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Apdovanoti Australijos lietuviai sportininkai

Šių metų kovo 1 dienų Sydnėjaus Lietuvių Klube lankėsi Lietuvos Tautinio olimpinio 
komiteto prezidentas Artūras Poviliūnas ir šio komiteto generalinis sekretorius Vytautas 
Zubcrnis, kurie į Australiją atvyko Pasaulio Lietuvių Žaidynių, vykusių 1988 metais 
Adelaidėje, dvidešimtmečio proga. Plačiau apie susitikimus skaitykite “M.P.” psl.6.
Nuotraukoje - Sydnėjiškiai sportininkai su svečiais Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstown.

Lietuvos įvykių apžvalga

Brangus tautiečiai,
Sveikinu Jus mums visiems brangios šventės - Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienos - Kovo 11-osiosproga.
Pries devyniolika metų laisvės gynėjų krauju aplaistyto nenugalimo 

nepriklausomybės troškimo vedini išlaisvinome mūsų Tėvynę iš ilgus dešimtmečius 
trukusių priespaudos pančių.

Ir okupacijos priespaudoje, ir nepriklausomybės aušroje už. savo laisvę bei 
tarptautinį pripažinimą kovojančiai Lietuvai po pasaulį pasklidusių jos sūnų ir 
dukterų parama buvo neįkainojama.

Esame pasaulio lietuvių šeima, per šimtmečius atlaikiusi sunkiausius 
išbandymus. Kurioje pasaulio vietoje begyventume, mes puoselėjame savo lietuvišką 
savastį, saugome protėvių kalbą, papročius ir kultūrą.

1990 metų Kovo 11-oji - žygdarbis, kurį sukūrėme visi ir kuriuo kiekvienas 
galime ir turime didžiuotis. Tai įpareigoja mus savo veikla, patirtimi bei žiniomis 
prisidėti kuriant Dabarties ir Ateities Lietuvą.

Arvydas Daunoravičius
Generalinis direktorius

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės

V. Landsbergis nckandidatuoja
Europarlamcntaras prof. Vytautas 

Landsbergis partijos nariams pranešė ne
dalyvausiantis Prezidento rinkimuose ir 
parėmė eurokomisarės Dalios Grybaus
kaitės kandidatūrų. Tai patvirtino Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų 
(TS-LKD) prezidiumo narė, Seimo narė 
Irena Degutienė. Prof. V. Landsbergis sa
vo sprendimų pranešė laiške partijos 
tarybos nariams.

Partijos prezidiumas taip pat nusprendė 
paremti D. Grybauskaitę. TS-LKD taryba 
toki sprendimų turėtų patvirtinti vėliau.

A. Brazauskas nekandidatuos
Lietuvos socialdemokratų partijos 

(LSDP) garbės pirmininkas Algirdas Bra
zauskas Prezidento rinkimuose nekandi
datuos. Apie tokj sprendimų A. Brazauskas 
pranešė I ,SDP prezidiumui.

Pasak LSDP lyderio Gedimino Kirkilo, 
socialdemokratų kandidatu rinkimuose 
turėtų tapti naujasis partijos pirmininkas, 
kuris bus renkamas netrukus vyksiančia
me LSDP suvažiavime.

Dėlpartijos vadovo posto žada varžytis 
penki kandidatai - Seimo Socialdemokra
tų partijos frakcijos seniūnas Zigmantas 
Balčytis, Seimo nariai Algirdas Butkevi
čius, Gediminas Kirkilas, Juozas Olekas 
ir Vytenis Andriukaitis.

ELTA primena, jog pastaruoju metu 
kaip viena iš rimčiausių socialdemokratų 
kandidatų Prezidento rinkimuose buvo 
parlamentarė Vilija Blinkevičiūtė, bet ko
vo 6 d. ji leido suprasti, kad nėra linkusi 
dalyvauti rinkimuose. Noro išlikti parti
jos vadovu ir dalyvauti Prezidento rinki
muose neslepia ekspremjeras G. Kirkilas.

V. Ušackas vyksta vizito į JAV
Užsienio reikalų ministras Vygandas 

Ušackas kovo 6-11 dienomis lankysis Čika
goje ir Vašingtone. Vašingtone planuojami 
V. Ušacko susitikimai su aukštais JAV 

pareigūnais ir buvusiu kandidatu į Prezi
dento postą John MacCain, taip pat su 
Amerikos žydų komiteto tarptautinių ry
šių direktoriumi rabinu Andrew Baker.

Užsienio reikalų ministerijos praneši
mu, susitikimuose bus aptariami svar
biausi transatlantinės darbotvarkės ir 
dvišalių Lietuvos ir JAV santykių klausimai: 
NATO veikla Afganistane. NA TO ateitis, 
NATO plėtra, santykiai su Rusija, atsakas į 
globalių ekonominę krizę, energetinis 
saugumas, NATO ir Europos Sąjungos 
politika Rytų Europos valstybių atžvilgiu, 
restitucijos klausimai.

Čikagoje V. Ušackas susitiks su lietuvių 
bendruomenės nariais ir aptars užsienio 
lietuviams aktualius klausimus, ieškos bū
dų, kaip Lietuvos Vyriausybė kartu su 
pasaulio lietuvių bendruomenėmis galėtų 
kartu kurti ir įgyvendinti Globalios Lie
tuvos strategiją. Vašingtone ministras da
lyvaus oficialiame naujai rekonstruoto 
I .icluvos ambasados JAV pastato atidary
me ir Kovo 11-osios minėjime.
V.Landsbergis remia euro įvedimą

Vertindamas raginimus greičiau įsives
ti eurą, Vytautas Landsbergis teigė, jog euro 
zonoje būtume labiau apsaugoti. “Čia dar 
papildoma nauda, ypač dabartinio sunk
mečio padėtyje. Tą galimybę praradom, kai 
ankstesnė valdžia nenorėjo arba nepajėgė 
pristabdyti energetikų apetitų bent pus
mečiui, kad pavojinguoju finansų tikrini
mo laikotarpiu nebūtų keliamos kainos ir 
neaugtų infliacija. Visi mūsų gerieji ūkio 
rodikliai ir iškilmingi pažadai dėl euro 
padėti galvas nuėjo šuniui ant uodegos”, - 
sakė V. Landsbergis. Anot jo, dabar pers
pektyvos priklauso “jau ne nuo mūsų, o nuo 
europinių sprendimų”.
Kaziuko mugė Kaune - sėkminga

Kovo 6 d. popietę Kaune prasidėjusioje 
devintojoje Kazimiero mugėje prekiautojai

Nukelta į 2 psl.

Lietuvos metų moteris - Dalia Grybauskaitė
“Lietuvos metų mo

ters 2008” rinkimus lai
mėjo Eurokomisarė Da
lia Grybauskaitė (žiūr. 
nuotr. dešinėje), nurungusi 
dvi savo varžoves - Lietu
vos nuolatinę atstovę prie 
UNESCO ambasadorę Iną 
Marčiulionytę ir teatro 
režisierę Dalią Ibclhaup- 
taitę. Projekto “Lietuvos 
metų moteris 2008” ko
misiją sudarė aštuoni 
mokslo, verslo ir kultūros 
atstovai.

Daugiausia vertinimo komisijos ir vi
suomenės balsų surinkusi Dalia Grybaus
kaitė apdovanojimų iškilmėse sakė, kad 
jai tai triguba šventė - ne tik garbingas 
titulas, bet ir sekmadienį švęstas gimta
dienis bei tai, kad apdovanojimą ji gavusi 
iš savo mylimo aktoriaus - Regimanto 
Adomaičio rankų.

Ceremonijoje buvo pagerbtos dar as
tuonios savo darbais Lietuvai nusipelniu
sios moietys. “Metų atradimu” paskelbta 
dainininkė Liora Grodnikaitė, “Metų ini

Lietuva atlygins už žydų turtą
Kaip praneša BNS, Lietuvos valstybė 

sutinka per dešimt metų sumokėti 113 mln. 
litų kompensacijos už negrąžintą žydų 
bendruomenių nekilnojamąjį turtą. Tai 
sudaro maždaug trečdali dabartinės jo 
vertės. Tai numatoma Teisingumo ministe
rijos parengtame specialiame Kompensa
cijos už žydų nekilnojamąjį turtą įstaty
mo projekte. Kompensacija turėtų būti 
pradėta mokėti 2011 m. sausio 1 d. ir baigta 
2021 d. kovo 1 d. Kaip žinoma, šiuo klau
simu labai rūpinasi JAV institucijos, taip 
pat ir JAV ambasadorius Vilniuje. Pernai 
Lietuvą peikė net JAV Kongresas, beveik 
vienbalsiai priėmęs atitinkamą rezoliuciją.

Turto vertė apskaičiuota remiantis 
Archyvų departamento pateikta archyvine 
informacija ir “Registrų centro” turimais 
masinio vertinimo duomenimis. Nustatyta, 
kad kompensacija priklauso už 136 ob
jektus, kurių bendrą vertė siekia 377 mln. 

ciatyvos” titulą pelnė 
organizacijos “Gelbėkit 
vaikus” generalinė sekre
torė, projekto “Augink 
atsakingai” iniciatorė 
Rasa Dičpetricnė, “Metų 
pergale” paskelbta bu
riuotoja Gintarė Volun- 
gevičiūtė, 2008-ųjų Bei- 
džingo olimpinėse žai
dynėse iškovojusi sidab
ro medalį.

“Metų alternatyva” 
tapo dizainerė Agnė Kuz

mickaitė, “Metų karjeros” moterimi pa
skelbta Lietuvos nuolatinė atstovė prie 
UNESCO ambasadorė Ina Marčiuliony
tė. “Metų šviesa” tapo Santariškių klinikų 
vaikų kardiologe dr. Rita Sttdikięnė, o 
“Metų nematomo darbo” titulą pelnė Vil
niaus apskrities sutrikusio vystymosi kū
dikių namų direktorė Petronėlė Valat- 
kevičienė. “Moters” žurnalo apdovanoji
mu “Už gyvenimo nuopelnus” apdovanota 
literatūrologė. Vilniaus universiteto pro
fesorė Viktorija Daujotytė-Pakerienė.

LGITIC

litų. Lietuva sutinka atlyginti už išlikusį 
nacionalizuotą ar kitaip nusavintą žydų 
bendruomenių turtą, kuris naudotas 
religiniams, kultūros.švietimo, mokslo ar 
labdaros tikslams, išskyrus žemę. Pagal 
galiojančius įstatymus Lietuva žydų 
religinėms bendruomenėms yra grąžinusi 
lik maldos namus.

