsiai sutiko palikti tą pačią Valdybą 
sekantiems metams. Pasibaigus Bendruo
menės susirinkimui, būrys dalyvių sugie
dojo Lietuvos himną. Po to sekė vaišės su 
bendrai suneštais skanėstais.

LR Garbės konsulo Jurgio Pečiulaičio 
kvietimu, apie 4 vai. į mūsų minėjimą at
vyko parlamento narys, ministras etni
niams reikalams Dr Richard Worth. J.

Andrius Belkus.

Andriui dabar 16 metų ir jis yra 6 pėdų 
ir 5 inčų (192 cm) aukščio. “M.P.” inf.

Nuotraukoje iš kairės: p. E. Petraškienė, LR Garbės konsulas Jurgis Pečiulaitis ir 
ministras etniniams reikalams Dr Richard Worth. Visos nuotraukos M. Palubinsko.

Pečiulatis supažindino jį su susirinkusiais 
dalyviais. Vėliau ministras viešai pasvei
kino visus ir truputį informavo politiniais 
reikalais. Reikia paminėti, kad jis yra 
pirmas ministras etniniams reikalams po 
ilgų metų pertraukos. Paskutinis toks mi
nistras buvo Rob Muldoon.

Nors į minėjimo dalyvių skaičių ne
įtraukiau vaikų, tačiau trys vaikai- Bar
bora Sharrock, Edmundas Sharrock ir 
Greta Vaitkūnaitė - pasirodė publikai su 
eilėraščių skaitymais.

Įdomūs ir mieli svečiai mūsų nepriklau
somybės atgimimo minėjime buvo nau- 
jazelandiečiai Philip ir Nicola Seale su 
savo įsivaikintais vaikais iš Lietuvos. Vai
kai yra brolis ir sesuo - berniukas Mark 
(10 metų) ir mergaitė Sarah (7 metų). Į 
Naująją Zelandiją vaikai atvyko tik prieš 
šešis mėnesius. Kadangi Philip ir Nicola 
yra vyresnio amžiaus, jie norėjo įsivaikinti 
jau paagusius vaikus, kuriuos paprastai yra 
sunkiausia įsivaikinti. Į klausimą, kodėl

Pranešimas
XXXI ALB Krašto Tarybos Suvažiavime 2009-2010 metų kadencijai išrink

tas ALB Garbės Teismas pareigomis pasiskirstė sekančiai:
Pirmininkė - Janina Vabolicnė OAM.
Nariai- Petras Bielskis.

Vytautas Patupas.
Adresas korespondencijai: 25 McLachlan Ave., Glenelg North, SA 5045.

Lietuvių Bendruomenės Namai Melbourne
Melbournas turi vienus iš geriausių 

Bendntomenės Namų išeivijose. Kaip ir 
visur. Namai reikalauja priežiūros ir men
ka Bendruomenės parama nepadeda pil
nai išlaikyti Namus. Visi naudojasi patal
pom, bet mažai kas susimoka nario 
mokestį.

Prieš metus Klubo Valdyba gavo pla
nus ir raportą, išdėstant) Bendruomenės 
Namų pagerinimą, sudarant sąlygas pri
traukti didesnį skaičių nuomininkų. Aiš
ku, tas viskas kainuoja, bet su “Talkos” 
pagalba, siūlant žemesnius mokesčių pro
centus, Klubas pajėgtų skolą atiduoti.

Dar kitas reikalas. Klausimas, kodėl 
Melbournui reikia dviejų Lietuvių Na
mų pasibaigė jau prieš 20 metų ir visi 

ieškojote vaikų iš Lietuvos, jie atsakė, kad 
atkreipę dėmesį į daugelio Europos tau
tų mokslo lygį, jie rado kad Lietuvos 
auklėjimas yra aukščiausio standarto. Jie 
žadėjo palaikyti ryšį su vietine Lietuvių 
Bendruomene ir, kai vaikai paaugs, nu
vežti juos aplankyti Lietuvos. Philip ir 
Nicola yra AIR NZ oro linijos pilotai, bet 
kadangi dabar turi du vaikus, Nicola 
nebeskraido. Jie čia nėra vieninteliai, 
įsivaikinę vaikus iš Lietuvos. Praėjusių 
metų pabaigoje teko matyti per televiziją 
ir skaityti laikraštyje apie naujazelan- 
diečių porą, kuri įsivaikino net tris vienos 
šeimos vaikus iš Lietuvos.

Verta paminėti, kad jau 10 metų p. 
Petraškienės patalpos ir sodyba buvo 
naudojama lietuviškos veiklos reikalams, 
ne vien tik Vasario 16-osios minėjimams, 
bet ir kitokiems vietinių lietuvių subuvi
mams. Mes esame labai dėkingi p. E. Pet- 
raškienci už jos dosnumą ir nuoširdumą. 
Didelis AČIŪ! □ 

dabar naudojasi bendrais Namais.
Taip, parapijos kunigui reikia namų, 

bet kaip jau girdėjau, planuojama nu
pirkti jam butą ir parduoti Parapijos Na
mus. Kas bus daroma su likusiais pinigais?

Tikiuosi, kad sąžinė diktuotų tą visą 
sumą paskirti bendrų Lietuvių Namų re
montui ir pagerinimui, nes dabar visi 
buvę parapijiečiai ir tautiečiai naudojasi 
tais pačiais Namais.

Neužmirškime, kad daug iš mūsų tėvų 
finansiškai rėmė ir Bendruomenės, ir 
Parapijos Namus. Jie tikrai su šiuo pa
siūlymu sutiktų.

Kviečiu visus šiuo klausimu pasisakyti.
Su pagarba

Vytas P. Šalkūnas

Sudaromas AL Dienų Melbourne (2010) 
Ruošos Komitetas

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba praneša, kad yra sudaromas Melbourne 
2010 m. vyksiančių Australijos Lietuvių Dienų Ruošos Komitetas.

ALD Ruošos Komiteto pirmininke sutiko būti Rita Mačiulaitienė.
Norintieji įsijungti į Ruošos Komiteto darbą prašomi susisiekti su Rita

Mačiulaitiene tek: 04 2570 4890 arba e-mail: ritamaciulaitis@yahoo.com.au
Paulius Kabaila,

ALB Mclbourno Apylinkės Valdybos pirmininkas

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

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

Naudokite pavadinimą angh} kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
TUrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.
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Lietuviai pasaulyje
Lietuvaitė Kinijoje

Nijolė Jankutė
Dažnai pagalvoju, kur tų lietuvių nėra! 

Mūsų tik saujelė, vos kaip vidutinis pasau
lio didmiestis, o pasklidę po pasaulį kaip 
tos “žydo bitės”! Kas beliks Lietuvėlėj bran
gioj, ne mums, nuo Sibiro bėgusiems ir sve
tur žilos senatvės sulaukusiems, į tokį 
klausimą atsakyti. Atsakys dabartinė lais
voji Tėvynė. Kalbant apie tą lietuvių pa
sklidimą, noriu papasakot apie vieną lie
tuvaitę, Antrojo karo išeivių dukrą, gimu
sią ir vaikystę praleidusią Brazilijoj, o už
augusią Kanadoje, Toronte. Skaičiau apie 
ją Čikagoje leidžiamam, jau beveik šimta
mečiame, dienrašty “Draugas” puslapiuose.

Taigi ši lietuvaitė, Regina Stočkus, jau 
šešeri metai gyvena ir dirba Kinijos 
Huizhou mieste, verslo vadyboje bei vieš
bučių administravime. Reporterio klausi
nėjama, kuo labiausiai Kinija stebina, Re
gina pasakoja apie nepeprastai dideles 
žmonių minias miestuose kaip Bcidžing- 
“Jautiesi kaip nuolatinėje futbolo rungty
nių masėje”, - sako ji, “tačiau, tik išvažiavus 
toliau už didmiesčių - plyti negyvenamos 
žemės”. Tik miestai esą perkrauti žmoni
ja, tačiau didžioji, nepastebima kiniečių 
dalis gyvena tolimuose kaimeliuose.

Iš karto Reginą domino įvairių egzo
tiškų patiekalų gausybė kinų restoranuo
se: skorpijonai, gyvatės, vėžliai! labai džiau
gėsi suradusi europiečiui/amerikiečiui 
įprastą maistą: bulves, morkas, vištieną.

Pirmieji metai Kinijoje Reginai buvo 
nelengvi, nes nemokėjo komplikuotos ki
nų kalbos. Įsivaizduoju, kaip su nku turi būti 
bendraujant su žmonėmis, kurie šneka 
įvairiomis priegaidėmis aukštyn - žemyn 
šokinėjančia, jokio, nė mažiausio panašu
mo į indoeuropietiškas kalbas neturinčia, 
kalba. Regina džiaugiasi turinti gerų drau
gų kiniečių, kurie jai padeda susikalbėti, 
paaiškina, nusiveda į restoranus, supažin
dina su patiekalais. Anot jos, kiniečiai mėgs
ta pasilinksminti ir valgyt restoranuose la
biau, negu mes.

