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Melbourne tarėsi lietuvių chorų dirigentai

Šių metų kovo 7 dienų Melhourno Lietuvių Namuose susirinko Australijos lietuvių chorų 
dirigentai. Nors 2010 metų Dainų Šventė, įvyksianti per Australi jos Lietuvių Dienas, dar 
toli, jau dabar buvo išrinktas moterų, vyrų ir mišrių chorų dainų repertuaras. 2010 metų 
Dainų Šventę koordinuoja Gražina Pranauskienė, Valentinas Mačiulailis ir Aldona Gailard. 
Nuotraukoje iš kairės: (sėdi) Valentinas ir Kita Mačiulaičiai, Gražina Pranauskienė ir 
Aldona Scano; (stovi) Birutė Aleknaitė, Dana Levickienė ir Wojciech Wisniewski.

'SX5 Lietuvos įvykių apžvalga
Įvedė vasaros 

laiką
Paskutinį ko

vo sekmadienį, 
kovo 29 d.. Lietu
va perėjo prie va
saros laiko. Naktį 
iš šeštadienio j 
sekmadienį 3 vai. 
laikrodžių ro
dyklės buvo pa

suktos viena valanda pirmyn. Šiemet lai
ko keitimo diena Lietuvoje neatitinka lai
ko keitimui Australijoje.

Lietuvoje vasaros laikas tęsiasi septy
nerius mėnesius ir atšaukiamas paskutinį 
spalio sekmadienį 4 vai. nakties, pasukant 
laikrodžio rodykle viena valanda atgal. 
Laikas dukart per metus keičiamas atsi
žvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą dėl vasaros laiko susitarimų. 
Sezoninį laiką turi dauguma Europos ša
lių, taip pat - dešimtys valstybių kituose 
žemynuose.

Apdovanoti užsienio lietuviai
kunigai

Už lietuvybės puoselėjimą ir lietuvių 
telkimą, Dubline ir Londone dirbantys 
lietuvių kunigai Egidijus Arnašius ir Pet
ras Tverijonas buvo apdovanoti Užsienio 
reikalų ministerijos garbės ženklu “Lie
tuvos tūkstantmečio žvaigždė”. Apdovano
jimus įteiks ministras Vygandas Ušackas.

Lietuvos vardo tūkstantmečio proga 
garbės ženklas “Lietuvos tūkstantmečio 
žvaigždė” įsteigtas 2007 metais Lietuvos 
valstybei ir jos užsienio politikai nusipel
niusiems asmenims pagerbti. Šiuo garbės 
ženklu yra apdovanojami Lietuvos ir už

sienio valstybių piliečiai už ypatingus 
nuopelnus, garsinant Lietuvos vardą, 
puoselėjant ir plėtojant tarpvalstybinius 
santykius, taip pat už ypatingus nuopel
nus valstybės tarnyboje.
Sumažės kai kurių vadovų algos

Vyriausybė pritarė Socialinės apsau
gos ir darbo ministerijos (SADM) siūlymui 
25% mažinti valstybės įmonių ir jos val
domų bendrovių vadovų algas.

Naujoji atlyginimų, priedų ir premijų 
išmokėjimo tvarka įsigalios nuo gegužės 
1 dienos. 25% bus sumažinti valstybės 
įmonių ir valstybės kontroliuojamų akci
nių bendrovių, uždarųjų akcinių bendro
vių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų 
buhalterių atlyginimai. Taip pat bus su
mažintas tarnybinių atlyginimų su prie
dais dydis.

Maksimalus priedų dydis bus suma
žintas nuo 55% iki 30% tarnybinio atly
ginimo, o premijų - iki 1 tarnybinio at
lyginimo dydžio per metus. Šiuo metu 
premijuojant išmokami 4 atlyginimai.

SADM duomenimis, didžiausias už
mokestis su priedais ir premijomis, 2007 
metų duomenimis, jau siekė iki 20,000- 
25,000 litų per mėnesį.

Siūloma įvesti progresinius 
mokesčius

Seimo narys Algirdas Sysas siūlo įves
ti diferencijuotą gyventojų pajamų mo
kestį, priklausantį nuo gyventojų pajamų. 
Įstatymo projektu siūloma numatyti di
ferencijuotą gyventojų pajamų mokesčio 
tarifą. Jis būtų 15%, 18%, 25% ir 40% dy
džio. Atsižvelgiant į gyventojų pajamų dydį, 
už tam tikrą šių pajamų dalį, viršijančią

Nukelta į 2 psl.