1 Jetuvos žydų bendruomenės vykdo
masis direktorius Simonas Gurevičius 
sakė, kad jų organizacija jau pradėjo 
nagrinėti projektą, bet savo išvadų dar nėra 
pateikusi. “Susipažinsime su kompensaci
jos skaičiavimo metodika, skaičiavimu. 
Pažiūrėsime, ar viskas padaryta lygiai taip 
pat, kaip kitoms konfesijoms. Jeigu viskas 
padaryta lygiai taip pat, negali būti kalbos 
didelė tai suma ar maža”, - tvirtino S.Gu- 
revičius. Jis pabrėžė, kad žydų bendruo
menė stengsis užtikrinti, jog restitucijos 
procesas būtų skaidrus. □
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Vytautas 
Patašius

♦ Kovo 2 d. 
Egipto Sharm ei - 
Sheik kurorte 75 
valstybių atstovai 
tarėsi, kaip likvi
duoti žalą, pada
rytą Gazos ruože 
per kovas tarp 
Izraelio ir Hamas 
organizacijos. 
Įvairios valstybės

pažadėjo viso 8 bilijonus dolerių para
mos. bet ši parama turės būti panaudota 
taip, kad nepatektų į Hamas rankas. Į šią 
konferenciją buvo neijsilcisti I lamas, Iz
raelio ir Irano atstovai.
♦ Kovo 2 d. Bisau - Gvinėjos kariuome
nės štabo būstinėje sprogusi bomba už
mušė kariuomenės jungtinio štabo virši
ninką generolą Tagmc Na Waie. Bisau - 
Gvinėjos valstybė buvo pagarsėjusi, kaip 
tarpinė stotis, kontrabandos keliu gabe
nant kokainą iš Pietų Amerikos į Europą. 
Nužudytasis generolas kovojo prieš kon
trabandininkus, kas savaitę konfiskuoda
mas apie 200 kg. kokaino. Keletui valandų 
praėjus po atentato, karių grupė nušovė 
valstybės prezidentą Joao Bernardo Vieira, 
nužudytojo generolo priešininką.
♦ Kovo 3 d. pro pat žemę praskriejo 
didžiulis asteroidas, kurio susidūrimas su 
žeme būtų turėjęs katastrofinių padari
nių. Jo artėjimas buvo pastebėtas lik vėlai 
vasario 28 d., bet astronomai apskaičiavo, 
kad jis praskries pro žemę 60,000 km. at
stume. Palyginimui, mėnulis skrieja apie 
žemę 348,400 km. atstume.
Kovo 3 d. Lahore mieste Pakistano tero
ristai bandė išžudyti Šri Lankos tarptauti
nę kriketo komandą bei sporto pareigūnus, 
iš viešbučio autobusais vykstančius į spor
to stadioną. Apie 12 puolikų panaudojo ra- 
kelsvaidžius, granatas ir kalašnikoVus. Per

Trumpai iš visur
25 minučių susišaudymą žuvo 6 sporti
ninkus lydėję policininkai ir du civiliai, vie
nas iš jų sporto pareigūnų autobuso vairuo
tojas. Sužeisti 7 Šri Lankos sportininkai. 
Jų gyvybes išgelbėjo tik jų autobuso vairuo
tojo sumanumas. Rungtynių serija nutrauk
ta. sportininkai išskrido į Sri I .anką.
♦ Kovo 4 d. Tarptautinis Kriminalinis 
Teismas I lagoje paskelbė arešto orderį Su
dano prezidentui Omar al-Bashir. kuris 
kaltinamas dėl dešimčių tūkstančių žmo
nių mirčių Darfur srityje. Sekančią dieną 
Sudano vyriausybė įsakė tarptautinėms 
humanitarinės pagalbos organizacijoms 
apleisti Sudaną, kaltindama jas apskun
dus prezidentą tarptautiniam teismui. Iš
tremiamos Care International, Oxfam. 
Mediecins sans Frontieres bei kitos orga
nizacijos. kurios šelpė virš milijono pa
bėgėlių Sudane.
♦ Kovo 5 d. Šiaurės Korėjos vyriausybė 
paskelbė, kad ji negarantuoja civilių skry
džių į Pietų Korėjos sostinę Seulą saugumo 
Š. Korėjos teritorijos kaimynystėje, jei P. 
Korėja praves savo tradicinius jungtinius 
karinius manevrus drauge su JAV.
♦ Kovo 6 d. Zimbabvės sostinėje Harare 
priemiestyje per susidūrimą tarp sunk
vežimio irmin. pirmininko Morgan Tsvan
girai automobilio žuvo min. pirmininko 
žmona Susan, pats min. pirmininkas su
žeistas. Manoma, kad katstrofa įvyko dėl 
ypač blogo kelio paviršiaus, kai į duobę 
atsimušęs sunkvežimis šonu nubloškė ir 
apvertė automobilį.
♦ Kovo 7 d. “Real 1 RA” teroristai apšaudė
kareivines Antrim provincijoje Šiaurės 
Airijoje, į šiaurės vakarus nuo Belfast. Te
roristai įsekė į kareivinių rajoną atvyks
tantį pizza pristatymo automobilį, va
žiuodami su taksi. Jie kulkosvaidžiais 
nušovė du karius bei sužeidė dar du, bei du 
maistą pristačiusius civilius. □

Nauja skautijos vadovė
Lietuvos skautijos va

dovo vairą perėmė ilga
metė jos narė Rasa Dum- 
čiūtė (žiūr. nuotr. dešinėje). 
Ji skautų veikloje daly
vauja jau beveik dešimt
metį ir per tą laiką jai teko 
vadovauti jaunimo draugo
vei, “Lietuvos skautijos” 
jaunimo programos sky
riui ir atstovauti Šiaulių 
krašto skautams.

Vyriausiosios skautininkės teigimu, ji 
sieks organizuoti “Lietuvos skautijos” 
veiklą taip, kad organizacija būtų vienas 
stipriausių, gausiausią narystę ir nefor
malaus ugdymo kokybę garantuojantis, 
propaguojantis skautiškas tradicijas susi
vienijimas šalyje. Vyriausioji skautininke 
patikino, kad atkreips dėmesį į šiuolaiki
nius jauno žmogaus poreikius, orientuo-

Europarlamento rinkimai - lietuvių akimis
Keturi iš dešimties - 38% - rinkimų 

teisę turinčių Lietuvos piliečių ketina 
dalyvauti būsimuose Europos Parlamento 
rinkimuose, 16% nusiteikę tikrai daly
vauti, o dar 22 % mano, kad greičiausiai 
dalyvaus. Kiek mažiau nei pusė - 45% - 
apklaustųjų atsakė, kad jie neketina da
lyvauti renkant Europos Parlamentą. Šeš
tadalis -16% -dėl dalyvavimo šiuose rin
kimuose dar neapsisprendę.

“Baltijos tyrimų” sausio 21-27 dieno
mis atliktos apklausos duomenimis, labiau 
už kitus būsimuose Europarlamento 
rinkimuose ketina dalyvauti moterys —13% 
bei vyresni nei 50 metų žmonės - 44%.

Aktyviau už kitus dalyvau t i būsimuose 
Europarlamento rinkimuose nusiteikę 
Tėvynės sąjungos-I.ietuvos krikščionių 
demokratų rėmėjai. 57% jų ketina daly
vauti renkant bendrą Europos valdžios 
instituciją. Kol kas pasyviausiai nusitei

sis, kokie piliečiai turi bū
ti išugdyti šiandienos bei 
rytdienos visuomenei, o 
svarbiausiu prioritetu lai
ko savanorystės skatinimą.

Prieš kelias dienas Kau
ne vykusiame eiliniame 
I .ietuvos skautijos vadovų 
suvažiavime buvo pradėtas 
2005-2010 m. Lietuvos 
skautijos strategijos vertini
mas. pristatyti organizacijos

įvaizdžio kūrimo darbai, diskutuota apie 
skautiškų etikos normų reikšmę šiais lai
kais, aptarta aktyvaus suaugusiųjų žmonių 
dalyvavimo skautiškoje veikloje svarba.

Pasaulyje yra daugiau nei 28 min. skau
tų ir skaučių, jaunimo ir suaugusiųjų. Ma
noma, kad tai didžiausias jaunimo judė
jimas pasaulyje, nes pervisą skautijos isto
riją jam priklausė apie 580 min. žmonių.

kę yra ĮViktor Uspaskich’o] Darbo par
tijos - 36% - rinkėjai.

Europos Parlamento šeštoji - 2004 - 
2009 metų - kadencija, kurioje Lietuvai 
pirmąkart atstovauja 13 europarlamcnta- 
rų, artėja prie pabaigos. Nauji Europos Par
lamento rinkimai Lietuvoje vyks birželio 7 
dieną, panašiu metu kaip ir kitose ES vals
tybėse. Lietuvoje šįkart bus renkama 12 
europarlamcntarų. Pagal nustatytą for
mulę visos valstybės narės pasiskirsto 
nekintamą 736 Europos Parlamento vietų 
skaičių. Kiekvienos šalies atstovų skaičių 
lemia ES narės gyventojų skaičius - gau
siausiai atstovaujama Vokietijai, Prancū
zijai, Italijai ir Jungtinei Karalystei.

Europos Parlamento nariai renkami 5 
metų kadencijai vienoje daugiamandatėje 
rinkimų apygardoje, apimančioje visą 
valstybės teritoriją, pagal proporcinę rin
kimų sistemą prcfcrenciniu balsavimu.

Lietuvos įvykių apžvalga Saulėlydis bus
Atkelta iš 1 psl.
dviem eilėmis išrikiavo savo stalus per vi
są Laisvės alėją ir Vilniaus gatvę, vedančią 
iki Rotušės aikštės. Taip mugė pasiekė 
rekordišką jai 6 kilometrų ilgį.

Mugėje karaliavo Lietuvos ūkininkai ir 
įvairiausių amatų meistrai. Ypač daug 
šiemet j Kauną suvežta dailių medžio, 
metalo darbų, mezginių, siuvinių. Ama
tininkų buvo ir iš Vengrijos, Lenkijos, 
Kaliningrado srities. Mugėje buvo ir Vil
niaus kraštui būdingų verbų bei kitokių 
pranašų, skelbiančių artėjant Velykas. 
Mugėje taip pat kvepėjo pyragai, šviežia 
duona, dešros, skilandžiai, alus (tik silp
nas), kepsniai, dešrelės su kopūstais ir 
žirniais. Mugės metu grojo ir dainavo apie 
40 muzikinių grupių.

Marijampolėje atkurtas 
paminklas Vyteniui

Marijampolėje buvo iškilmingai ati
dengtas atkurtas LDK Vytenio paminklas. 
Jį atkūrė marijampolietis skulptorius 
Julius Narušis, panaudojęs, kaip jis sako, 
daug šiuolaikiškumo. Paminklas stovės 
parkelio saloje, ją juosiantį vandens kanalą 
bus galima įveikti kabančiu tilteliu.

Paminklo atstatymo projektas skiria
mas Lietuvos vardo tūkstantmečio jubi
liejui. Senasis paminklas kunigaikščiui 
1945 m. buvo nišų kareivių nugriautas. Kurį 
laiką buvo išlikusi betoninė figūros galva, 
miesto muziejuje buvo išsaugotas kuni
gaikščio Vytenio biustas.

Pati kunigaikščio figūra siekia apie 2.5 
m aukščio, tačiau prieškariu skulptūrai 
naudotas betonas dabar jau nepriimtinas, 
todėl naujajam Vyteniui panaudotas
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granitas. Pjedestalui naudojama balto 
granito, ant jo bus atkurti užrašai.

Nubausti J. Blėdaitės žudikai
Edinburgh’o (Škotija) aukščiausiasis 

teismas paskelbė sprendimą lietuvės Jo
lantos Blėdaitės žudikams. 41 metų Vitui 
Plytnykui ir 20 metų Aleksandrai Skirdai 
skirta atitinkamai 28 ir 20 metų laisvės at
ėmimo bausmė. Praėjusių metų kovo mėn. 
šie vyriškiai surišo 35 metų auką, užkimšo 
jai bumą ir uždusino bute, kuriame J. Blė- 
daitė gyveno kartu su A. Skirda. Prieš tai 
jie privertė ją atiduoti jiems savo santaupas. 
Po to žudikai sukapojo jos kūną ir išmetė į 
jūrą. Vėliau dvi mergaitės, žaidusios pajū
ryje, rado jos galvą, suvyniotą į plastikinį 
maišelį. Pajūryje taip pat buvo rastos jos 
rankos, o vėliau policijos narai jūroje, ne
toli kranto, rado lagaminą sujos kūnu.