Prie visiškai naujos kultūros taip pat 
buvo labai sunku prisitaikyti, prie to žmo
nių skruzdėlyno Beidžinge; prie šaltesnių, 
gilesnių žiemų, negu Toronte ir prie už
teršto oro bei pavasarinių smėlio audrų.

Lietuvės žudikai Škotijoje - kalti
Edinburgh’o (Škotija) teismas pripaži

no kaltu lietuvį 41-crių metų Vitą Plytny- 
ką, kuris pernai žiauriai nužudė Škotijoje 
gyvenusią ir dirbusią 35-erių melų lietuvę 
Jolantą Blėdaitę. Be to, paaiškėjo, kad jau 
anksčiau jis buvo nuteistas Vokietijoje už 
žmogžudystę, pranešė bbc.co.uk Vokietijos 
teismas 2001 m. jį pripažino kaltu nužu
džius žmogų, kai ginčas dėl pinigų perau
go į smurtą. Vyras buvo nuteistas septyne
rius metus kalėti, o 2005 m. buvo deportuo
tas į Lietuvą. Į Škotiją iš Lietuvos jis su drau
ge ir vaiku atvyko prieš porą metų iki Jo
lantos Blėdaitės nužudymo. Pasak bbc.co.uk 
dėl smulkių vagysčių jis atsidūręs policijos 
akiratyje. Be to, vyras kėlė baimę netoliese 
Škotijoje gyvenantiems imigrantams.

Vitas Plytnikas tvirtino turįs alibi - nusi
kaltimo padarymo metu esą buvo namie ar 
kažkur netoliese, bet vėliau atsisakė duoti 
parodymus teismui. Jis visą kaltę vertė ki
tam teisiamajam, tačiau šis, 20-metis Alek
sandras Skirda, pareigūnams iš karto prisi
pažino dalyvavęs kankinant ir nužudant 
auką, su kuria gyveno tame pačiame bute..

Nusikaltimas siekiant pasisavinti mo
ters santaupas buvo įvykdytas J. Blėdaitės 
namuose pernai kovo 29 d. Vėliau išjos ban
ko kortelių buvo pavogta 1,400 svarų. Kal
tinime teigiama, J. Blėdaitė prieš nužudant 
laikyta savo bute surištomis rankomis ir
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Tačiau, kai Regina persikėlė dirbti į tą 
Huizhou miestą, ten buvę žymiai maloniau. 
Huizhou yra netoli Hongkong, ir klimatas 
ten puikus, maždaug kaip Floridoj: sau
lėta, šilta, daug egzotiškų gėlių.

Tačiau Reginai, kaip Vakarų kultūros 
žmogui, komunistinė Kinija, vis dėlto, ko
munistinė. Nežiūrint labai suklestėjusio 
verslo, kuris valdomas pagal kapitalizmo 
dėsnius, nežiūrint gausių parduotuvių, dar 
gausesnių prekių, labai gudrių didelių ir 
mažų verslininkų, viso to gilumoje tebėra 
kietas komunistinis režimas. Anot, Regi
nos, Kinijoje komunizmas iš paviršiaus pa
našus į New York’ą, o viduje - į Kremlių! 
Visi paparatojo žmogaus kasdieniai rei
kalai apsunkinti valdingos biurokratijos, ir 
tokie vakariečiui lengvai pasiekiami da
lykai, kaip atnaujinti “Visa” kortelę, išsiųs
ti laišką į užsienį, nusipirkti traukinio 
bilietą, pareikalauja begalinės kantrybės, 
ilgų valandų stovėjimo eilėse. 
Aptarnaujantys žmonės didžiai nelankstūs, 
nepaslaugūs. O jei nekalbi kinietiškai, 
neverta prasidėti. Čia vyrauja galybė 
taisyklių, įsakymų, nurodymų, kurių 
žmonės nesilaiko. Vietoje jų, vyksta 
nuolatinis kyšininkavimas. Jie tuoj pat 
palengvina neįveikiamus įstatymus. Kyšiai 
ypač gerai veikia nekilnojamo turto, bankų 
srityse. Primena dabartinę 1 Jetuvą, ar ne?

Įdomus Reginos pastebėjimas, kad 
Kinijoje, tame dideliame žmonių 
pertekliuje, ne visi gyvena susispaudę. Tai 
didmiesčių masės. Mažose apylinkėse, 
gyventojai pasklidę. O slėniai ir kalnai 
dažnai visai neapgyventi.

Gamtos užteršimas - didžioji didžiųjų 
miestų problema. Šiaip didmiesčiai 
puikuojasi modernia architektūra; 
susisiekimas greitas ir, palygint, pigus, bet 
visada perpildytas masėmis. Žmonės dirba 
7 dienas, ilgas valandas, vidutinis mėnesio 
atlyginimas $250. Taip pat mokslas 
apmokamas nuo pat pradžios mokyklos, 
todėl ne visi kiniečiai gali įstengti vaikus 
leist į mokyklą.

Į užsieniečius kiniečiai žiūri, kaip į 
turtuolius, todėl pasipelno imdami 
didesnes kainas, arba net apvogdami 
gatvėse. Rankinukų(rankinių) ir 
dokumentų nešiotis su savimi nepatartina.

kojomis. Ji buvo kankinama užklijavus jai 
burną ir nosį, norint išgauti banko kortelių 
PIN kodus. Jos kūnas esą buvo pjaustomas 
peiliu, grasinant nužudyti. Vėliau moteris 
buvo laikoma už kojų žemyn galva ir du
sinama uždengus pagalve. Jau mirusiai 
moteriai buvo nupjautos rankos bei galva 
ir išmestos į jūrą.

Pasak A. Skirdos, jis laikė kaimynę už 
kojų, kol V. Plytnykas dusino ją pagalve. 
Šis taip pat esą nupjovė nužudytosios galvą 
ir rankas. ASkirdos teigimu, būtent V Plyt
nykas pasiūlė nužudyti tautietę ir atkeliavo 
įjos butą, kartu atsinešdamas plastikines 
pirštines, vėliau panaudotas nusikaltime. Į 
plastikinį prekybos centro maišelį sudėtas 
J. Blėdaitės rankas pernai balandį Šiaurės 
jūros pakrantėje Arbrouth rado dvi maža
metės sesutės. Netrukus miestelio uoste 
buvo aptikta ir moters galva, taip pat įvynio
ta į plastiką, vėliau - lagamine paslėptas 
kūnas.

Teisme buvo paaiškinta, kad V. Plytnyko 
pirštų antspaudų rasta ant maišelių su 
palaikais, be to, viešoje vietoje įrengta 
vaizdo kamera esą užfiksavo abu vyrus, 
nešančius prekybos centro maišelius su 
galva ir rankomis.

Kaip rašo Lietuvos spauda, tragiško 
likimo sulaukusi Jolanta Blėdaitė buvo 
kilusi iš tradicinio lietuviško kaimo šeimos.

(Pagal DELFI ir Lietuvos spaudą) 

Kaip mums sunku kiniečių logiką suprasti, 
taip jiems mūsų. Jie niekada nesako ką 
galvoja. Pokalbiai su svetimtaučiu vyksta 
ilgais aplinkiniais, mums nesuprantamais 
vingiais. Pas juos, kaip lietuviai sako “kalbėt 
tiesiai- šviesiai” neįprasta. Be to, kinietis 
visada savo mintyse nustato svetimšalio 
kainą - vertę, pagal kurią tikisi užsidirbti. 
Jei nujaus, kad iš tavęs neuždirbs - drau
gystės nebus.

Nežiūrint tų nesimpatiškų kiniečių 
bruožų, Reginai patinka to mažesnio 
miesto gyventojai. Jų manieros ir humoras 
jai, sako, primenąs lietuvius dėdes ir tetas. 
Regina Huizhou mieste yra vienintelė 
lietuvė. Regina, nebūtų tipiška verslinin
kė, susidraugavo su bendradarbiais. (Šiuo

Artėja nauja emigracijos banga
Živilė Kavaliauskaitė, 

lictuviams.com

Įdarbinimo agentūrose, siūlančiose 
darbą užsienyje, nuo Naujųjų metų netyla 
skambučiai. Situacija tampa panaši į 2005- 
uosius, kai žmonės darbo vietos laukdavo 
ne savaitėmis, o mėnesiais. Tačiau specia
listai akcentuoja, kad emigrantų pamėg
tos šalys dabar irgi patiria ekonomikos 
nuosmukį ir užsieniečiai čia dažnai iš dar
bo atleidžiami pirmieji.

Apie Angliją
Vienoje iš Anglijoje įdarbinančių agen- 

tūnj atstovė Rita Biliukaitė sako, jogžmo- 
nių antplūdis prasidėjo nuo gruodžio. 
„Svarbiausia priežastis - augantis nedar
bas. Privačiose struktūrose vėluoja atlygi
nimai. O žmonėms reikia gyventi, išlaiky
ti šeimas“, - sako Rita. Ji įsitikinusi, kad į 
Lietuvą ateina dar viena emigracijos ban
ga. „Dabar antplūdis-panašus. Darbinin
kai jau važiuoja per daug nesvarstydami - 
svarbu, kad užsidirbtų“, - sako ji.