Saulėlydis” palies ir išeivijos reikalus
(ELTA). Ministrų Kabinetas pritarė 

Saulėlydžio komisijos siūlymui likviduoti 
Kvalifikacijų tarnybą prie Vyriausybės. 
Konstatuota, kad šios institucijos veikla 
nėra grįsta modernios vadybos principais, 
o skiriamos lėšos naudojamos neraciona
liai. Likviduojant šią tarnybą bus panaikin
ta 37.5 etato, sutaupyta apie 3 mln. litų.

Taip pat nutarta reorganizuoti Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentą prie 
Vyriausybės ir I .ietuvių grįžimo į tėvyne 
centrą. Juose buvo 37.5 etato, todėl bus 
sutaupyta 19 etatų ir apie 1 mln. litų.

Užsienio reikalų ministerijai bus 
perduotos užsienio lietuvių reikalų 
koordinavimo funkcijos padidinant 
pareigybių skaičių iki 10-ies, o Lietuvių 
grįžimo į tėvynę informacijos centras bus

Į Afganistaną daugiau, į Kosovą mažiau.
I jetuva planuoja mažinti savo dalyva

vimą NATO misijoje Kosove ir stiprinti 
savo pajėgas Aljanso misijoje Afgan istane. 
Kaip žinoma, JAV kreipiasi į draugiškus 
kraštus, ypač į NATO narius Europoje, kad 
jie padėti; JAV tęsiamai kovai su Afga
nistane vis stipriau veikiančiais sukilėliais 
(talibanais).

Kaip Eltai sakė krašto apsaugos mi
nistrės atstovė, Lietuva visiškai nenu
trauks savo dalyvavimo Kosove, tik su
mažins savo indėlį šioje šalyje. Lietuvos 
kariai į tarptautines misijas Kosove vyks
ta nuo 1999 metų. Lietuvos karių, tar
naujančių NATO KFOR (angį. NATO 
Kosovo Force, KFOR) operacijoje Ko
sove, užduotis - padėti palaikyti viešąją 
tvarką, patruliuoti atsakomybės rajone,

Atnaujins tarptautinius skrydžius?
Susisiekimo ministras Eligijus Masiu

lis teigia, kad jau šį pavasarį iš Vilniaus 
bus atnaujinti skrydžiai pagrindiniais 
maršrutais į Berlyną, Londoną, Briuselį, 
kitas Europos valstybių sostines.

lai ministras pareiškė po susitikimo su 
Prezidentu V. Adamkumi, kuriame Prezi
dentas paragino susisiekimo ministrą kuo 
greičiau išspręsti susisiekimo oru su Vil
niumi problemas. Prezidentas domėjosi, 
kokia pažanga pasiekta gaivinant Vilniaus 
tarptautinio oro uosto veiklą po to, kai 
skrydžius sustabdė viena pagrindinių oro 
kompanijų “flyLAL”. Prezidento nuomone, 
ši problema yra valstybinės svarbos, nes 
Vilnius pralaimi konkurenciją dėl kelei
vių srautų.

“Lietuva, pristatanti Vilnių kaip Euro

JAV Senatas sveikina Lietuvą
JAV Senatas priėmė rezoliuciją, ku

rioje Lietuva sveikinama jos vardo pa
minėjimo tūkstantmečio proga. JAV Se
natas šį dokumentą priėmė kovo 11-ąją, 
Lietuvai minint Nepriklausomybės atkū
rimo dieną, pranešė Lietuvos ambasada 
Vašingtone. Pasak diplomatinės atstovy
bės, rezoliucija priimta ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės pastangomis. Lietuvos 
Vyriausybė Senato rezoliucijoje giriama 

likviduotas. Kultūros ministerija koor
dinuos tautinių mažumų klausimus, pa
didinant didžiausią leistiną skaičių iki 8 
pareigybių.