Sulaikė Anglijoje ir grąžino
Septynerius metus nuo teisėsaugos 

užsienyje besislapsčiusi buvusi Jonavos 
rajono buhalterė 57 metų Irena Rožaitienė 
buvo sulaikyta Anglijoje ir dabar parvežta į 
Lietuvą. Tai dar vienas iš daugėjančių at
vejų, kai dėka Europos Sąjungos sistemos 
nusikaltusicji Lietuvoje yra grąžinami iš 
kitų Europos valstybių. Paskelbus tarp
tautinę I.Rožaitienės paiešką, buvo išduotas 
Europos arešto orderis ir ji tapo sulaikyta 
Didž. Britanijoje. Į užsienį buvusi Ruklos 
mokyklos buhalterė I.Rožaitienė išvyko 
2002 m., kai Jonavos savivaldybės kontro
lieriai pastebėjo, kad Ruklos mokyklos 
sąskaitoje trūksta apie 160,000 litų. Ji din
go iš Lietuvos nesulaukusi patikrinimo 
pabaigos.
Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS, LGHLCir “Bernardinai”.

Vyriausybė pritarė “Saulėlydžio komi
sijos” veiklos planui. Jame išskirtos pir
maeilės valstybės valdymo pertvarkos 
priemonės. Pirmiausia bus peržiūrėtos 
valstybės institucijų - visų ministerijų ir 
joms pavaldžių institucijų bei įstaigų. 
Vyriausybės kanceliarijos, apskričių. 
Vyriausybės įstaigų bei Vyriausybei 
atskaitingų institucijų ir įstaigų - funkci
jos ir veikla. Tai planuojama padaryti per 
vasario ir kovo mėnesius.

Kovo - balandžio mėnesiais komisijos 
darbo grupės peržiūrės 20 Vyriausybės 
įstaigų: jų funkcijas, valdomus biudžetus, 
investicines programas ir priims sprendi
mą dėl jų veiklos tęstinumo. Balandį bus 
peržiūrimos ir valstybės vykdomos prog
ramos bei nustatyti investicijų programos

Kyšiai visgi auga
Pastaraisiais metais nuolat daugėja 

Lietuvos gyventojų, kurie mano, kad ky
šis padėtų išspręsti jų problemas, rodo 
paskelbti naujo tyrimo rezultatai. Apklau
sos metu paaiškėjo, kad pasirengę duoti 
kyšį yra net 64% gyventojų. Tarp tarnau
tojų ir verslininkų šie rodikliai mažesni - 
atitinkamai 42% ir51%.

“Transparency International” Lietuvos 
skyriaus (TILS) “Lietuvos korupcijos 
žemėlapio 2008” tyrimas atskleidžia, kad 
tiek ekspertai, tiek apklausose dalyvavę 
respondentai korupciją ir toliau laiko vie
na rimčiausių problemų Lietuvoje.

Nuo 2002 metų gyventojų, manančių, 
kad kyšis padėtų išspręsti problemas, 
nuolat daugėja, o verslininkų -nesikeičia. 
Lyginant paskutinių penkių Lietuvos ko

rengimo principai 2010-2012 m. biudžetui. 
Siekiant efektyviau valdyti valstybės tur
tą, bus analizuojamos valstybės, kaip 
savininkės ar dalininkės, teisės ir pareigos 
akcinėse bendrovėse, valstybės ir savival
dybių įmonėse.

Premjero Andrius Kubilius teigimu, 
pirmasis taupymas sumažinant išlaidas 
valdžios pareigūnams 15% jau įvyko, o 
dabar reikia apie 10% sumažinti minis
terijų, Vyriausybės kanceliarijos ir kitų 
Vyriausybės institucijų išlaidas.

Tikimasi, kad apkarpant valstybės 
aparatą ir atlyginimų fondą būtų galima 
sutaupyti apie 2 mlrd. litų. Valstybės val
dymui skirti finansai turėtų būti patiks
linti metų viduryje peržiūrint 2009 m. 
valstybės biudžetą. LGIT1C 

rupcijos žemėlapio tyrimų rezultatus, vis 
daugiau gyventojų teigia esą pasiruošę 
duoti kyšį, tuo metu taip teigiančių vers
lininkų skaičius nuolat mažėja.

54% apklaustų gyventojų mano, kad 
per pastaruosius 5 metus korupcijos mas
tai Lietuvoje labai išaugo. Tyrimo dalyviai, 
kaip ir 2007 m., kalčiausius dėl korupci
jos laiko politikus. Respondentai taip pat 
nėra linkę kaltinti savęs dėl korupcijos. 
Savo ir savo aplinkos atsakomybę dėl ko
rupcijos nurodė 18% gyventojų, 12% tar
nautojų bei 24% verslininkų.

Vertinant institucijų galimą korumpuo- 
tumą, visos respondentų grupės suvokia 
Seimą, Vyriausybę bei politines partijas tarp 
penkių labiausiai korumpuotų šalies insti
tucijų, sakoma TILS pranešime spaudai.
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Bendruomenės baruose ALB veiklos temomis
Poetry reading in Geelong

On the evening of Thursday 26 February, 
poets and community representatives 
gathered to participate in the Polyglots 
2009 poetry reading, the literary evening 
of Geelong’s annual Pako Festa, at the 
Geelong West Library.

Australian poet Brendan Ryan and the 
Chinese writer Sophia Shen were featured 
guests, followed by bilingual presentations 
of poetry from the Greek of C. Cavafis & 
O. Elytis, the Slovenian of Tomaž Sala- 
mun & the Ukrainian of Taras Sevčenko.

Jūratė Vitkūnaitė-Reilly, who

Back row: Karlo Bole (Slovenian community), Jordan Mavros (Greek comm.) Brendan 
Ryan (guest poet). Front row: Jenny Bole (Slovenian comm.), Sophia Shen (Chinese 
comm.), Jūratė Vitkūnaitė-Reilly (Compere), Lydia Wasilcnko (Ukrainian comm.), Dr. 
Edward Reilly.

Kelionė Vasario
Aida Zastarskytė-Abromas

Išaušo vasario 16 dienos rytas. Apsi
niaukę, lyja, dangus aptrauktas tamsiais 
debesimis. Pagalvojau, beveik kaip Lie
tuvoje, kai 1918 metų vasario 16 dieną, 
Vilniuje, Pilies gatvė je, 20 žmonių Taryba 
pasirašė Ncpriklauomybės Aktą.

Kartu save raminau, na ir kas, kad ly
ja, svarbiausia linksma ir smagi kompani
ja ir pati kelionės prasmė. Bet po kelių va
landų dangus nušvito ir pasirodė saulės 
spinduliai. Dvidešimties žmonių grupė su 
vairuotoju lietuviu Vladu patraukė j ke
lionę. Kaip simboliška: dvidešimt signa
tarų ir dvidešimt keliautojų. Visi kelionės 
dalyviai išvykai buvo pasiruošę kaip rei
kiant. Visi turėjo lietuvišką simbolį: kas 
kepuraitę su trispalve, kas trispalvės kas
pinėlį prisisegė prie krūtinės. Pati kelio
nės organizatorė ir sumanytoja Elė Kains 
buvo pasipuošusi spalvingais marškinė- 

Į ij kylą susirinkę sydnėjiškiai prie autobusiuko.

compered proeedings, read from Six Young 
Lithuanian Poets (ed. K. Keys, Vaga, 2002), 
“Žali Voriukai / Green Spiders” by Agnė 
Žagrakalytė, and “Žvėrynas Žiemą / 
Žvėrynas in Winter” by Laurynas Katkus, 
and then two poems by Juozas Grušys- 
Žilvinas,“Vėlišvežė “Kada?”, from 
his from Paminklas Monstrui (1996).

These poems were read in I Jthuanian 
& English.

The evening was embellished with 
recitals given by the Clonard College String 
Quartet & Flute Ensemble.

16-ajai paminėti
liais su Lietuvos žemėlapiu. O kelionei 
įpusėjus Jadvyga Burokienė visiems 
padalino trispalves vėliavėles.

Vos susėdę į autobusą užtraukėme 
lietuvišką dainą, o paskui dainos skam
bėjo viena po kitos. Keliauninkai liko 
sužavėti ir nustebinti Svetlanos Korsakie
nės lietuviškų dainų repertuaru. Stipriu ir 
švariu soprano balsu Svetlana traukė se
niai girdėtas ir širdžiai mielas lietuviškas 
dainas.

Džiaugiausi visais keliautojais, kurie 
pasirinko šią išvyką. Bet labiausiai žavė
jausi Ele, kuri pasiėmė laisvą dieną iš savo 
darbo ir nutarė suorganizuoti kelionę Va
sario 16-osios proga. Jai teko daug rūpesčių: 
ir žaidimus sugalvoti, ir prizus paruošti. 
Beja, visi prizai turėjo lietuvišką akcentą.

Teko ir man dalis organizacijos. Aš 
turėjau paruošti I Jetuvos istorijos vikto
riną. Nebuvo sudėtinga, nes tik prieš du 
metus palikau istorijos mokytojos darbą.

Viktoras Baltutis
Vis rečiau mūsų spaudoje (žiniasklai- 

doje) rašoma apie mūsų vis silpstančią 
veiklą. Gal jau nebėra ką rašyti? Nema
nau. Kaip tik reikia raginti, skatinti ir 
bandyti išjudinti vis lėčiau riedantį Ben
druomenės veiklos vežimėlį. Juk tai mūsų 
pačių (daugumoje vyresniosios kartos) 
gyvenimas, o jis tam ir sukurtas, kad 
rastume lietuvišką “pavėsį” svetimoje, 
nors ir svetingoje aplinkoje. Nuo pat pir
mųjų dienų stengėmės, kiek sąlygos ir jė
gos leido, išlaikyti atsivežtą Tėvynės mei
lę ir jos ilgesį. Deja, kaip ir visuose gyve
nimo keliuose, viskas išsibarstė, išsiblaš
kė ir pasimetė. Kur, kada? Veltui ieškosi!

Likusios mūsų institucijos ir organiza
cijos dar stengiasi palaikyti sukurtos mū
sų veiklos likučius, bet dažnai atsimuša į 
sieną, kuri tokia negailestinga ir nepa
laužiama. Todėl reikia dažniau ir išsa
miau kalbėti apie mūsų bendruomeninį gy
venimą, diskutuoti ar net polemizuoti apie 
jos apraiškas ir pasireiškimus. Įbedus gal
vą į smėlį nieko nepasieksime, tiktai ap
gausime save, kad nėra jokių problemų, 
nėra jokio reikalo šaukti: “skęstame”, kai 
mūsų visa Bendruomenė stingsta lyg ko
kios spazmos apimta.

Dažnai girdime nusiskundimų, kad 
mūsų veiklai stokojama lėšų. Būtų galima 
tas ir anas nuveikti, pajudinti, atgaivinti, jei 
turėtume pakankamai lėšų! Vargu ar 
milijonai nūs išgelbėtų? Gal reikia ieškoti 
kitų kelių, kitų kryžkelių, kurie sudo
mintų tuos, kurie per anksti išėjo į poilsį, 
per anksti “pavargo”, o tokių gana daug. 
Suprantu, kad sulaukusiam garbaus am
žiaus yra sunku sparčiai žingsniuoti, nors 
dar vis atsiranda idealistų - patriotų (pa
gal posakį Lietuvoje - idiotų), kurie ne
žiūrint amžiaus naštos, užsikrauna gana 
sunkią naštą vien iš pasiaukojimo, kurio, 
kaip ir lėšų, šiandien stokojame.

Dažnai paliečiu mūsų pačių sukurtą 
Fondą tikslu remti mūsų Bendruomenės 
veiklą. Keista, kai paliečiu Fondo veiklą 
ir paberiu keletą pastabų, Fondo vado
vybė, ypač jo pirmininkas reaguoja bema

Iškylaujantys sydnėjiškiaiThe Entrance vietovėje.