Žemės ūkio, maisto produkcijos pakavi
mo sektoriuose Anglijoje agentūra kol kas 
darbo vietų stygiaus nepajuto. Sunkiau 
įdarbinti kvalifikuotus darbuotojus, nes į 
šias vietas ateina dirbti patys anglai. „Tylą 
pajutome viešbučiuose - mažėja klientų, 
mažėja ir samdomų darbuotojų skaičius“,
- sako agentūros atstovė. Ji neabejoja, kad 
esama situacija pasinaudos fiktyvūs įdar- 
bintojai, nes agentūrose įdarbinimo kainos 
nėra žemos. Neseniai direktorė jau sulau
kė pagalbos skambučio - į Londoną kaž
kas atvežė dirbti 15 žmonių, bet jų niekas 
nepasitiko.

Vyrų - daugiau
Kitos įdarbinimo agentūros vadybinin

kė Laura Pagojutė pastebi, kad apie ga
limybę įsidarbinti Anglijoje dažniau tei
raujamasi telefonu. Į agentūras kreipiasi 
žmonės nuo maždaug 20 iki60 melų. Vyrų
- daugiau nei moterų. Rečiau užsuka jau
nos merginos. Dideli reikalavimai gali
miems darbuotojams nekeliami - svarbu, 
kad būtų neteisti, sveiki. Užsienio kalba 
būtina tik dirbant viešbučiuose, slaugy
mo įstaigose.

Anksčiau norintieji išvažiuodavo per 
savaitę ar tris, dabar reikia palaukti iki 
septynių savaičių. Lengviau ir greičiau dar
bą gauna žmonės iki 49-erių. Jaunesni 
dažniausiai ateina nusiteikę optimistiškai, 
sakydami, jog „važiuojame prasimušti“. 
Vyresni renkasi d arbą pusmečiui, metams.

Laura sako, kad kreipiasi ir buvę staty
bininkai, dar gyvenantys aukso amžiumi ir 
reikalaujantys ne mažesnio kaip dešimtis 
tūkstančių siekiančio užmokesčio.

Statybininkai - į Daniją
„Be proto skambina“, - sako statybos 

darbus Danijoje siūlantis vyras. Skambučių 
pagal skelbimą pagausėjo jau prieš Nau
juosius metus, o šiemet jie dar labiau 
suaktyvėjo. Per dieną susidomėjimo su
laukiama iš 20-30 žmonių.

Danijos statybų sektorius, pasak pa
šnekovo, krizės dar nejaučia. Sausį išvyko 
dirbti 18 lietuvių grupė, dabar renkama dar 
viena. Lietuvoje atstovybę turinčios įdar

metu Regina jau įkūrė viešbučių konsulta
cijos kompaniją) ir vaišinanti juos kugeliu 
bei bulviniais blynais, kuriuos kiniečiai 
labai mėgstantys. Savo kompanijos mo
kinius ji net išmokiusi šokti “Malūną”.

Reikia tik džiaugtis, kad turim tokia 
smarkią, veiklią, drąsią lietuvaitę, mokan
čią tokiame ypatingame krašte sukurt ne 
tik sau įdomų, pelningą gyvenimą, bet ir 
visiems ten naudingą verslą. Šiuo metu 
Huizhou TV stotis sukūrė dokumentinį 
filmą, kaip užsienietei Reginai sekasi 
gyventi ir darbuotis Kinijoje. To filmo 
kūrėjai net buvę apdovanoti premija. Taigi 
- kur tų lietuvių nėra!!! Ir malonu, kad jiems 
svetur sekasi, o ypač kad jie savo darbu 
laimi ir gerą vardą! □ 

binimo agentūros direktorė Lina Pau
lauskienė irgi tvirtina, jog telefonai skam
ba be perstojo. Ši firma įdarbina Norve
gijoje, Nyderlanduose ir Graikijoje. Šiose 
šalyse, pasak direktorės, nuoslūgis dar 
nejaučiamas, bet prognozuoti, kas bus po 
kelių mėnesių, nesiryžta.

Norvegijoje
Dvidešimt trejų Asta išvykti į Norvegi

ją apsisprendė iš karto po Naujųjų metų. 
Iki šiol mergina dirbo dviejose darbovie
tėse, tad jos darbo diena tęsdavosi dvylika 
valandų. Asta sako, jog tokį krūvį būtų buvę 
sunku toliau iškęsti, nes dar ir neakivaiz
džiai studijuoja. Be to, po Naujųjų buvo 
pranešta ir apie sumažėsiantį uždarbį.

Norvegiją mergina pasirinko dėl kelių 
priežasčių. Šioje šalyje gyvenanti giminai
tė ieškojo žmogaus, galinčio prižiūrėti 
vaiką. Asta nusprendė vykti pati - darbo 
krūvis bus mažesnis, o uždarbis - dides
nis. Planuoja likti pusei metų, paskui 
apsispręs, ką daryti toliau. „Dabar Lietuvo
je perspektyvos nematau“, - sako mergina.

Sandra į Angliją išvyko prieš keletą 
metų. Kirpykloje dirbanti moteris sako, 
kad paskutiniuoju metu imigranto dalia 
nėra saldi - šalyje pasijautus krizei patys 
anglai pradėjo šnairuoti į atvykėlius. Ko
ne kasdien darbe moteris girdi priekaiš
tus, kad imigrantai užima darbo vietas, 
kurių trūkstapatiems anglams.

„Kad išvažiuotum, reikia darbo”
Šitaip komentuoja Benas Adomavi

čius, ISM Vadybos ir ekonomikos universi
teto konsultantas:

Ar kils dar viena emigracijos banga, 
priklausys nuo to, ar bus kur emigruoti. Ar 
bus šalių, kuriose bus galima santykinai 
lengvai rasti darbą ir užsidirbti pinigų. Tra
dicinės šalys, kaip Airija ir Anglija, dabar 
patiria katastrofišką nuosmukį. O, kaip 
žinoma, užsieniečiai dažnai iš darbo atlei
džiami pirmieji. Nežinau, kiek užsienio 
šalys bus atviros, kai darbo reikia saviems 
piliečiams. Galbūt daugiau žmonių vyks į 
Skandinaviją, bet ir ten sąlygų lengvai 
įsitvirtinti nematau. Paskutinės prognozės 
rodo ir šių šalių ekonomikos sulėtėjimą, 
todėl naujų darbo vietų neturėtų daugėti.

Yra kategorija žmonių, kurie grįžo į 
Lietuvą, bet ir vėl norės išvažiuoti ir ieškoti 
galimybių. Atleistieji irgi ieškos išeities. Bet 
viena - ieškoti galimybės, ir kita - iš tikrųjų 
išvažiuoti. Kad išvažiuotum, reikia darbo.

Žmonės turi svajonę, kad ten gerai, kur 
manęs nėra, bet svajonė turi genj ir blogų 
niuansų. Sakoma, kad užsienyje vis tiek 
bus geriau nei čia. Tiesos yra - ekonomi
ka labiau išsivysčiusi, iš dalies - stabiles
nė. Bet energingi, veiklūs ir užsispyrę 
žmonės ir Lietuvoje turi daug galimybių, 
nes mūsų rinka darvystosi-yra galimybių 
nuarti dirvonus.

Sunkiausia dabar tiems, kurių paja
mos mažos, kurie neteko darbo, tiems, ku
rie dirbo statybos, transporto sektoriuose, 
kuriuose nuosmukis stipriausias. Lietuvoje, 
be abejo, nedarbas dėl šulė tėjusios ekono
mikos didės. Bet manau, kai kurių profe
sijų atstovams realu darbą rasti ir Lietuvo
je. Viskas priklauso nuo žmogaus. □
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Bendruomenės baruose________
Linkėjimai jaunavedžių porai - 

lietuviškų dainų žodžiais
Ieva Petrauskienė
Los Angeles (JAV)

Lietuvos garbės konsulo Australijoje 
Viktoro Šliterio duktė Daina - tarsi vi
jurkas. Jos pilna renginiuose, ji pati - sam
būrių, susitikimų, vakarų rengėja. Atrodė, 
kad tokiems niekams kaip jos pačios 
vestuvės ji neturės laiko. O ir kam tekėti, 
kai turi šimtus bičiulių visame pasaulyje, 
esi kompanijos siela, daliji meilę draugams 
ir draugų vaikams. Bet kai jau niekas ne
laukė. vestuvės įvyko. Ir ne bet kokios.

Kai kurie lietuviai Dainą Šlitcrytę pa
žįsta kaip savanorę, talkinusią per Sydnėjaus 
olimpiadą Lietuvos olimpiečiams. Daina 
padėjo Lietuvos delegacijai ir Atėnų olim
piadoje. Ji - Australijos skautų seserijos 
vadovė, Australijos Jaunimo Sąjungos narė, 
lietuvių dainų ir šokių švenčių dalyvė.

Kaskart susitikusios pasišaipydavome, 
kad Dainai lyg ir nėra laiko tekėti. Bet štai 
lapkričio 1-ąją Daina Šliterytė ir Los An
geles gimęs Aidas Mattis pakvietė bičiulius 
į tikras lietuviškas vestuves. Jiedu susipaži
no dar 2000 metais per X Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongr esą Sydnėjuje.