Teko kai ką at
gaivinti, prisi
minti. Keliau
ninkai buvo la
bai aktyvūs. No
riai atsakinėjo į 
klausimus, dali
nosi savo turi
momis žinio
mis, diskutavo 
Lietuvos isto
rijos klausimais. 
Laikas nepra
ilgo, pamažu 
artėjome į savo 
kelionės tikslą. 
Kavos pertrau
kėlę nutarėme 
padaryti Meno galerijoje. Apžiūrėję netra
dicinę parodą, išėjom j kiemelį, kurpuika- 
vosi gražus kinietiško stiliaus parkas. 
Atsigaivinę kava ir pyragais, pasivaikščio
ję po žalią ir gaivų parką, sėdome į autobu
są ir patraukėme į galutinį kelionės tašką. 
O jis pasirodo buvo The Entrance vietovė.

Įsikūrėme gražioje vietoje prie vandens. 
Stalai, suoliukai, grynas oras, pušys, smė
lis, visko ko reikia atgaivai Pradėjome ruoš
tis piknikui. Pasidengėme net du stalus 
(rimtą ir saldų). Iškylautojai buvo pasiruo
šę maisto iki soties. Vaišinomės, diskutavo
me, juokėmės ir džiaugėmės. O pasisotinę 
ėjome pasivaikščioti ir pasigrožėti nuosta
biu pajūriu. Pusę keturių visi susirinkome 
į specialią vietą, skirtą pelikanams maitinti. 
Pasirodo kievieną dieną toje pačioje vietoje 

tant. Atrodo, kad Fondo veikla yra ta In
dijos šventoji karvė, kurios negalima pa
liesti, negalima net kreiva akim žvilgterė
ti, nekalbant apie nekaltas pastabas, į ku
rias tuoj atsakoma, kad tai įžeidimai, ne
pagarba, neišmanymas ir Fondo veiklos, ir 
jo įstatų nežinojimas (žr. MP 2008.12.3). 
Kaip ir visų Bendruomenės institucijų 
taip ir Fondo veikla ir atskaitomybė pri
valo būti skaidri, kad nekiltų jokių abe
jonių dėl jo veiklos; slaptumas ir nepriei
namumas kelia abejones ir net įtarimus. 
Gal vertėtų Australijos Lietuvių Fondo 
įstatus ir visus Viktorijos valstijos, su jo 
veikla susijusius suvaržymus paskelbti 
spaudoje, ypač suvaržymus, kuriuos daž
nai mini Fondo pirmininkas, kai siūloma 
viena ar kita parama Australijos lietuvių 
veiklai pagyvinti. Geriau, kad visi aukoto
jai ir Fondo rėmėjai aiškiai suprastų ir 
žinotų, kokiais įstatais ir potvarkiais re
miantis yra panaudojama jo auka. Papra
šiau ALF, kad atsiųstų Fondo įstatus. Juos 
gavau, bet jų data: 1977 metų spalio 17. 
Nejaugi per 30 Fondo veiklos metų nepa
keistas ar papildytas nei vienas paragrafas?

Keista, kai Fondo nariai ar aukotojai, 
žinodami, kad kartais brūkšteliu spau
doje apie Fondo veiklą, kreipiasi į mane ir 
pirštu rodo į Fondo metinę apyskaitą, kad 
va, ten ir ten paskirta parama jų akimis 
nederanti. Kodėl jie patys to neiškelia, 
kodėl neparašo į mūsų savaitraštį “Mūsų 
Pastogę”, kuris mielai atspausdins, jei 
patabos yra pozityvios, iškeliančios Fon
do veiklos niuansus?

Manau, kad kiekvienos lietuviškos orga
nizacijos, kokia “šventa” ji bebūtų, apie jos 
veiklą privalome pakalbėti, padiskutuoti, 
iškelti neaiškumus ir trūkumus bei pateik- 
tikonkrečius pasiūlymus irpastabas. Visi 
žinome, kad klysti gali tik tie, kurie dirba, 
kurie dar randa laiko pasišvęsti lietuviš
kiems reikalams. Tad ir mano šios pasta
bos nėra noras sumenkinti ar nuvertinti 
Australijos Lietuvių Fondo vadovybę ir 
jos veiklą, bei pasidalinti mintimis, kuriose, 
jei ir klaidingose, visgi atsispindi bent 
lašelis pozityvaus nusiteikimo lietuviškos 
veiklos Australijoje atžvilgiu. □ 

maitinami šie paukščiai. Sugužėjo jų keli 
šimtai. Iš taip arti niekuomet nebuvau re
gėjusi tiek gausybę šių paukščių, tik per TV. 
Manau, ne vienam tai buvo didelis įspūdis 
ir atrakcija. Oras fantastiškas, švietė ir šildė 
saulutė, nuo jūros pūtė gaivus vėjelis, oras 
kaip užsakytas. Pasidžiaugę matytu regi
niu. kelionės dalyviai nusifotografavo ir 
susėdę į autobusą, linksmai nusiteikę pa
traukėme namų link. Nuotaika gera, visi 
pailsėję, laimingi. Iki pat namų traukėme 
lietuviškas dainas vieną po kitos, žaidėme 
žaidimus, pasakojome juokus. Grįžome 
linksmi, patenkinti ir paminėję Nepri- 
klauomybės Dieną. Ačiū Elei, vairuotojui 
Vladui ir visiems linksmiems bei šau
niems keliautojams. Iki kitų išvykų! □
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Lietuviai pasaulyje
Emigrantai grįžti neskuba

Virginija Mačėnaitė
Skaudžias ekonominės krizės pasek

mes pajutę lietuviai užsienyje į tėvynę kol 
kas lagaminų nesikrauna, nes ten, net ir 
praradę darbo vietų, gauna nepalyginamai 
didesnę paramų. Įsisiaulėjant ekonomi
kos krizei daug kur masiškai bankrutuoja 
įmonės, dešimtys tūkstančių žmonių per 
dienų praranda darbus. Tačiau statistikos 
departamentas dar nėra užfiksavęs masi
nio lietuvių emigrantų grįžimo j tėvynę: 
pvz. per spalį pernai į Lietuvą sugrįžo 760 
asmenų. 2007 metais ne ką mažiau - 738 
žmonės. Kodėl svečiose šalyse netekę dar
bo mūsų kraštiečiai neskuba grįžti namo, 
atgal j 1 jetuvą?

Priežasčių, be abejo, yra ne viena, ta
čiau Lietuvos ambasados Dubline pata
rėja NatalijaBaeevičienė sutinka, kad vie
nu pagrindinių kriterijų, sprendžiant grį
žimo Į tėvyne praradus darbą klausimą, 
tampa nedarbo draudimo išmokos dydis 
ir trukmė: „Prisimenu, vos prieš savaitę 
atleistas iš darbo lietuvis atėjęs į ambasa
dą paklausė: „Kas manęs lauktų, jei grįž
čiau į Lietuvą ir užsiregistruočiau darbo 
biržoje?“

Paaiškinome, kad jis tris mėnesius gau
tų bedarbio pašalpą, turėtų teisę persi
kvalifikuoti. Šis tik nusijuokė: „Atleiski
te, bet į tėvynę grįžti nesuviliojote! Aš ką 
tik užsiregistravau Airijos netekusiųjų 
darbo registre, todėl žinau, kad būsiu re
miamas kur kas ilgiau ir gausiau rimtesnę 
paramą“. Lietuvoje vidutinė nedarbo iš
moka žmogui per mėnesį yra 671 litų ar
ba 194.33 euro. Tuo tarpu airiška išmoka 
siekia 204.30 eurų per savaitę, ir ji skiria
ma ne trims, o visiems dvylikai mėnesių.

Nuolatiniams - lengviau
N. Bacevičienės teigimu, bendra Airi

jos statistika niūri: katastrofiškai padau
gėjo žmonių, netekusių darbo (260,000), 
nedarbas netrukus sieks 7%. Numatoma, 
kad 2008 metais bedarbių bus buvę dar 
daugiau - per 300,000, nes dabar kas 10 
minučių vienas darbuotojas netenka darbo.

Vis dėlto, pasak ambasados patarėjos, 
nepaisant labai sunkos situacijos, iš įmo
nių pirmiausia atleidžiami tie darbuo
tojai, kurie buvo priimti pagal terminuotą

Be aviakompanijos - liūdna
Bankrotavus lietuviškai aviakompa

nijai “flyLAL”, Vilnius tapo sunkiusiai 
pasiekiama Europos Sąąjungos sostine. 
Šitaip savo įspūdžius aprašė iš Vilniaus 
grįžęs britų dienraščio „The International 
Herald Tribūne“ žurnalistas:

Vidurdienį tarptautiniame Vilniaus 
oro uoste darbuotojų daugiau nei kelei
vių. „Lietuvos Spaudos“ kioskelyje dir
banti laikraščių, cigarečių ir saldainių 
pardavėja pirkėjų neturėjo jau gerą pus
valandį. Eilėse prie dokumentų kontrolės 
punktų - vos keli žmonės, per garsiakal
bius pranešama informacija kaskart gar
siai nuaidi beveik tuščiose salėse, o užsi
sakyti kavos užtrunka akimirką.

Po sausio 23 dieną „I'lyl .AI.“ paskelbto 
bankroto ir kitų skrydžių į Vilnių apkar
pymo, šiandien iš Lietuvos sostinės tie
sioginiais skrydžiais galima pasiekti vos 
devynias Europos sostines. Nebeliko tie
sioginių skrydžių net j Londoną ir Briuselį.

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus 
vos nepraleido Pasaulio ekonomikos fo
rumo Davos’e praėjusį mėnesį, kai nutrūko 
minėtos aviakompanijos skrydžiai. Taigi 
teko skristi su čarteriniu skrydžiu. „Esu

Didžiuokimės Lietuva ir kartu švęskime jos vardo tūkstantmetį!
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darbo sutartį, o nuolatinius airiai sten
giasi išlaikyti.

„Pirmose atleidžiamųjų gretose ri
kiuojasi tie žmonės, kurie darbe nepersi
stengė. o mūsų tautiečiai išsiskiria parei
gingumu, atsakomybės jausmu, darbštumu. 
Lietuviai noriai sutinka dirbti viršvalan
džius, taip pat ir savaitgaliais, ir Airijos 
darbdaviai tai labai vertina. Žinoma, yra 
atleistų lietuvių, tačiau jie nepanikuoja, o 
tiesiog ieško darbo kitur. Sunkiau yra 
tiems, kurie dar nemoka kalbos - jie taip 
pat atleidžiami pirmiausiai“, - pasakojo 
N. Bacevičienė.

Pergyventi krizę
Visoje Jungtinėje Karalystėje yra maž

daug 200,000 lietuvių, pusė ji) - Londo
ne, tačiau ir jiems - ne pyragai. Pasak 
Lietuvos ambasados Londone misijos 
vadovo pavaduotojos Janės Hand, vien 
Londone pvz. spalio mėnesį buvo atleista 
23,000 žmonių. Šalyje bedarbių vis dau
gėja: nuo 1.3 mln. jau ūgtelėjo iki beveik 2 
mln. Net neabejojama, kad greitai bedar
bių bus 2 mln., o iki 2010 metų pabaigos 
šis skaičius pasieks netgi 3 mln. ribą. Pa
sak J.Hanel. jau dabar netenka darbo tie 
lietuviai, kurie dirbo finansinėse institu
cijose ir bankuose, bei statybų sektoriaus 
atstovai, nes daugelio naujai pastatytų gy
venamųjų bei komercinių patalpų niekas 
nebeįperka. Labai daug pastatų stovi 
nepabaigtų. Visgi dauguma mūsų kraštie
čių renkasi Angliją net krizės metu, nes 
čia yra įsigiję butus, pasiėmę bankų kre
ditus, vienaip ar kitaip įsipareigoję.