Pastaruosius keletą metų Daina dirbo 
su garsia Los Angeles vestuvių planuotoja. 
Nujautėme, kad. būdama prabangiausių 
švenčių rengėjos dešinioji ranka, savo 
vestuves ji surengs išskirtines.

Dar likus savaitei iki tuoktuvių į Los 
Angeles rinkosi svečiai. Kas iš Kanados 
su keptais lietuviškais vestuvių atribu tais - 
šakočiais, kas iš Australijos, kas iš Lietuvos 
su juoda duona, kas iš San Diego, Čikagos, 
San Francisko, Niujorko.

Lapkritį Kalifornijoje -pats gražumas. 
Oras švelnus, vandenynas dar šiltas, besi
baigiantys metai lyg ir rieda nuokalnėn, bet 
gamta tarsi nesikeičia.

Los Angeles lietuvių parapijos Šv. Ka
zimiero bažnyčioje susirinko daugiau kaip 
200 Dainos ir Aido draugų, atvykusių iš 
viso pasaulio. Kodėl vestuvės vyko Los An
geles ir lapkričio 1 -ąją, per patį Heloviną?

„Bus puota ir Sydnėjuje”, - užtikrino 
32 metų Daina.

Dabar Aidas, Los Angeles lietuvių ben
druomenės aktyvistas, skautų ir ateitininkų 
vadovas, Čikagos Ilinojaus Universitete 
rengia net dvi daktaro disertacijas - me
dicinos ir biochemijos. Aidas Mattis, nors 
jam dar tik 29 metai, yra ir trijų barų bei 
restoranų savininkas. Vienas jų - „Red 
Lion” - ypač populiarus l os Angeles.

Dar likus keletui mėnesių iki vestuvių 
vis susisiekdavome elektroniniu paštu. 
Pamergės sprendė, kokios spalvos bateliai 
labiau dera prie suknelių, o vyrai su Aidu 
dalijosi vyriškais organizaciniais ir apgy
vendinimo rūpesčiais. Kuo toliau, tuo la
biau intrigavo laiškų turinys. Moterys ir 
vyrai, šoksiantys vestuvių vakarą lietuvių 
liaudies šokius, aptarinėjo repeticijų vietą 
ir laiką.

Mano galvoje niekaip nesidėliojo ame
rikietiškų vestuvių scenarijus su lietuvių 
liaudies šokiais. Tik kai sužinojau, jog į 
Dainos ir Aido vestuves specialiai at
skrenda folkloro muzikantų grupė „Ait
varas” iš Klaipėdos, supratau, kad rengia
masi beveik Dainų šventei.

Jungtuvių išvakarėse Šv.Kazimiero 
bažnyčioje surengta generalinė repeticija, 
viskas suderinta, apskaičiuota žingsnelių 
tikslumu. Ceremonijos dalyviai sužinojo, į 
kurį iš drožinėtų Šv.Kazimiero bažnyčios 
šventųjų reikia nukreipti žvilgsnį, kaip tu
ri stovėti pamergės ir pabroliai, kokiu rit
mu žingsniuoti gėlėmis išpuoštu bažny
čios taku, ir dar daug niuansų, kurių net ne
įtartum būdamas paprastas svečias ar 

iškilmingos ceremonijos žiūrovas. Gal 
todėl tos amerikietiškos vestuvės ir būna 
tokios teatrališkos, lengvos, be jokios 
įtampos, kurios tomis minutėmis ir šiaip 
nestinga.

Los Angeles - tai Holivudas ir jo tra
dicijos. Tai - laimės, sėkmės, grožio kultas, 
ir nuo tos sklandančios ore nuotaikos 
niekur nepabėgsi. Sako, net dirbdamas 
šlavėju Holivude jauti gyvenimo prasmę, 
nes turi šansą, kad tave pastebės.

Dainos ir Aido bičiulis, garsus televi
zijos laidų vedėjas ir stilistas Eddy, svar
biosios dienos rytą su visa padėjėjų svita - 
stilistais, kirpėjais ir fotografais - vienoje 
rezidencijoje ant Holivudo kalvi) vadova
vo Dainos, jos motinos Jutos Šlitcrienės 
bei šešių pulko pamergių dailinimui.

Ta proga įstiliaus guru namus buvo su
kviestos solidaus amžiaus kaimynės - 
gurkšnodamos šampaną, jos laidė smagias 
replikas apie šeimos laimės esmę. Kan
džios kaip pipiras damos juokavo, o mes 
stebėjome, kaip Daina iš nuolat skubančios 
skautės ii' aktyvistės tampa kita moterimi.

Nėriniai, paskutiniai akcentaiir- išda
vikė ašara. Emocijų bei kvepalų aureolė 
kūrė kinematografinį vaizdą - tarsi būtų 
epizodas iš Emile Zola romano „Moterų 
laimė”, kur ponios, užmiršusios tikrovę, 
prabangioje parduotuvėje aistringai gro
žisi dailiais nėriniais ir jaučiasi pakylėtos.

Vestuvių ryto uvertiūra užbūrė visas iki 
vienos. Net atrodė, kad šiandien prie 
altoriaus eisime visos. Nemaniau, kad taip 
būna. Daina, vestuvių planavimo specialis
tė, buvo apgalvojusi net menkiausias 
smulkmenas.

Sako, Kalifornijoje lyja tik per Kalė
das. O tą dieną netikėtai prapliupo - Dai
nos ir Aido tuoktuvių ceremonija vyko į 
bažnyčios stogą barbenant lietui, kunigas 
Tomas Karanauskas laikė mišias griau
džiant perkūnijai.

Po iškilmingos ceremonijos svečiai 
rinkosi į vieną prabangiausių Los Angeles 
viešbučių - legendinį „Langham”, pasta
tytą dar XIX amžiuje. Rečiausi augalai, 
japoniški sodai, prabangus britiško sti
liaus interjeras, paveikslų ir kitų meno 
kūrinių galerijos.

Į milžinišką salę suėję svečiai laukė, 
kol abipus tako išsirikiavę Dainos ir Aido 
bičiuliai praleis jaunuosius pro tautinių 
juostų tiltą. Dainos tėvai Juta ir Viktoras 
Šliteriai bei Aido motina Edita sutiko 
juos su duona ir druska. Ant papuoštų sta
lų kiekvienas prie svečio kortelės rado po 
„Dainos ir Aido dainyną”, kuriame buvo 
koks 100 lietuvių liaudies dainų - tiems, 
kurie nori atgaivinti atmintį, arba tokiems 
kaip mes, daugelio skautiškų ir retesnių 
dainų nė negirdėjusiems.

Daugelis mūsų mokame vos kelias dai
nas, ir tas pačias užstalės. Nei dainuojame 
jas rytais duše, nei klausomės jų automo
bilyje. Folkloras, tradicijos tarsi sudėtos 
kažkur atminties skrynelėje, iš kurios, kai 
reikia pademonstruoti savo lietuviškumą, 
šį bei tą ištraukiame.

Mano didžiausiai nuostabai, Santa 
Monikos kalnų fone, po amerikietišku 
dangumi, jauni žmonės, vilkintys lietuvių 
tautiniais drabužiais, atrodė autentiškai ir 
natūraliai. Natūraliai, nes dauguma išei
vijoje augusių vaikų entuziastų tėvų buvo 
vežami į sekmadienines mokyklėles ir per 
kiekvienas atostogas rinkdavosi į skautų, 
ateitininkų stovyklas. Jose visas smagu
mas, pasirodo, ir būdavo: žvejodavo, dai
nuodavo ir krėsdavo eibes būrys lietuviu
kų. Dabar jie jau suaugo ir tapo gražia kar
ta, tikinčia lietuvybe gal net labiau nei 
mes, Lietuvoje augusieji.

Iš kairės: Juta Šliterienė, Aidas ir Daina Maltis, Vik
toras ir Viktoras (jnr.) Šliteriai.

Dainos ir Aido bičiuliai sutiko jaunuosius praleisdami juos pro tautinių juostų tiltą.

Dainos ir Aido vestuvės 
buvo tarsi dar viena graži proga 
susitikti visiems, išsibarsčiu- 
siems po skirtingus pasaulio 
kraštus, ir iš širdies paūžti, pa
silinksminti. Jaunos ponios ir 
ponai, po oficialiosios dalies 
nusimetę prabangius vakaro 
apdarus irpersirengę tautiniais 
drabužiais, traukė lietuvių liau
dies dainas, kurių, regis, nė pu
sės nesu girdėjusi. O kai ėjo šok
ti „Kubilo”, „Rezginėlės” ir 
kitų liaudies šokių, prabangio
jo viešbučio kolonos siūbavo.