Lietuvos ambasados Anglijoje minis
tras patarėjas Ernestas Grabažis taip pat 
sako, kad Anglijos lietuviai nelekia strim
galviais į Lietuvą, o pirmiausiai gerai 
paskaičiuoja, kur daugiau uždirbs: „Vienu 
metu Velse (Wales) buvo labai prasta 
statybų sektoriaus padėtis. Pažįstu vel
sietį, kuris grįžo j Lietuvą vien tam, kad 
patikrintų darbo rinkos situaciją tėvynėje. 
Tačiau išskubėjo atgal j Londoną, nes pa
siskaičiavo, kad jo pajamos Anglijoje bus 
žymiai didesnės”, -sakė ministras patarėjas.

Ambasados trečiasis sekretorius An
drius Visockis tvirtina, kad masinis grį
žimas į Lietuvą dar neprasidėjo: „Norin
čiųjų grįžti į Lietuvą visada yra - kas sa- 

labai nusivylęs“, - sakė švedas Max Lie
bermann, į Vilnių atvykęs verslo reika
lais. Jo 680 km kelionė namo per Balti
jos jūrą į Stockholmą dabar neišvengia 
sustojimo kaimyninėje Latvijoje, „ lai ati
ma tiek daug laiko“, - skundėsi švedas.

Dabar jau skamba ironiška, bet Lietu
vos valdžia tikisi, kad iš su turizmu susi
jusių pajamų į šalies biudžetą šiais metais 
įplauks 15% daugiau pinigų, mat Vilnius - 
šių metų Europos kultūros sostinė.

Valstybei priklausantis oro uostas Vil
niuje yra apie 20 min. nuo miesto centro. 
Pastato įėjimas vis dar mena sovietinius 
laikus: baltas fasadas, papuoštas barelje
fais ir kolonomis. Priešais įėjimą - auto
mobilių stovėjimo aikštelė. Lietuvos val
džia 2007 m. investavo 44 mln. JAV dole
rių, siekdama pagerinti lėktuvo kilimo/ 
nusileidimo kelius ir keleivių terminalą.

Vasarį per dieną iš Vilniaus oro uosto 
pakilo apie 23 lėktuvai. Tai beveik perpus 
mažiau nei sausį, kai per dieną įvykdavo 
57 skrydžiai. Skrendant į Paryžių ar Briu
selį neišvengiamai reikia sustoti Prahoje 
ar Frankfurte. Šis nekaltas sustojimas 
suvalgo 4-8 keleivių valandas. □ 

vaitę j konsulinę tarnybą kreipiasi po ke
lis emigrantus. Link metų galo tokių 
žmonių buvo padaugėję - per paskutines 
dvi savaites kreipėsi per dvidešimt”, - pa
brėžė A. Visockis.

Lietuvai vertingesni užsieniečiai
Lietuvos ambasados Madride trečiasis 

sekretorius Mindaugas Gabrėnas sako, 
kad, nors ir Ispanijoje bedarbių nuolat 
daugėja - tokių yra net 4 milijonai, iš čia 
emigravusių lietuvių pagalbos šūksnių ar 
didelių nusiskundimų negirdėti. Žinoma, 
nebekyla arba mažėja atlyginimai, tačiau 
tendencingas grįžimas į Lietuvą, ypač 
mažiau kvalifikuotų darbuotojų, vyko 
prieš krizę, nes statybų sektoriuje didesni 
atlyginimai buvo I Jetuvojc nei Ispanijoje.

„Lietuviai užsienyje dirba pagal tris 
lygius, - teigia Migracijos departamento 
atstovas Dainius Paukštė. - Pirmą ir patį

Argentinos mieste - Lietuvos vėliavos
Aplink pasauli plaukianti ir pasaulio 

lietuvių bendruomenes lankanti “Tūks
tantmečio odisėja” pasiekė Argentinos 
krantus, Bcrissa. Šis miestas vadinamas 
Argentinos imigrantų sostine, todėl ne
nuostabu, kad čia savo gyvenimus kū
rė daug lietuvių. Dauguma jų čia dirbo 
mėsos fabrikuose, skerdyklose, dirbo prie 
šaldiklių. Pasakoja, kad jie pasižymėjo 
kaip labai darbštūs ir nuoširdūs žmonės, 
nebijantys šaldiklių šalčio, todėl darbda
viai juos vertino. Jau kelintą dieną mieste 
kabo Lietuvos vėliavos, mieste matyti ir 
specialūs plakatai, skelbiantys, kad lietu
vių draugija “Nemunas” švenčia 100-mėtį. 
Antrosios Bcrissa miesto lietuvių organi
zacijos - “Mindaugo” bendrijos nariai irgi 
dalyvavo susitikime “Nemuno” draugijoje 
dieną ir vakare. Abiejų draugijų šokių ra
teliai mums šoko kartu.

Į susitikimą su ‘Tūkstantmečio odisė
jos” buriuotojais iš I jetuvos krantinėje at
ėjo tikrai nemažai žmonių, manau, dau
giau nei 100. Tiek pat, o gal dar daugiau 
dalyvavo vakare, jau kit i veidai. Tarp susi
rinkusiųjų krantinėje buvo ne tik lietuvių. 
Šis įvykis atkreipė ir kitų emigrantų Berissa 
mieste dėmesį, matėme pavienių albanų, 
italų, ispanų, arabų ir kitų tautybių žmo
nių, susirinkusių ir besidžiaugiančių kar
tu su lietuviais. Visi jie pasipuošę savo tau
tiniais atributais. Visuose Odisėjos rengi
niuose dalyvavo Miss Berissa - italų kil
mės gražuolė. Savo apsilankymu ji pager
bė lietuvių buriuotojus.

■ Bendravimas su lietuviais labai šiltas. 
Pasisveikindami visi skuba bučiuoti į 
žanduką, glėbesčiuotis. Nors tik kas trečias 
jų žodis lietuviškai, visi kiti ispaniškai, la
bai nori bendrauti. Kalbančių lietuviškai 
vienetai. Tai daugiausia vyresni žmonės - 
50-70 metų, kurie atvyko į Bcrissa miestą 
visai mažučiai ir kalbą išmoko iš jau am
žiną atilsį tėvų, arba gimę čia, bet kalbą 

“Amliersail” buriuotojų sutikimas Bcrissa mieste Argentinoje.

žemiausią lygį sudaro tie žmonės, kurie 
dirba šešėlyje, t. y. nelegaliai - jie yra ma
žiausiai socialiai apsaugoti ir pirmai pro
gai pasitaikius išnaudojami, be to, yra 
priversti grįžti iš kur atvykę, jei netenka 
darbo, nes negauna bedarbio pašalpos.

Antrasis lygis - žmonės, kurie atva
žiuoja dirbti oficialiai, tačiau dirba ne 
pagal specialybe, bet praradę darbo vietą 
bent jau gauna užsienietiško dydžio be
darbio pašalpas. Žinoma, aukščiausio ly
gio yra emigrantai su geru išsilavinimu, 
kurie važiuoja dirbti aiškiai žinodami, ko 
jie nori. Tokie žmonės dirba firmose pa
gal specialybę, kurią yra įgiję Lietuvoje. 
Jie yra vertinami tiek savame, tiek sve- 
čiame krašte. Pastarasis sluoksnis net ir 
esant ekonominiams sunkumams atsilai
kys“, - akcentavo D.Paukštė.

(„Valstiečių laikraštis”)

dar iš tėvų perėmė. Šių žmonių vaikai ir 
anūkai lietuviškai moka tik keletą frazių 
arba visiškai nemoka. Keistas jausmas, kai 
žiūri į merginas, vilkinčias tautiniais dra
bužiais. matyti jų veiduose lietuviškus 
bruožus (kai kur gerokai susimaišiusius su 
ispaniškais ir itališkais), bet susikalbėti 
negali... Mažesni vaikučiai dar labiau ne
panašūs į lietuviukus, tamsios odos, rudų 
akių. Todėl tik šypsaisi ir bandai kažką 
pasakyti, nes jie gaudo kiekvieną žodį iš 
tavo lūpų.

Gavome ne vieną prašymą atsiųsti 
lietuvių kalbos elementorių. Visus mūsų 
suvenyrus ir medžiagą, susijusią su Lie
tuva išgraibstė. DVD “Neregėta Lietuva” 
žiūrėjo kaip į pasakų šalį. Lietuvių kalbos 
elementorių - pradžiamokslio prašo sene
liai, pasiryžę mokinti savo anūkus nors 
kiek lietuviškai.

Vienas pagyvenęs ponas į susitikimą 
krantinėje atėjo su antikvariniu savo tėvo 
lagaminu, su kuriuo jis paliko Lietuvą. 
Saugo kaip didžiausią relikviją.

Toks pats keistas jausmas apėmė drau
gijoje “Nemunas”, kur tautinius šokius 
šoko ir visai mažučiai vaikai, ir jau vyresni. 
Kaip jie stengėsi! Nuoširdžiai, braukdami 
prakaitą, padusę nuo vietinio karšto oro. 
Žiūrint tuos šokius apėmė toks geras 
jausmas, juokiausi iki ašarų. Mažai kas jų 
moka lietuviškai kalbėti, bet lietuviškus 
šokius moka. Nemeluosiu, pati užsima
niau lankyti tautinių šokių ratelį, nes man 
pasidarė gėda, kad aš lietuvė būdama be
veik nemoku nei vieno lietuviško šokio...

O Lietuvos vardo tūkstantmetį jie švęs 
būtinai. Matau, kiekvienas ‘Tūkstantmečio 
odisėjos” toks apsilankymas pas tolimiau
sių šalių lietuvius plečia didžiojo Lietuvos 
Jubiliejaus dalyvių būrį.

Edita Skaraitė 
‘Tūkstantmečio odisėjos”

kranto komandos narė
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Bendruomenės baruose
XXV Australijos Lietuvių Dienos 
Šokių Šventės užkulisiuose 

Pasikalbėjimas su XXV ALI) Šokių Šventės 
vadove Kristina Rupšiene

Dovilė Zduobicnč
Iš drėgnai slegiančio karš

čio žengiu per slenkstį j 
maloniai vėsius, tykius Kris
tinos Rupšienės namus. Dar 
neilgai šie namai džiaugiasi 
šitokia ramybe. Kalėdų ir 
Naujųjų Melų laikotarpyje, 
liesa, ir daugelį mėnesių prieš 
tai, čia siautė karštligiška 
veikla ir ruoša XXV Austra
lijos Lietuvių Dienoms.

Kristina Rupšienė (žiūr. 
nuotr. dešinėje), pati šokanti 
tautinius šokius nuo mažens 
ir vadovaujanti Sydnėjaus 
tautinių šokių grupei “Sūku
rys” jau septynerius metus, 
pirmų kartą sutiko vadovauti 
ALD Šokių Šventei. Ji ne tik 
vadovavo Šokių Šventei, bet 
ir pati dainavo, abi dukros 
šoko, seserys irgi vadovavo 
šokių grupėms, o vyras Ar
vydas buvo ALD Ruošos Ko
miteto pirmininkas.

Kristinos klausiu: „Po šių gražiai su
ruoštų ir sėkmingų ALI) švenčių, ar dabar 
jūs visi ilsitės, ar nuobodžiaujate?“

„Gal ir truputį nuobodu,“ - Kristina 
išdykusiai nusijuokia. Minutėlę pamąsčiu
si šypsodamasi atsako: „ne, ne, ilsimės, 
ilsimės,“ - lyg patvirtindama, kad ir jos šei
ma gali pavargti.

Nenustebčiau, jeigu Kristiną dabar su
pa nuobodulys. Po tokių energingų, pilnai 
užimančių ir varginančių darbų staiga vis
kas nutyla: paskutinė gaida sugrota, 
paskutinis žingsnis sušoktas.

Šokių Šventėje dalyvavo devynios tau
tinių šokių grupės iš keturių miestų: Syd
nėjaus „Sūkurys“ (jaunimas), „Sūkurys“ 
(veteranai) irvaikų grupė; Geelongo „Ge
gutė“ ir „Linas“; Melbourne „Gintaras“, 
„Gintarėliai“, Šokdava“ bei Londono 
„Sadutas“. Iš viso susibūrė 92 šokėjai ir 
Lietuvos „Sutaro“ kapelos trys muzikantai.

„Kas tavo nuomone buvo sunkiausia 
suruošti,“ - klausiu pati susisarmatinusi, 
nes argi galėjo tokiame didžiuliame darbe 
būti kas lengva?

„Turbūt sunkiausia buvo visas grupes 
koordinuoti ir palaikyti tarptautinius ry
šius su kapelija „Sularas“, kuris gastroliavo 
Europoje. Susisiekimas buvo elektroniniu 
paštu, tačiau visi užsiėmę savais darbais 
arba, kaip pvz. „Sutaras“, keliauja, todėl 
kartais atsakymo reikdavo laukti kelias 
savaites.“

„Kaip išrinkote Šokių Šventei muzikų, 
programos temą ir šokius?“

„Gyva muzika be galo pagyvina šokė
jų nuotaiką, praturtina programą ir itrau-

Šoka geelongiškiai. “Karaliaus Kelionė”.

kia žiūrovus. Svarbiausia bu
vo parinkti muziką, kuri lik
tų tautiniams šokiams. Pra
dėjome ieškoti, praklausėme 
įvairių įrašų, bet su ALD 
Ruošos Komiteto palaimini
mu pakvietėme „Sutarą“ iš 
Lietuvos, kuris lankėsi Aus
tralijoje prieš kelis metus ir 
mes jau juos pažinojome. .Iii 
muzika labai liaudiška, sma
gi. tinka tautiniams šokiams.

O šokių programai nuta
riau, kad lema nebūtina, kad 
neribotų šokių parinkimo, 
tačiau laikėmės lietuviško 
kaimo scenos. (Sceninius pa
puošimus paniošė Rasa ir Joc 
Blansjaar.) Svarbiausia, kad 
pasirodyme atsispindėtų šo
kėjų džiaugsmas ir pasiten
kinimas šokiu. Išrinkau to
kius šokius, kurie nebuvo 
kartoti paskutinėse keliose 
Šokių Šventėse. Svarbu buvo 
išlaikyti įvairumą. Todėl rin
kau ir smarkius, ir lėtesnius 

šokius; sudėtingus ir paprastus; ir vaikams 
tinkamus, ir veteranams. Surinktų šokių 
sąrašas grupių mokytojams buvo išsiųstas 
16 mėnesių prieš Šventę. Grupės repetavo 
juos visus metus atskirai -kaip ir kiek buvo 
įmanoma. Maždaug spalio ar lapkričio mė
nesiais įvairių miestų tautinių šokių grupės 
man pranešė, kuriuos šokius visi moka ir 
pasiruošę parodyti. Tada teko galutinai su
planuoti Šventės eigą, suderinti šokių gru
pes ir surežisuoti programą. Vyko tik viena 
bendra repeticija - visiems suvažiavus į 
Sydnėjų. Tai buvo Šokių Šventės rytą.“

Aš neatsistebiu: “Tik viena repeticija?” 
„Tikrai netikėtai sklandžiai ir greitai 

surepetavome. Visi šokėjai buvo gerai 
pasiruošę. Dėkui mokytojams, kurie kartu 
gerai bendradarbiavo,“ - Kristina patenkin
ta atsidūsta.

„Kaip atrandi ir išmoksti naujus tau
tinius šokius? Ar yra kuriama naujų šo
kių?“

„Daugiausia tautinių šokių randu tau
tinių šokių vadovėliuose, paruoštuose 
Lietuvoje (1959 m., 1969 m.) ir Amerikoje 
(1962 m.). Bet yra ir naujų šokių, sukuria
mų ne tik Lietuvoje, bet ir mūsų tarpe. 
Pavyzdžiui, Adelaidėje Antanas Pocius 
sukūrė naują šokį praeitai Šokių Šventei, o 
šiai Šventei „Karaliaus Kelionę“ pastatė 
LorettaTigani iš Geelongo.

Yra šimtai tautinių šokių, iš kurių ga
lima rinktis. Ir autentiški, liaudiški, tūks
tančio metų amžiaus rateliai, ir komplikuo
ti modernesni šokiai, specialiai chorcogra- 
fuoti scenai. Išmoksiu šokį per aprašymus, 
diagramas, o geriausiai per video. Jeigu

Žiūrovams pasirodė visos tautinių šokių grupės (nuotraukoje dar ne visos).

Šoka Sydnėjaus lietuvių tautinių šokių grupė “Sūkurys”.

šokis nefilmuotas ir reikia pasiremti tiktai 
jo aprašymu, kartais reikia pačiai nutarti, 
kaip interpretuoti savotiškus šokio išsi
reiškimus, pvz. “tūpčioti", “krypuoti” ir 
“sukiniai vilkeliu”. Kristina gūžteli pečiais. 
„Tūpčioti? Tflpčiojpmekaip išgalvojame.”

„Kas pačiai geriausiai paliko Šventės 
metu?“

„Turbūt kai visi 90 su viršum šokėjai 
kartu scenoje šoko - nuo mažiukų (popu
liariausių!) vaikučių iki vyriausių veteranų. 
Taip pradėjome ir baigėme pirmą Šokių 
Šventės dalį - su „Vėdaru“ ir „Suktiniu“. 
Aš didžiuojuosi visais šokėjais ir mokyto
jais, nes yra nelengva skirtingoms gru
pėms sueiti į bendrą ratą ir susiderinti, kad 
visi šoktų sutartinai.“

„Ar turi mėgiamiausią šokį?“
„Tikriausiai „Aštuonytis“. Šio šokio 

žingsnių sinchronizavimas yra sudėtingas. 
Suvaidinti audyklių šovimą reikalauja šo
kėjams greitai ir tiksliai judėti, kad vienas į 
kitą neatsitrenktų. O kai šokėjai šį sunkų 
šokį gerai išmoksta ir jį sėkmingai sušoka, 
jie jaučia neapsakomą pasitenkinimą. Tik 
paklausk bet kurių dabartinių ar buvusių 
šokėjų! Gerai sušoktas „Aštuonytis“ visada 
padaro didelį įspūdį publikai. Aš tvirtai 
tikiu, kad tautinio šokio pasisekimas 
priklauso nuo šokėjų džiaugsmo jį šokant. 

Vaikai, pieškit tūkstantmetį!
Tėvai, seneliai, mokytojai, paraginkit, papasakokit ir pasiūlykit 

temas, pvz. Mindaugo karūnavimas, taurų, lokių ir briedžių medžiok
lė senovės Lietuvoje, Gedimino pilies įkūrimas, Kęstutis ir Birutė, 
Trakų pilis, knygnešiai. Kryžių kalnas, Dariaus ir Girėno skrydis, 
Kalantos susideginimas, Lietuvos partizanai, Baltijos kelias.

Paroda numatyta nuo balandžio 19 <1. iki gegužės 10 d., kai per
Motinos Dienos minėjimą bus įteiktos premijos už geriausius darbus.

Parodos sąlygos:
1) dalyvauja dvi amžiaus grupės; iki 10 metų ir 11 -15 m.;
2) piešinių tema: Lietuvos istoriniai įvykiai;
3) piešinio dydis ne mažesnis kaip “A4” lapas;
4) autoriaus vardą, pavardę ir amžių užrašyti tik antroje piešinio pusėje;
5) ne daugiau kaip trys paveikslai to paties autoriaus;
6) visi darbai turi būti pristatyti Entuziastėms iki balandžio 12 dienos. Mes būsime 

Lietuvių Namuose kiekvieną sekmadienį.
Jei kas norėtų skirti asmeninę premiją geriausiai patikusiam kūriniui, prašome kreiptis 

į Liliją tel.: 8707-0347 arba Aleną tek: 9338-2172.
Laukiame Melburno, Geelongo ir apylinkių vaikų darbų!

Melbouruo Entuziastės

Mūsų Pastogė Nr. 9, 2009.03.11, psl. 5

„Aštuonytis“ yra toks šokis.
„Kokia aleitis laukia „Sūkurio“ ir kitų 

lietuviškų (autinių šokių grupių Austra
lijoj? Ar yra prieauglis?”

„Šoko trys vaikų grupės šioje Šventėje. 
Reikia tikėtis, kad tautiniai šokiai juos 
domins ir vėliau. Šių vaikų tėvai kai kurie 
net patys buvę šokėjai, tai turiu vilties, kad 
ši nauja šokėjų banga tęsis irstiprės.

„Sekantį kartą tokią Šventę ruošiant, 
ar darytum ką kitaip?“

„Visad būtų galima geriau organizuoti, 
geriau susisiekti. Išmokau, kad vientisumas 
vyrauja sėkmingam pastatymui, ir esu dė
kinga visų šokių grupių bendrom pastan
gom. Esu labai dėkinga savo bendra
darbėms ir padėjėjoms: Marinai Taylor, 
Laurai Bclkicnci ir Daliai Adomėnaitei.“

„Gal papasakotum skaitytojams Šokių 
Šventės užkulisiuose nutikusią kebliausią 
situaciją?“

„Deja, tai atsitiko prieš visus žiūrovus, 
kai aš pristačiau „Sutaro“ orkestrą. Ranka 
gyvybingai pamojau jų link ir apverčiau 
gaidų stovą!“

Aš mėginu ją įtikinti, kad niekas to net 
nepastebėjo. Plačiai šypsodamasi Kristina 
kukliai nubraukia plauką nuo veido ir sako: 
„Atsakant į ankstyvesnį klausimą - aš 
stengčiausi to nekartoti!“ □
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Antanai
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

Apdovanoti Australijos 
lietuviai sportininkai

Kovo I dieną į Sydnėjų atskrido Lie
tuvos Titulinio olimpinio komiteto pre
zidentas Artūras Poviliūnas ir gen. sekre
torius Vytautas Žlibėmis. Prieš tai dvi 
dienas jie lankėsi Adelaidėje.

Pagrindinis svečių atvykimo tikslas 
buvo Australijoje paminėti jubiliejine 20- 
ties metų sukaktį, kai 1988 m.pirmą karta 
Lietuvos jaunieji sportininkai.vadovau- 
jami tik neseniai atsikūrusios Lietuvos 
Tautinio olimpinio komiteto (LTOK) pre

Iš kairės: buvęs LR olimpinis attache Australijoje Antanas Laukaitis, buvęs LR Garbės 
gen. konsulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris ir LTOK gen. sekretorius Vytautas Zubcrnis.

zidento Artūro Poviliūno, dalyvavo įli
etose Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynė
se Adelaidėje, 'lai buvo istorinis įvykis, 
nes pirmų kartų Lietuvos sportininkai, po 
50 metų įnikusios sovietinės okupacijos, 
susijungė su Vakarų pasaulio lietuviais 
sportininkais ir nuo tada prasidėjo labai 
artimas ir broliškas visų bendravimas.

Svečių pagrindinis tikslas buvo ap
lankyti Adelaidę, Sydnėjų ir prisiminti tą 
pirmąją išvyką. Taip pat pagerbti Austra
lijos lietuvius sportininkus - veteranus, 
kurie anomis dienomis ir dar šiandien, 
dirba kartu jau su trečiąja lietuvių spor
tininkų karta. Todėl ir lietuviškas sportas 
Australijoje dar yra labai gyvas bei stiprus.