Los Angele gyvenanti Dai
nos bičiulė Zita Udrys, pama
čiusi mano nuostabą, paaiš
kino: tokios būna visos lietuvių 
vestuvės Amerikoje. Netrūksta 
nei rūtomis puoštų stalų, nei 
namuose daryto lietuviško 
krupniko, nei šakočių ar juodos 
duonos, nei lietuviško alaus- 
netrūksta tikro linksmumo. 
Viskas kaip Lietuvoje ir dar ge
riau, tik ne po lietuvišku dangumi. (Sutrumpinta “Lietuvos rytas”)

Lietuvoje gimusi ir 
Sydnėjuje pasirodanti 
džiazo dainininkė, pasi
rinkusi profesionalų var
dą Tamara, neseniai iš
leido naują savo 15 dai
nų rinkinį CD plokšte
lėje “Blue Like a Jazz 
Note”.

Nors Vilniuje forma
liai studijavo dainavimą 
ir dirigavimą chorams, 
Tamara anksti susižavė
jo džiazo muzika - dar 
tuo sovietiniu laikme
čiu, kai toks muzikos 
žanras buvo politiškai 
nepageidaujamas. Kaip 
ji sako, kaip jaunai stu
dentei nepaprastą įspūdį 
jai padarė nelegaliai 
klausyta džiazo daininin-
kės Ella Fitzgerald plokštelė. (Tuo metu 
Ella Fitzgerald koncertavo Berlyne su 
Paul Smith kvartetu.)

Atvykusi į Sydnėjų, Tamara įsiliejo į 
muzikos pasaulį dainuodama, duodama 
muzikos pamokas, dirbdama su vaikų 
chorais ir tt., tačiau visą asmeninį dėmesį 
skyrė džiazui. Dabar, kovo mėnesį, ji 
dainuos Billy Holiday dainas New York’c, 
kur ją pakvietė džiazo specialistų drau
gija Harlem Society.

Kalbėdama apie savo naująją CD 
plokštelę, Tamara sako: “Every tune has 
some sort of personal connection. It is a 
reflection of who I am and where I am at

Nauja Tamaros CD

Tamara prie savo portreto.

this time. It is where I have naturally been 
leaning in my own life and a great many 
personal memories arc attached to these 
amazing songs.”

Tamaros naująją plokštelę galima gau
ti užsisakant internetu per Itunes Stores, 
taip pat betarpiškai Sydnėjuje iš Birdland 
Records, 231 Pitt Street. Tamara turi ir 
savo tinklalapį: www.tamarajazz.com

Vėliausia žinia: Tamaros portetas, kurį 
sukūrė dailininkė Wendy Bookatz, yra 
pateiktas garsiajai portretų parodai The 
Archibald Prize Exhibition.

“MP” inf.
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Iš Redakcijos pašto
Australijos lietuviams,

Vasario 16-oji- ypatinga data kiekvie
no lietuvio širdyje. Tai diena, simbolizuo
janti Laisvės pergalę prieš vergiją. Perga
lės, kurią, žinodami to meto istorines ap
linkybes, turėtume vadinti stebuklu. Šie
met švenčiame 1949 m. vasario 16 d. visos 
Lietuvos Partizanų vadų Deklaracijos 60- 
metj. Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio ka
riai karštai tikėjo ateitimi net tada, kai tą 
tikėjimą bunkeriuose stingdė žiemos šal
tis ir mirtinas pavojus...

Mūsų valstybės istorija mums liudija, 
kad tikroji Nepriklausomybė nėra įgyja
ma vien pasirašius deklaraciją. Ji įtvirti
nama sunkiu kasdieniu darbu, ji reikalau
ja tiek kantrybės, tiek pasiaukojimo, tiek 
savitarpio supratimo.

Prisimindami ir minėdami mūsų Vals
tybės šventę - dieną, kai dar kartą visam 
pasauliui parodėme, kad esame stipri, drą
si ir svarbiausia - vieninga - tauta, norinti 
ir galinti susitelkti dėl bendrų siekių, jaus- 
kimės atsakingi už tai, kas vyksta aplin
kui mus. Kviečiu Jus tęsti mūsų protėvių 
pradėtus darbus - puoselėti ir stiprinti 
savo valstybę, kviečiu būti vieningiems 
vardan mūsų visų šalies.

Mielieji, nuoširdžiai sveikinu Jus Lie
tuvos Valstybės atkūrimo dienos proga!

Irena Degutienė,
LR Seimo Pirmininko 

pirmoji pavaduotoja

Gerbiamos Nita Wallis ir 
Birute Prašmutas,

jau kelinta diena Europos televizija 
rodo reportažus apie baisius gaisrus 
Australijoje, Melbourne apylinkėse. Ži
noma, kad žuvo ir sužeista daugybė žmo
nių,kad neužtenka medikamentų, gaisrinės 
technikos ir gelbėtojų, kad daugybė šeimų

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Atostogos
Juodkrantėje

Į Juodkrantę 
užsukdavau kiek

vieną kartą būdama Nidoje, bet du kartus 
teko ir ilgiau ten pavasaroti. Pirmą kartą 
man ir į sporto šventę atvažiavusiems 
mano sportininkams - Algiui ir Sauliui - 
atostogas Juodkrantėje užfundijo mūsų 
melbourniškio Makulio sūnus Arūnas. Jis 
pats ten vasarojo su savo šeima ir seseria, 
atvažiavusia iš Sibiro su anūku.

Pirmoji ekskursija, aišku, buvo į Ra
ganų kalną. Jis tikrai buvo vertas dėme
sio, ir ten ilgokai užtrukom, kol apėjom 
visas medines skulptūras. Kiek žmonės 
turi fantazijos ir humoro! Daug skulptūrų 
yra jūros ir žvejybos temomis, daug vi
sokių nykštukų, raganų, velnių. Ėmė pa
gunda nusifotografuoti įsikorporuojant į 
tas skulptūras, pasėdėti prie stalo ir pa
lošti kortomis su ragana ir velniu, laukiant 
kol užgiedos gaidys. Perėjus visą kalną ir 
leidžiantis žemyn užėjom “kaimo vakarė
lį”. Šoka medinės porelės, ojoms groja ir 
mediniai ir tikri muzikantai. Viena “mer
gina “užmynusi savo “kavalieriui” ant ko
jos. Mums paaiškino: “Į kaimo vakarėlius 
dažnai ateidavo velniai, apsimetę bernais, 
tai merginos lyg netyčia užmindavo jiems 
ant kojos - jei bato galas buvo tuščias, tai 
žinojo, kad ten velnio kanopa”.
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liko be pastogės.
Melbourne apylinkėse gyvena daug 

lietuvių šeimų, tad visų pirma noriu pa
klausti, ar nėra nukentėjusiųjų tarpe že
miečių ir kaip mes galime jiems pagelbėti?

Labai prašau perduoti visiems gaisrų 
apimto regiono gyventojams paguodos ir 
palaikymo žodžius. Tikiu, kad Dievo pa
galba ir daugybės žmonių nenuilstamas 
triūsas nugalės gamtos ir piktadarių su
keltą nelaimę. Su nuoširdžiausiais palin
kėjimais Adas Scndrauskas

(Valstybė neperduota)

Miela Birute (Prašmutaite),
nuoširdžiai užjaučiame Jus ir visą

Lietuvių Bendruomenę dėl Australiją iš
tikusios gamtines stichijos - gaisrų. Šiais 
laikais gyvename taip, lyg nepastebėtume 
ir dažnai ignoruojame, jog ne mes esame 
šios žemės šeimininkai, o gamta. Žmonės 
vis labiau okupuoja žemes, kur visada šei
mininkavo gamtos jėgos. Tačiau gamta vis 
primena apie save, kad ir kokias techno
logijas ar apsisaugojimo priemones 
naudotume.

Nuoširdi užuojauta iš Lietuvos Jums ir 
visiems Australijos žmonėms,

Vytautas Mikelionis, 
Tautinių mažumų ir išeivijos 

departamentas prie LR Vyriausybės

Miela Canberros Lietuvių 
Bendruomenės Sąjunga,

Be galo norėjau pareikšti nuoširdžiau
sią užuojautą dėl vykstančios Australijoje 
gaisrų katastrofos. Liūdžiu kartu su Ju
mis. Linkiu Jums didelės stiprybės ir tvir
tumo šioje kovoje. Svarbiausia nepraras
kite vilties! Nuoširdžiai,

Daiva Montrimaitė
(Jūsų stipendijos gavėja, buvusi 

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazistė)

Aš buvau susižeidusi pėdą ir kelias 
savaites labai šlubavau. Lipant į Raganų 
kalną Algis sako: “Gerai, mama, kad tu 
šlubuoji.”Aš pastačiau akis! “O tai tau! O 
kodėl?” “Tai dabar mes bent galim su ta
vim suspėti”, - paaiškino mano sūnus. O 
man taip rūpėjo jiems kuo daugiau pa
rodyti, tai ir negaišindavau laiko, skubė
dama nuo vienos grožybės prie kitos.

Vėliau Raganų kalne lankiausi daug 
kartų, kiekvieną kartą aplankydama sa
vo mėgiamas skulptūras. Nusivežiau vė
liau ir anūkę Nerisą, (turiu nuotrauką, kur 
Neriša lošia kortomis su ragana ir velniu!) 
Kiekvieną kartą ir pati pastebėdavau ką 
nors naujo.