Adelaidės Lietuvių Namuose įvyko 
oficialus susitikimas su sporto klubo 
“Vytis” sportininkais ir vadovais, o po vi
sų sveikinimų buvo apdovanoti ITI-čiųjų

Iš kairės: Vytautas Zubcrnis (Lietuva), Viktoras Šliteris (Sydney), Antanas Laukaitis 
(Sydney), Peter Slanwix (Ilobarl), Artūras Poviliūnas (Lietuva), Algis Milvydas (Brisbane).

Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių va
dovai Jurgis Jonavičius, Romas Pocius ir 
lietuvių sporto klubo “Vytis” pirmininkė 
Aldona Bogušauskicnė.

Sydnėjaus Lietuvių Klube įvyko labai 
gražus ir iškilmingas šio jubiliejaus mi
nėjimas. dalyvaujant nemažam skaičiui 
sportininkų ir veteranų. Antanui Laukai
čiui pristačius garbingus Lietuvos sve
čius. kurie buvo sutikti audringais plo
jimais. gražią sveikinimo kalbą pasakė 
žinoma mūsų sportininkė, buvusi vadovė 
ir dabar Australijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdybos pirmininkė An- 
gonita Wallis. Vėliau sveikino ir atmini
mo dovanėles svečiams įteikė ALFAS ir 
“Kovo” pirmininkai Jeronimas Belkus ir 
Gediminas Sauka. Lietuvos Tautinio olim
pinio komiteto atstovas Australijoje Vik
toras Šliteris pasidalino savo prisimini
mais apie Lietuvos Tautinį olimpinį ko

mitetą ir ypatingai pabrėžė jų vadovų di
delį bei reikšmingą darbą su Lietuvos 
olimpiečiais. Jis pakvietė tarti žodį LTOK 
prezidentą Artūrą Poviliūną ir LTOK gen. 
sekretoprių Vytautą Zubcrnį įteikti apdo
vanojimus.

Kaip ir prieš 20 metų, taip ir dabar 
Artūras Poviliūnas savo labai gražioje 
kalboje trumpai prisiminęs anas dienas ir 
olimpiečių veiklą Lietuvoje bei kitur, bu
vo sutiktas karštais plojimais. Po to abu 
svečiai įteikė pasižymėjimo dovanas ve
teranams sportininkams.

Jubiliejinio 20-čio proga Lietuvos Tau
tinis olimpinis komitetas atskirais meda
liais apdovanojo šiuos Australijos lietu
vius sportininkus: Viktorą Šliterj. Antaną 
Laukaitį (Sydney). Jurgį Jonavičių, Romą 
Pocių, Aldoną Bogušauskienę (Adelaide), 
Angonitą Wallis (Sydney), Aleks Wiasak,

Nukelta į 7 psl.

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Nauja šeimos 
“tradicija”

Sekančią die
ną tėtė ilsėjosi, o

mes irgi kėlėmės vėlai ir ėmėm ruoštis tą 
žiemą susikūrusiai ypatingai Rimutės 
namų “tradicijai”.

Dauguma namų turėjo centrinį šildy
mą iš miesto, tai tos šilumos dažnai pri
trūkdavo, o karšto vandens tuo metu nei 
tėtės, nei Vytauto bute visai nebuvo. Rimu
tė savo namuose turėjo nuosavą centrinį 
šildymą ir nuosavą karšto vandens siste
mą. Tad vieną kartą į savaitę giminės 
ateidavo maudytis. Apie 4 vai. su Rimute 
pritepėm buterbrodėlių, Dovilė gražiai pa
dengė stalą, o apie 5-6 vai. atėjo Vilniaus ir 
Kauno pusseserės su šeimom - maudytis.

Šiltam name su karštu vandeniu ir tortų 
bei pyragų likučiais, malonioj kompanijoj 
baigėm švęsti tėtės gimtadienį. Bet tikrai 
tai net nebaigėm, nes dar buvo visas “tar- 
pušventis” iki kovo 10-tos.

Tarpušvcntis ir Kaziuko mugė
Oficialiosios įstaigos, pakeitusios ru

siško kalendoriaus datą į europietiškąją, 
visai nepaisė šeimos tradicijų ir nuspren
dė atšvęsti tėtės jubiliejų kovo 10-ą. Taip ir 
susidarė toks tarpušventis. Per tą laiką 
Kaune apsistojau pas Laimę, lankiau 
daugybę pažįstamų, Birutė man parodė 
savo butą miesto pakraštyje ir remontuo
jamą mūsų senąjį namą Donelaičio gat
vėje, o Vilniuje jau turėjo prasidėti Kaziu
ko mugė.

Jau pusė šimtmečio nebuvau buvusi
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tikroje Kaziuko mugėje, tai dabar jokiu 
būdu jos negalėjau praleisti. Kelionė au
tobusu iš Kauno šilta, patogi ir neprailgo 
skaitant ir dairantis į snieguotą 1 .ietuvą. Iš 
stoties psiėmiau taksi. “Sėsk, sėsk, mamyte, 
nuvešiu”, -pasakė simpatingas vairuotojas.

Iš ryto su Rimute nuėjom j Kaziuko 
mugę Pilies gatvėje. Lukiškių aikštėje 
mugės nebėra - ne vieta jai prie kalėjimo 
ir KGB! — viskas vyksta tarp Katedros ir 
Aušros Vartų. Pradžioje dar gana laisvai 
galėjome praeiti, bet kol žioplinėdamos 
nusiyrėm ligi Didžiosios gatvės, jau buvo 
labai tiršta. Kaip paprastai, buvo visokių 
medžio dirbinių. Tarp visokių išdrožinė
tų statulėlių pamačiau Vytauto ir Bra
zausko sukarikatūrintas statulėles. No
rėjau nusipirkti Vytautą, bet po vieną 
nepardavė - pirk abu. Aš abiejų nenorė
jau, tai nepirkau, bet vėliau, ekskursuo- 
dama po Seimą, pamačiau jas Vytauto 
kabinete, tai bent nufotografavau. Buvo 
daug tradicinių verbų, bet kai kurios jų 
išaugusios ikižmogaus dydžio. Kai kurios 
jau visai nepanašios į verbas, o labiau į 
fantastiškas saulėgrąžas. Pagal vietinių 
žmonių algas jos buvo brangios. Man - 
labai pigios, bet visai nesinorė jo pirkti, nes 
jose nemačiau nieko lietuviško. Kai kitą 
dieną su Dovile vėl ėjom j Kaziuko mugę, 
prie Aušros Vartų beveik negalima buvo 
prasiskverbti pro žmones, visi stumdėsi, 
grūdosi, bet niekas nepyko, visi buvo geros 
nuotaikos, net linksmi.

Antroji jubiliejaus dalis
Jau prasidėjo ir pasiruošimas tėtės 

oficialaus jubiliejaus šventei. Mažvydo 
Bibliotekoje vyko tėtės gyvenimo paroda. 
Buvo labai daug įdomių nuotraukų, kai 
kurios man net nematytos.

4 vai. senojoj Rotušėj buvo tėtės dar
bų parodos atidarymas. Pats tėtė aiškino 
kai kuriuos planus ir kaip jie buvo kuria
mi. Pasikėlus į viršutinę salę vyko koncer

tas ir daug iškilmingų kalbų ir gėlių. Tėtės 
kalba gal ne visiem patiko, nes jis kalbėjo 
apie valdišką gamtos naikinimą ir netei
sėtą pasipelnymą. Bet niekas negalėjo jo 
sustabdyti.
Vytautas Žcmkalnis-Landsbergis 

ir krepšinis
Kitą rytą pas tėtę atvažiavo seniausio

jo Vytauto sveikinti Vytautų Klubo Kauno 
skyrius, o kiek vėliau ir Vilniaus Vytautai. 
Nespėjo jie išeiti, kaip atvažiavo Kauno 
Televizija. Jie buvo sumanę specialią lai
dą “Vytautas Žcmkalnis-Landsbergis ir 
krepšinis”. Labiau netinkamos temos jie 
pasirinkti negalėjo, nors labai stengiantis 
galima buvo sujungti tėtės projektuotus 
Kūno Kultūros Rūmus su pirmosiomis 
garsiomis krepšinio varžybomis Lietuvo
je. Atrodė, kad televizijos žmonės ta link
me ir norėjo kreipti kalbą, ir Eliutė bandė 
tėtei sulleriuoti atsakymus, bet jis nekrei
pė į ją dėmesio. Pradėjo jo klausinėti apie 
sportą, o tėtė nukreipė temą visai kita 
kryptim. Kai jie bandė jį sustabdyti, jis jiems 
trumpai drūtai pasakė: “Jūs manęs pra
šėte pakalbėti, tai dabar aš kalbėsiu ką 
norėsiu ir kiek norėsiu”.

Galų gale, pataikęs momentą, žurna
listas paklausė: - Ką Vytautas Žcmkalnis- 
Landsbergis galvoja apie krepšinį?

- Vakare, kai televizijoje pradeda rodyti 
krepšinį, aš tuoj užmiegu. Tada žmona 
mane užkloja, ir man labai gera.

- O gal jūs ką nors atsimenat iš Lietu
vos krepšinio istorijos?

- Atsimenu, kaip Stepas Darius orga
nizavo krepšininkus. Bet jiems pradžioj 
nesisekė. Kai nuvažiavo į Prancūziją, jie ten 
pralošė 0:8.

- Bet tai buvo futbolas!
- Na. futbolas, krepšinis - koks skirtu

mas.
Žurnalistas buvo priblokštas - ką ga

lima parodyti per televiziją iš tokio po
kalbio? Atsigavęs jis dar paklausė:

- Ko jūs palinkėtume! Lietuvos krep

šininkams?
- Kad visus Lietuvos priešininkus su

mestų į maišą!
Tėtės jubiliejų užbaigėm su Rimute ir 

Dovile (tik be tėtės) koncerte Operos 
rūmuose. Puccini mišios, Stravinskio ug
nies šokis ir Ravelio bolero paliko puikų 
įspūdį. Tai buvo, aišku, Kovo 11-tosios iš
vakarių koncertas, o kitą dieną visas mies
tas pasipuošė trispalvėm. Man tai viskas 
buvo tos pačios šventės dalis.

Žiema Kačerginėje
Žiemą Kačerginės vasarnamyje niekas 

negyvena, namas nekūrenamas, tai ir van
duo iš vamzdžių išleistas, kad nesprogtų. 
Tačiau gretimas namas gyvenamas, mūši) 
šeima draugauja su tais gyventojais ir 
visuomet gali “pasiskolinti" vandens.

Vytauto duktė Birutė su dukrele Ga
bija į Kačerginę važiavo ne taip sau pa
sižiūrėti. Ji labai gražiai ir rūpestingai tvar
ko namo aplinką. Vasarą kiemas atrodo 
kaip mažytis parkas. Tačiau tokį parką rei
kia prižiūrėti ir žiemos metu, ir kaip tik 
dar prieš sniegui tirpstant visą plotą rei
kėjo apibarstyti kažkokiom trąšom (gal 
gipsu), kad sniegui tirpstant jis įsigertų į 
žemę. Maišai jau buvo suvežti ir namuose 
laukė darbininkų. Aš buvau ketinusi pasi
vaikščioti miške ir pafotografuoti, bet 
pamačiusi kiek maišų laukia Birutės, 
pasisiūliau jai padėti. Atėjo ir jaunas kai
mynas su savo vaikais. Kaimynas tuos 
maišus ištempė j lauką. Laimei, kad jų vi
duje buvo mažesni maišeliai su pakelia
mom porcijom gipso. Birutė davė man 
visą darbo aprangą ir batus, ir pradėjom 
“sėti” gipsą. Žiūrėdama kaip jos tėvas dir
ba su Birute, Gabijos draugė paklausė: “O 
kur tavo tėvelis?” “Miega”, liūdnai atsakė 
Gabija. Žinojau, kad Ronaldas Birutei ne
padeda namų darbuose, bet čia, vis dėlto, 
buvo lyg ir “vyriškas” darbas. Na, bet per 2 
su puse valandos mes dvi moterys su kai
myno pagalba viską išbarstėm. Baltas 
kiemas atrodė kaip kremas su šokoladu.