Kitą kartą vasarojau su brolio Vytauto 
šeima Nidos mero Mikelio viloje. Nidos 
savivaldybė apima visą Neringą. Ištaigin
ga vila vasarotojams, vardu “Ąžuolynas” 
(nors ten jokių ąžuolų nebuvo), buvo Juod
krantėje, prie pat marių. Prie didžiojo na
mo buvo plaukiojimo baseinas, vandens 
šliaužyklės vaikams, “kultūros namai” su 
estrada-kriaukle koncertams ir pirtis. 
Landsbergiams buvo išnuomotas atskiras 
dviejų aukštų namukas su kiemeliu.

Maniau, kad dienas leisim ramiai tin
giniaudami, bet mūsų tinginiavimą visą 
laiką kas nors paįvairindavo. Jau pirmą 
vakarą nuėjom į rusų operetės spektaklį 
“kultūros namuose”. Antrą dieną, prisi- 
kaitinę ir prisimaudę jūroje, nuėjom į 
netoliese esančią bažnyčią, kur vyko 
Reginos Maciūtės ir “Musica Humana” 
Bacho koncertas. Vieną dieną atvažiavo 
kažkokia prancūzaitė, kuri norėjo įsi
jungti į Landsbergio Fondo labdaros 
darbą. Ji atsivežė ir vertėją, bet mes kal

Brangūs Sydnėjaus 
lietuviai, draugai,

Man teko be galo didelis džiaugsmas 
aplankyti Sydnėjų antrą kartą. Šį kartą, 
deja, tik šešioms savaitėms. Šešios savai
tės, o rodos praėjo kaip sapnas, iš kurio 
pabudęs, dabar rytais vėl sugrįžtu į šalta 
žiemos skara apsijuosiusią žemę.

Viešėdamas Sydnėjuje, dar kartą įsiti
kinau, kokie nuostabūs yra Australijos 
lietuviai. Labai noriu dar kartą padėkoti 
Irenai ir Jonui Mikutavičiams, kurie pri
ėmė mane į savo namus. Juose, kaip Jonas 
sakydavo, turėjom gerą „company”. Taip 
pat be galo norisi padėkoti ir Jadvygai bei 
Vytautui Burokams, kurių dėka Australi
jos Lietuvių Dienos man buvo dar įvai
resnės ir smagesnės. Žinoma, ir man pa
čiam šypseną sukeldavo vienodos mūsų 
ne lik pavardės, bet ir vardai. Tad susitik- 
damasir paspausdamas ranką žmogui, ku
ris save vadina lygiai taip pat, kartais tik
rai pasijunti keistokai.

Smagu buvo sutikti ir vėl pabendrauti 
su Nata, Jurgiu, Lana, Algiu, Kristina. 
Rašau šią padėką tarsi priminimą sau, 
bijodamas pamiršti šių nuostabių žmonių 
vardus. Be galo mane užburė ir Elės, Gretos 
bei laikraščio redaktorės Dalios šarmin- 
gumas, nes, rodos, jos iki gyvenimo galo 
niekada nenustos ką nors veikiosios ir 
visada dirbs iš širdies bei su šypsena. Be 
galo jums linkiu tai puoselėti.

Australijos Lietuvių Dienos buvo tik
rai smagios. Tik vat, Naujuosius Metus 
buvau nusiteikęs švęsti. O žinot, kaip 
lietuviai sako: „jei švęsti, tai švęsti rimt ai”. 
Nebuvau nusiteikęs baigti švęsti pirmą 
valandą nakties La Luna klube. Laimei 
sutikau nuostabią bendraamžių kompa
niją: Andrių iš London’o, Kristiną su Gied
riumi, Rūtą bei Rugilę, su kuriais nuėję į 
šalia Bondi paplūdimio esančias uolas, 
pasilikom pirmą šių metų saulėtekį. Pir
ma aušra, nušviečianti metus, kai švęsime 

bėjomės angliškai
Paskui vieną vakarą atvažiavo “Ąžuo

lyno” šeiminkai su milžinišku rūkytu 
šamu ir rožės žiedu. Nutarėm, kad rožė 
brolienei Gražinai, o šamas mums. Bet 
paskui tą šamą valgėm kelias dienas ne tik 
mes, bet ir daugybė mūsų svečių. Suskai
čiavau, kad per tris dienas šamą valgė 38 
žmonės, įskaitant ir Cavill’ių šeimą iš 
Adelaidės, kurią buvo labai malonu sutikti.

Cavill’ių šeima (mūsų a.a. marčios 
Kristinos tėvai ir brolis) viešėjo Beržore, 
tai vieną rytą šeimininkų sūnus Ričis su 
Cavill’ių Niku atvažiavo manęs paimti iš 
Juodkrantės.. Beržore pernakvojau , o iš 
ryto Ričis su žmona Rasa, seseria Jur
gita , visi Cavill’iai ir aš išvažiavome į Ni
dą. Ten susitikome su Mikeliu ir su mūsų 
šeima, apvaikščiojom Nidą, Parnidžio ko
pą, kapus ir grįžom į Juodkrantę ragauti to 
nesibaigiančio šamo. Vėliau jo ragauti atėjo 
dainininkė Regina Maciūtė, paskui Gra
žinos masažistė, Lietuvos ambasadorius 
Austrijoje Šarūnas Adomavičius su žmona 
ir dukrele - o to šamo vis daružteko.

Neringos šernai
Po 8 dienų, praleistų pajūry, išva

žiavom į Vilnių. Važiuojant tuo vieninte
liu Neringos plentu, iš miško staiga iš
lindo šernienė su dviem šerniukais. Su
stojom, ir jie priėjo prie automobilio at
kišę snukius. Mes nieko neturėjom jiems 
duoti, bet prieš mus važiavęs automobilis 
irgi buvo sustojęs. Šernai, pamatę, kad iš 
mūsų nėra naudos, ramiausiai nužygiavo 
prie kito automobilio. Ten jiems pasisekė 
-žmonės turėjo duonos, ir šernai tiesiog 
iš rankų ėdė. Vietiniams žmonėms šer
nai daro didelius nuostolius, išknisdami 
daržus, bet turistams tokie ubagai didelė 
atrakcija. (Dabar jau yra uždrausta šernus 

Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį. 
Pirmasis Naujų Metų šviesus spindulys, 
įveikdamas nakties tamsą, tarsi suteikė 
vilties, kad šiais metais ir vėl galėsime 
įgyvendinti savo svajones, gyventi laimin
gai bei su meile. Ta akimirka, kai bangų 
daužomas saulės lopinėlis savo spindu
liais pasiekė mano akis, man buvo daug 
prasmingesnė nei dvylika dūžių skam
banti nakties melodija. Tą akimirką aš 
pajutau: atėjo Naujieji Metai...

Ir kaip smagu, kad su jachtos „Amber- 
sail” jūreiviais Naujųjų Metų šventimas, 
galima sakyti, tęsėsi tris dienas tris naktis. 
Tai vėlgi buvo nepakartojamos dienos, nes 
tiek lietuviškai kalbančio jaunimo vienoje 
vietoje Sydney dar nebuvau regėjęs. Tikrai, 
draugai, visų jūsų vardus nepriminėsiu, bet 
buvo smagu su jumis visais.

Labai noriu padėkoti Aušrai, Eglei, 
Alfui, Vilmiui, Neringai, Akvilei, Valde
marui ir tam kolekyvui, su kuriais sutikau 
Naujųjų Metų rytą. Ačiū, kad taip smagiai 
palaikydavo! „Bremeno muzikantų”, 
„Tekilos bum bum”, Australijos Dienos 
vakarėlių dvasią. Vakarėliai žinoma nega
lėjo apseiti be nuotykių. Ir jų buvo. Ir tie 
nuotykiai buvo nepamirštami. Ačiū Jums 
visiems už smagias akimirkas ir už pa
čias nerealiausias atostogas - tokių dar 
nesu turėjęs.

Esu įsitikinęs, tokių draugiškų lietu
vių Australijoje yra ir daugiau. Norisi ti
kėti, kad visa lietuvių bendruomenė yra 
tokia pat draugiška, lietuviai vieni kitiems 
pagelbės, supras, pasitikės vieni kitais. Tik 
tokia bendruomenė gali būti stipri kaip 
kumštis ir kurti ateities viziją. Tik netin
gėkime veikti, tada viskas bus gerai.

Ir žinoma, liūdna bei gaila, kad nega
lėjau pasilikti Sydnėjuje. Tačiau ateitis dar 
šviesi. Galimybių yra visada, tik dar ne vi
sos jos išnaudotos...

Su maloniausiais prisiminimais ir 
didžiausiais linkėjimais iš Lietuvos,

Vytautas Burokas, Lietuva

maitinti, nes jie darosi per daug įžūlūs).
Į žiemą!

1993-ųjų metų kelionė man buvo 
ypatinga-skridau į žiemą ir į savo tėvo 
100-ąjį gimtadienį, kurį visuomet švęs- 
davom kartu vasario 26 dieną.

Pasiėmiau šiltą striukę, slidinėjimo 
kelnes, margas vilnones kojines (kurias 
man buvo numezgusi ir padovanojusi kun. 
Dauknio giminaitė, atvažiavusi į Mel- 
bourną, ir kurių Australijoje neturėjau 
progos apsiauti). Viena prietelka padova
nojo ilgą šiltą aksominį sijoną ir pasko
lino aulinius kailiu pamuštus batus. Žie
mai buvau pasiruošusi, tačiau tais metais ji 
buvo visai nepikta. Kelis kartus vakare 
vaikščiodama pajutau, kad šaltukas gnyb
telėjo veidą ir nosį, nors buvo tik 9 laipsniai 
šalčio.

Pirmas vaizdas išėjus iš aerodromo 
buvo pasakiškas. Aplinkui plonas sluoks
nelis balto sniego, medžių šakos apšerkš
nijusios, blizgančios aplipusiais kristalais, 
o aplinkui lengvai krentantys pūkai. 
Pasaka! Pusseserė Rimutė j mano susi
žavėjimo šūksnį atsiliepė: “Būtum atskri
dus vakar, tai būtum patekus į baisią 
pliurzę”. O kas man vakar? Aš atskridau 
šiandien, ir Vilnius pasipuošė mane sutikti.

Ir toliau žiema man buvo maloninga - 
nešalta ir graži. Parke prie Vilniaus ka
tedros nugenėtų šakų ovalai švietė spal
votais medaljonais - meno mokyklos 
studentų darbas. Po trijų savaičių kovo 
mėnesį sniegas dar laikėsi, bet Neryje le
das jau buvo suaižėjęs ir plaukė apskrito
mis lytimis. Jų kraštai buvo pasipuošę 
tartum rauktais mezginiais, o ant kai ku
rių lyčių tupėjo baltas paukštis (nejaugi 
žiemą būna žuvėdrų?)

Tęsinys kitame MP nr.
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Sydnėjuje - svečiai iš Lietuvos
Kovo 1 dienos ryte iš Adelaidės į Syd- 

nėjų atskrenda Lietuvos Olimpinio Komi
teto prezidentas Artūras Poviliūnas ir šio 
komiteto generalinis sekretorius Vytautas 
Zubernis. Abu Lietuvos Olimpinio Komi
teto vadovai i Sydnėjų atvyksta specialiai 
prisiminti ir paminėti Žaidynių 20-mctį. 
Ta proga bus pagerbti ir apdovanoti vetera
nai sporto darbuotojai, kurie per visą tą 
laiką dirbo su mūsų lietuviškuoju sportu 
ir dar ir šiandien padeda Australijoje iš
laikyti lietuvišką sporto dvasią. Bendras 
pagerbimas įvyks sekmadienį, kovo 1 d., 3 
vai. po pietų, Lietuvių Klube, Bankstowne. 
Po oficialios dalies, sveikinimų ir sporti
ninkų pagerbimo numatyta neoficiali va
karienė, kurioje galės dalyvauti visi no
rintieji ii- kartu su svečiais pabendrauti. Šio 

Rekolekcijos Sydnėjaus lietuviams
Iš Perth’o įSydnėjų atvyksta kun. dr. Alfonsas Savickas. Rekolekcijos prasidės 

šeštadienį, vasario 28 dieną St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe.
2 vai. p.p. išpažintys, 3 vai. - šv. Mišios.
Uždarymas su pamaldomis įvyks sekmadienį, kovo 1 dieną, 11.30 vai., prieš 

pamaldas - išpažintys.
Po pamaldų Lietuvių Klube vyks pietūs su svečiu. Norinčius dalyvauti prašome 

užsiregistruoti pas Danutę Ankienę tek: 9871 2524 arba Antaną Kramilių tek: 
9727 3131 ir sumokėti už pietus $25. Parapijos Taryba

Jau galite įsigyti
Australijos XXV Liet. Dainų Šventės DVD

DVD profesionaliai padarė mums gerai pažįstamo Algio Pluko anūkas 
Richard Monk. DVD susideda iš dviejų dalių.

Šis DVD - labai gražus prisiminimas kiekvienam Dainų Šventės choristui, 
taip pat tai gera dovana giminėms ir draugams. Kaina $25.

Skambinkit Richard Monk mob. tel.: 0414 747 292 arba Jadvygai Burokicnei 
tel.: (02 )9522 8275. Galite įsigyti ir Lietuvių Klube darbo dienomis.

renginio vadovai ir šeimininkai yra ALFAS 
Valdyba ir Sydnėjaus liet, sporto klubas KO
VAS. Koordinatoriai su svečiais yra Lie
tuvos olimpinis atstovas, buvęs LR Garbės 
gen. konsulas Viktoras Šliteris ir ALFAS 
atstovas Lietuvai Antanas Laukaitis.

Šio susitikimo rengėjai maloniai kvie
čia visus buvusius ir dabartinius spor
tininkus, sporto rėmėjus ir veteranus at
vykti į Lietuvių Klubą kovo 1 dieną ir 
kartu su svečiais dalyvauti prisimenant 
jau prieš 20 metų įvykusias III Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynes.

Kovo 2 dieną, 5 vai. p.p. Antano 
Laukaičio namuose, 18 Miller Ave., 
Ashfield vyks sudėtinis su svečiais atsi
sveikinimo piknikas. Kas gali, prašomi 
atvykti. Rengėjai

In memoriam
AuA Adolfas Jablonskis

Adolfas Jablonskis passed away on 
Monday 9th of February.

Born on 12th April 1924 in Rietavas, 
Lietuva. He was the second eldest of six 
children Liudas, Marija, Janina, Jonas and 
Magilona.

Adolfas left school at an early age and 
became a motor mechanic. The Second 
World War broke out and during the 
evacuation he met Aldona in Moli 
(Germany) in 1945. In 1946 they married 
in Augsburg, Germany.

They had their first son Adolfas jnr. 
(Jay) in 1948 and came to Australia in 
1949. They had their second son Tomas 
in 1956. They raised their family in 
Bankstown for the past 58 years.

Fie was a kind, hard working man who 
took pleasure in the simple things. He 
enjoyed cooking, gardening and working 
on cars. But his real passion was his family 
and friends.

If anyone ever needed help he would 
gladly give it without hesitation. He kept 
close ties with the Lithuanian Community 
and was proud of his heritage.

Adolfas was husband to Aldona, father 
to Adolfas (Jay) and Tomas. Grandfather 
to Jasmine, Serena, Charitee, Arliania, 
Amy. Joshua, Jason, Shaun. Ray, and

Adolfas Jablonskis.

Todd. Great-grandfather to Keira, Jessica, 
Natasha, Sarah, Jack, Danielle, Samantha, 
Denae, Matthew, I Jam, Chelsea William 
and Mackenzie. And great-great
grandfather to Lilly.

The family would like to thank 
everyone who passed on their kind words 
and attended his funeral on Thursday 12 
th. Adolfas was loved by many and will be 
missed. Jason and Tomas

Padėka
Nuoširdus ačiū p. Monikai Sodaitienei už $50 auką “Mūsų 

Pastogei” a.a. Halinos Statkuvienės atminimui.
“Mūsų Pastogės” Administracija

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

a.a. Halinas Statkuvienės 
atminimui:

$10- Ę.Prašmutaitė ($3,265)

a.a. V. Jablonskienės atminimui:
$10- B.Prašinutaitė$3,275)

a..a. A. Volkienės atminimui:
$10'-B. Prašmutaitė ($3,285)

a.a. A. Aglinsko atminimui:
$20 - M. Sažcnicnė ($130)

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata

ALF iždininkas

Aukos “Mūsų Pastogei” K. Grigas
R-V Gružauskas

NSW
ACT

$ 70.00
$ 35.00

Mrs. M. Lingienė WA $ 5.00 E. Pankevičius VIC $ 25.00
A. Vaičaitis VIC $ 30.00 Z. Mackevičius VIC $ 35.00
Mrs. V. Petraitis VIC $ 60.00 V. Anelauskas USA $ 75.00
Mrs. K. Vanagienė SA $ 35.00 A. Šidlauskas NSW $ 5.00
J. - T. Kašauskai SA $ 10.00 P. Armonas NSW $ 35.00
P. Bielskis -ŠA $ 5.00 A. Jokantas NSW $ 15.00
Mrs. J. Jankevičienė VIC $ 5.00 A. Griškauskas NSW $ 10.00
V. Aukštiejus VIC $ 20.00 A.V. Šutas NSW $ 15.00
Mrs. Z. Kalpokienė VIC $ 35.00 M.- R. Linas NSW $ 35.00
L Venclovas NSW $ 60.00 Mrs. D. Lynikicnc VIC $ 7.00
S. Stukys NSW $ 35.00 V Pošiūnas VIC $ 55.00
A. Reisgys NSW $ 35.00 Mrs. R Adamavičicnė VIC $ 5.00
Mrs. A. Savickienė NSW $ 10.00 Mrs. J. Valaitienė VIC $ 35.00
Mrs. D. Skorulienė NSW $ 35.00 A.-V. Baltrukonis VIC $ 35.00
V. Martišius ACT $ 35.00 Mrs. L Vilkišienė VIC $ 35.00
E. Juška NSW $ 35.00 Mrs. L. Bimba VIC $ 15.00
Mrs. V. Kružienė VIC $ 35.00 Z. Poškaitis VIC $ 35.00
R. Stašionis NSW $ 15.00 A Muccnickas VIC $ 15.00
J. Donėla SA $ 35.00 G. Jokubaitienc VIC $ 15.00
Mrs. E. Stankienė QLD $ 35.00 G. Baltutytė VIC $ 5.00
A. Jankus SA $ 35.00 P. Baltutis VIC $ 5.00
V. Pumputis VIC $ 35.00 M. Sažcnienė VIC $ 5.00
Mrs. E. Kirby VIC $ 5.00 L. Kozlovskicnė VIC $ 15.00
E. Jankus TAS $ 15.00 A Stupuras VIC $ 25.00
P. Šiaučiūnas TAS $ 35.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
Mrs. D. Rafferty VIC $ 20.00 “Musų Pastogės” administracija

Padėka
Pagal a.a Halinos Statkuvienės pageidavimą, širdingai dėkojame 

jos šeimai už $800 auką, surinktą laidotuvių metu.
Melbourne Socialinės Globos Moterų Draugija

Padėka
Bicri šeima dėkoja visiems, išreiškusiems užuojautą dėl Daivos mirties. 