Tįsinys kitame MP nr.
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Apdovanoti Australijos lietuviai sportininkai
Atkelta iš 6 psl.
Kajetoną Starinską, Stasį Šutą (Geelong), 
Rimą Mickų (Melbourne), Peter Stanwix 
(Hobart), Algį Milvydą (Brisbane). Jero
nimą Bclkų. Gediminą Sauką. Vincą Bin
kį, Jutą Šliterienę, Ceciliją Protienę, Di- 
mitrijų Kraucevičių, Vytautą Buroką. Vik
torą Ratkevičių ir Tomą Jablonskį (Syd
ney).

Nuoširdūs sveikinimai buvo 100-metei 
buvusiai Nepriklausomos Lietuvos Kauno 
Šančių šaulių “Kovo” sportininkci-atletei 
Cecilijai Protienei ir buvusiam Lietuvos I- 
osios Tautinės Olimpiados sidabro me
dalio už plaukimą laimėtojui ir bokso 
meistrui Viktorui Ratkevičiui. Pačius 
aukščiausius apdovanojimus - LTOK 
garbės ženklus gavo Viktoras Šliteris ir 

Draugiška vakarienė. Iš kairės: Viktoras Šliteris, Vytautas Zubernis, Angonita Wallis, 
Artūras Poviliūnas, Stasys Šutas ir Venta Protailė.

Antanas Laukaitis, kai kiti gavo įvairius 
kitus medalius.

Šio jubiliejinio minėjimo metu sve
čius dar pasveikino ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybos pirmininkė Albina 
Liutackienė ir gražius anų dienų prisimi
nimus iš Lietuvos sportinio gyvenimo pa
pasakojo ir SBS Lietuviškai radijo valan
dėlei interview padarė Rymantė Geli ir 
Jadvyga Dambrauskienė.

Po visų iškilmių ir apdovanojimų 
įvyko visų bendra draugiška vakarienė, kur 
dar ilgai buvo dalinamasi gražiais buvu
siais prisiminimais.

Sekančią dieną gražus ir draugiškas 
atsisveikinimo piknikas, padėkojant sve
čiams už viską, vyko Antano Laukaičio 
namuose. □

ALD Sydney 2008 Event Results
Cultural Events Result
Meno Paroda +$453.65
Dainos ir Literatūros Popietė +$1.057
Atidarymas - $639.41
Dainų Šventė -$1,254 incl. Donation below
Baleto Programa +$423
Jaunimo Talentų Vakaras +$259
Tautinių Šokių Šventė +$2,282
Administration Account +$1,167.14
Sub Totai +$3,747.84
Social Event
Naujų Metų Balius +$3,886
Totai +$7,633.34

Disbursement of Profits 
Cultural Events Choir “Daina * 

“Atspindys" 
“Sūkurys” 
Apylinkės Valdyba 
Apylinkės Valdyba

$1,010 reimbursement 
$ 370 CD project 
$2,280
$1.066.14
$ llOprograms for sale

Social Event N.M.Balius “Sutaras” (dance music) $ 500
Sports (meal vouchers) $ 680
Stadium costs - Sports $ 392
“Mūsų Pastogė” $ 400
Friends Lith. Ballet $ 425
SLICIntcrnctsite $ 400

Total $7,633
* thisdonation not paid to “Daina” but added to event account.

ALD Finansinę Apyskaitą sudarė Lauric Cox ir patikrino ALB Krašto Kontrolės 
Komisija.

Sydnėjaus choro
Sydnėjaus lietuvių choras “Daina” pra

deda naująjį sezoną. Išrinkta nauja choro 
Valdyba, kurią sudaro

pirmininkė - Rasa Blansjaar 
sekretorė - Aida Zastarskytė-Abromas 
iždininkė - Megan Dunn
nariai:

“Daina” naujienos
Milda Karpavičicnė 
Albina Liutackienė 
Nata Liutikaitė

Nauja Valdyba kviečia visus mėgs
tančius dainuoti ir visus mylinčius dainą 
įsijungti į choristų gretas.

Visada esate laukiami!

Grožinės literatūros konkursas
Amerikos Lietuvių tautinė Sąjunga. Lietuvos vardo pirmą kartą Kvedlinburgo ana

luose 1009 metais paminėjimo proga ir tūkstantmečio jubiliejui pagerbti, skelbia ro
mano konkursą. Skiriamos trys premijos:

I-oji-$5,000, II-oji-$3,000. 111-oji-$2,000.
Tema kūrėjams: LIETUVAI-TUKS I ANTIS METŲ!
Mes didžiuojamės tūkstančio metų istorija ir šimtmečiais kurta tautine kultūra.
Laikas: Paskutinė kūrinio išsiuntimo data oro paštu 2009 m. birželio 30 d. Prašome 

nelaukti ir kūrinius siųsti anksčiau.
Kūrinius siųsti adresu:
ALTS, KONKURSAS,2711 West 71st Street, Chicago, IL60629-2005, USA.
Teksto paruošimas: Konkursui siunčiamas kūrinys turi būti ne mažiau 200 puslapių, 

parašytas spausdinimo mašinėle arba kompiu Icriu, pasirašytas slapyvardžiu. Slapyvar
dis turi būti užrašytas ant atskiro užklijuoto vokelio, j kurį reikia įdėti savo kortelę su 
vardu, pavarde, adresu, telefono ir fakso numeriu. Tik laimėjusio rašytojo vokas bus 
atidarytas. Nepremijuoti kūriniai negąžinami.

Vertinimo komisija: Danutė Bindokienė, dr. Jonas Jasaitis, Petras Pavilionis, Stasė 
Petersonienė, Vytautas Volertas. Premijų įteikimas: Lietuvių literatūros šventėje, Čikagoje, 
JAV, Kovo 11-osios - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventės metu.

Vytautas Rudžius, konkurso koordinatorius
El-paš(as: dirva.redaktorius.chicago@gmail.com

Unregistered
Migration Agents

Migration agents must be 
registered by the Migration 
Agents Registration Authority 
(MARA) if they wish to provide 
immigration assistance in 
Australia. It is an offence for 
anyone in Australia to provide 
immigration assistance while not 
registered.

To check if a migration agent 
is registered, visit

www.mara.coni.au.
Ifyou have information about 

an unregistered migration agent, 
you can telephone 1800 009 623. 
Information provided will be 
treated in the strictest confidence.

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, kovo 15 dienų, 11.30 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Maloniai prašome apsilankyti ir infor
muoti savo šeimos narius bei pažįstamus. Parapijos Taryba

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!
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Airfares To Vilnius & Other EU Cities
Discounted airfares to Vilnius and to other European Cities arc starting 

from $1,580.00 + taxes. These lowcost airfares will sell cpiickly; 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 Murray Rd., Corrimal East NSW 2518

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

Website: www.cstours-travel.com.au
Licence 2TA002609 ABN 45 003 084 857

Nuoširdžiai kviečiame Melbourne ir apylinkių lietuvius 
į Lietuvos Tūkstantmečio renginį

aktoriaus Tomo Vaisietos pasirodymų su programa

“Pasikalbėjimas su Lietuva”.
Aktoriui talkins folkloro grupė “Kaimas”.

Pasirodymas įvyks sekmadienį, kovo 15 dienų., 2.30 vai. p.p., 
Melbourne Lietuvių Namuose, Teatro salėje. Bilieto kaina $10. Vaikams ir
jaunimui iki 17 metų-veltui. Renginio koordinatoriai

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

Klubo darbo valandas:
Nuo antradienio iki penktadienio Klubas dirba nuo 12 vai. dienos 
Sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.
Šeštadieniais -privatūs renginiai.
Šermenys pagal reikalų gali būti rengiami bet kurių dienų.

Klubo restoranas Lhe Little Onion” dirba: 
antradieniais — penktadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos-230 vai. p.p. 
vakarienė 530 vai. p.p. - 830 vai. p.p. 

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

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

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta penktadieniais, 

7 vai. p.p. Galite laimėli piniginius prizus. Prizas — $2,000.

Karaoke kiekvienų penktadienį vakare (nuo 7 vai. vakaro).

Bibliotekos Bičiuliai kviečia visus į Sydnėjaus Lietuvių Klubo
buvusių bibliotekų sekmadieni, kovo 15 dienų, 2 vai. po pietų.

Minint Lietuvos Tūkstantmetį prisiminsime irdrąsias, šviesias tamsiųjų spau

dos draudimo metų lietuves - kaip pvz. rašytojų Šatrijos Raganą

Biliardo varžybos Klube vyksta ketvirtadieniais nuo 7 vai. p.p.
Kreipkitės j Petrų Burokų mob. tek: 0424 725106.
Laukiame gausaus dalyvių būrio.

Canbcrros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba 
nuoširdžiai kviečia narius į 

Lietuvos Tūkstantmečio renginį
aktoriaus Tomo Vaisietos pasirodymų su programa

“Pasikalbėjimas su Lietuva”
Pasirodymas įvyks šeštadienį, kovo 28 dienų, 2 vai. p.p., Canberra

Club, West Row, Canberra City.
Po pasirodymo seks lengvi užkandžiai.
Prašome registruotis pas Barbarų Šilinis tek: 6288 6283 iki antradienio, kovo 

24 dienos.

Klubo direktoriai kviečia Klubo narius j

Informacinį Susirinkimą, 
kurio metu bus aptariama Klubo finansinė padėtis per paskutinius aštuo
nerius mėnesius.
Susirinkimas įvyks šeštadienį, kovo 28 dienų, 11 vai. ryto, Lietuvių Klube.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

The Canberra Lithuanian Community Association Committee 
cordially invites members to this very special millennium event 

Actor Tomas Vaisieta presents

“A CONVERSATION WITH LITHUANIA”
Saturday, 28 March 2009, Canberra Club, West Row, Canberra City 

Commencing at 2 pm.
Light refreshments will be served after the performance
Please contact Barbara Šilinis tel.: 6288 6283 if you wish to attend by Tuesday, 

24 March 2009
Members please note that the performance will be in Lithuanian.

Sydnėjaus choro “Daina” gerbėjų dėmesiui
Dėl nenumatytų aplinkybių skelbtas choro koncertas-kavinė “Rudeniniai 

lapai” balandžio 5 dienų neįvyks. Choro “Dailia” Valdyba

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

kuris sujungs su CRIME 
STOPPERS 
1800 333 000

Nuoširdžiai kviečiame Sydnėjaus ir apylinkių lietuvius 
Į Lietuvos Tūkstantmečio renginį,

aktoriaus Tomo Vaisietos pasirodymų su programa

“Pasikalbėjimas su Lietuva”.
Renginys įvyks sekmadienį, kovo 29 dienų, 2 vai. p.p., 

Sydnėjaus Lietuvių Klube. Bilieto kaina — $ 10.
Renginyje dalyvaus ir Sydnėjaus folkloro grupė “Atspindys”.

Renginio koordinatoriai

MASU PASTOGĖ remia Crime Stoppers

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_helen99@yahoo.co.uk Tel: 00 370 687 74912

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.

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 Donicla
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 S65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zclandijojc oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

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