Dėkojame Danai Ankienei, prisidėjusiai prie laidotuvių organizavimo, karsto 
nešėjams Gyčiui Šimkui, Arūnui ir Neriui Pilkai bei daktarui David Champion 
už jo gražią prakalbą.

Mes norėtume padėkoti tiems, kurie paskutiniais metais lankė Daivą slaugos 
namuose, ypatingai Natai Liutikaitei, Laimai Protienei, Nemirai Matulic bei 
Lauric ir Marinai Cox. Taip pat dėkojame už aukas “Mūsiį Pastogei” ir chorui 
“Daina”.

Daiva buvo nuostabus žmogus. Lai ji ilsisi ramybėje.
Dan, Aistis, Jurgita, Natas Bieri ir Vidas Labutis

Mirus mylimai seseriai

Af A Margaritai Flackett,
nuoširdžiai užjaučiame brolį - ALB Krašto Valdybos narį - Teodorą Rotcą ir 

jo dukrą Margueritą bei visus artimuosius.
ALB Krašto Valdyba

Žmogus - tai kaip ta žvakė... 
Čia dar, rodos, užsižiebė,
O čia, žiūrėk, jau ir sudegė, ir užgeso...

A'u’A Margaritai Flackett
mirus, nuoširdi užuojauta broliui Teodorui Rotcui, dukterėčiai Margueritai 

Rotcaitei ir artimiesiems. Kartu su Jumis liūdi
Greta, Bcn ir Andriukas Fletcher, Svetlana Korsakas, 

Irena, Stela, Edgaras ir Edvinas iš Lietuvos

Mirus mylimai seseriai

A'frA Margaritai Flackett:,
reiškiame gilią užuojautą broliui Teodonū Rotcui irvisiems artimiesiems.

“Talka” Sydney skyriaus darbuotojai

A^A Adolfui Jablonskiui
mirus, reiškiu gilią užuojautą žmonai Aldonai, sūnums Adolfui ir Tomui, jų 

šeimoms ir visiems giminėms bei artimiesiems.
Gražina Grybaitė

Mūsų Pastogė Nr. 7, 2009,02.25, psl. 7

7



Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba 
maloniai kviečia narius atšvęsti

Lietuvos Nepriklausomybės Šventę ir 
Canberros Lietuvių Bendruomenės 

60-mečio jubiliejų
dalyvaujant pietuose, kurie įvyks sekmadienį, kovo 1 dieną, Canberra Club, 

West Row, Canberra City. Galima rinktis nuo 12.30 vai. p.p., 1 vai. pradžia.
60-mečio jubiliejaus proga žodį tars p. Viktoras Martišius.

Meninę dalį išpildys Melbourne folkloro ansamblis “Kaimas”.
Seks pietūs. Prašome registruotis pas Barbarą Šilinis tek: 6288 6283 iki 
antradienio, vasario 24 dienos.

AFFORDABLE LOANS
HOMES UNITS 
RENOVATIONS 
INVESTMENTS 
EXTENSIONS 
RE-FINANCING

5
 From 01/03/2009

.65%
AM THS AT All!

Lithuanian Co-operative Credit Society “Talka” Ltd.

TERM DEPOSITS: 
3mth. 4.1% p.a. 
6 mth. 4.1% p.a. 

12mth. 4.0% p.a.

It is easyto become 
a Talka member and 
to enjoy the benefit 
of better loan and 

deposit rates. 
Everyone can!

come talk to us

better than the bank

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

Klubo darbo valandos:
Nuo antradienio iki penktadienio Klubas dirba nuo 12 vai. dienos 
Sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.
Šeštadieniais - privatūs renginiai.
Šermenys pagal reikalą gali būti rengiami bet kurią dieną.

Klubo restoranas “The Little OuiOn” dirba: 
antradieniais — penktadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos - 230 vai. p.p. 
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 8.30 vai. p.p. 

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

Skambinkite: ALVYDAI, tel.: 9782 0079, arba mob. 0422 655 902

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta ketvirtadieniais, 
7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus.

MUGĖ / TURGUS lietuviškų produktų įvyks Lietuvių Klube 

kartu su Kaziuko Muge sekmadienį, kovo 8 dieną. Jeigu kas 
turi ar nori ką parduoti - prašom prisidėti. Stalai - po $10. Juos užsisakykite 
Klube arba pas Ventą Protaitę tek: 0410 679244 ar Jadvygą Burokienę tel.: 
9522 8275.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Melbourne 03 9328 3486, Adelaide 08 8362 7377, Sydney 02 9782 0082

Sydnėjaus skautų „Aušros“ tuntas 
ruošia tradicinį maistą

Kaziuko mugei.
kuri įvyks sekmadienį, kovo 8 dieną. Kviečiame visus apsilankyti Kaziuko

Mugėje, kuri šiais metais vyks Lietuvių Klube, Bankstowne. Jau tikriausiai 
pasiilgote skanių dešrelių su pačių skautų gamintais kopūstais, ir įprastų baronkų 
rinkių! Tą dieną Klube kartu vyks lietuviškų 
gaminių TURGUS. Skautų valgykla veiks nuo 
12:30 vai. (Klubas dirba nuo 12 vai.) 
Pagardžiaukime kartu, pabendraukime kartu!

Iki pasimatymo Mugėje!

Airfares To Vilnius & Other EU Cities
Discounted airfares to Vilnius and to other European Cities are starting 

from $1,580.00 + taxes. These low cost airfares will sell quickly; it 
is wise to book early.

To secure your flights in time please contact us soon.
Dial 1800 888 386 for your call to Estours Travel

ESTOURS TRAVEL
38 Murrav Rd., Corrimal East NSW 2518

Tel.: ( 02) 4284 1688 & 1800 888 386 Fax.: (02) 4284 7823 
E-mail: Vilnius@estours-travcl.com.au

Website: www.estours-travcl.com.au
Licence 2TA002609 ABN 45 003 084 857

Nuoširdžiai kviečiame Melbourne ir apylinkių lietuvius 
į Lietuvos Tūkstantmečio renginį

aktoriaus Tomo Vaisietos pasirodymą su programa

“Pasikalbėjimas su Lietuva”.
Pasirodymas įvyks sekmadienį, kovo 15 dieną., 2.30 vai. p.p., 

Melbourno Lietuvių Namuose, Teatro salėje.
Bilieto kaina $10. Vaikams ir jaunimui iki 17 metų - veltui.

Renginio koordinatoriai

AL Dienų leidinukų atspausdinta papildomai
XXV AL Dienų Sydnėjuje Ruošos Komitetas papildomai užsakė 30 AL Dienų 

leidinukų. Norintieji gali nusipirkti “Mūsų Pastogės” Redakcijoje. Kaina $5.
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LIETUVA — tai jausmas, kad esame kartu. 
Švęskime visi Lietuvos 1000-metį.

Kaunas City centre, 4 room flat 102 m2. Parquet floors, 2 shower rooms 
(1 en-suite). Balcony, plastic windows, security doors. Internet. Lock-up yard for 
parking. AU 310,000$.

Email: smith_heien99@yahoo.co.uk Tel: 00 370 687 74912

Bibliotekos Bičiuliai kviečia visus į Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
buvusią biblioteką sekmadienį, kovo 15 dieną, 2 vai. po pietų.

Minint Lietuvos Tūkstantmetį prisiminsime irdrąsias, šviesias tamsiųjų spau

dos draudimo metų lietuves - kaip pvz. rašytoją Šatrijos Raganą

Sydnėjaus lietuvių Savaitgalio 
mokykla

ieško mokytojos, kuri galėtų dirbti Sydnėjaus lietuvių 
Savaitgalio mokykloje šeštadieniais.

Dėl platesnės informacijos skambinti Jadvygai
Dambrauskienei tel.: 9709 3814.

Jadvyga Dambrauskienė, Savaitgalio mokyklos vedėja

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.users.bigpond.com/mpastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo 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, NSW 2204.
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