Nutarta, jog nuo šiol strateginę politi
ką formuos Ministro Pirmininko vado
vaujamos komisijos, kurios bus sukuria
mos ir rinksis kiekvienam atskiram iš
kilusiam klausimui spręsti. Tiek Užsienio 
reikalų, tiek Kultūros ministerijose darbą 
su išeivija ir tautinėmis mažumomis pri
žiūrės viceministrai.

Vyriausybė pasitarime pritarė dar 
vienam Saulėlydžio komisijos siūlymui 
nebefinansuoti valstybės biudžeto lėšomis 
poilsio namiĮ “Baltija”. “Baltijai” šiems 
metams buvo numatyta daugiau kaip 1.5 
mln. litų. □ 

budėti kontrolės postuose, teikti pagalbą 
humanitarinėms organizacijoms, saugoti 
objektus ir kt.

Tačiau, pasak atstovės, siekiant padėti 
stabilizuoti padėt; ir didinti savo karių 
saugumą vasarą vyksiančių rinkimų Af
ganistane metu, pasipildys Lietuvos pajė
gos Goro provincijos atkūrimo grupėje. Į 
Gorą išvyks viena papildoma apsaugos 
grupė (apie 20žmonių).

Šalia vadovavimo PAG, Lietuva da
lyvauja NATO pajėgų kovoje su Talibano 
kovotojais. Lietuvos specialiųjų pajėgų 
eskadronas yra išskleistas pietinėje Af
ganistano dalyje ir jam taip pat bus skiria
ma papildomų jėgų. Šioje srityje apie skai
čius nekalbama. Planuojama, kad pripil
domos pajėgos į Afganistaną išvyks vasarą.

pos kultūros sostinę ir švenčianti savo 
vardo paminėjimo tūkstantmečio jubilie
jų, rizikuoja nesulaukti pakviestų svečių. 
Šiandien žmonės, norintys atvykti j Lie
tuvą, patiria didelių kelionės problemų”, 
- pabrėžė Prezidentas.

Po susitikimo, ministras E. Masiulis 
teigė, jog po poros savaičių Susisiekimo 
ministerija ketina Ministrų Kabinetui pa
teikti bent tris modelius, kaip galėtų būti 
kuriama naujoji nacionalinė skrydžių 
bendrovė, kurios pagrindinė bazė būtų 
Vilniaus oro uostas. Kiti du modeliai 
numatytų ir valstybės dalyvavimą tokios 
bendrovės kūrime. Tačiau pats ministras 
E. Masiulis abejoja galimybe, jog j tokią 
oro bendrovę investuotų valstybė.

LIGITIC

už sėkmingą politinių ir ekonominių re
formų įgyvendinimą, politinės, religinės ir 
ekonominės laisvės įtvirtinimą. Senatas 
taip pat teigia pripažįstantis artimus ry
šius tarp JAV ir Lietuvos vyriausybių.

Rezoliucijos rėmėjas - Illinois valstijos 
senatorius Richard Durbin. Pasak LR 
ambasados, tikimasi, kad artimiausiu metu 
panaši rezoliucija bus priimta ir JAV At
stovų Rūmuose. □
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Valdovų rūmams papildomų lėšų nebus

♦ Sydnėjuje įsi
siūbavo kovos 
tarp motociklistų 
grupių. Minimos 
Hells Angels, 
Rebels, Bandidos, 
Comancheros, 
Notorious ir 
Nomads grupės. 
Jos kovoja dėl 
teritorijos nele

galių narkotikų prekyboje. Nuolat apšau
domi gyvenami namai, automobiliai, iš 
pašalų peršaunami grupių nariai. Kovo 22 
d. Sydney aerouoste per muštynes tarp 
Hells Angels ir Comanchėros gaujų už
muštas vienas muštynių dalyvis. NSW 
valstijos vyriausybė planuoja pakeisti 
įstatymus. Policijos iniciatyva, kai kurios 
motociklistų grupės bus paskelbtos nele
galiomis, jų nariai už tarpusavio bendra
vimą galės būti baudžiami kalėjimu.
♦ Kovo 24 d. Pietų Afganistane per kau
tynes su Taliban sukilėliais sunkiai sužeis
ti trys australai kariai ir jų vertėjas afganas. 
Juos sužeidė sprogusios namų gamybos 
bombos skeveldros. Sukilėliai naudojo 
bombas, šaunamus ginklus ir raketsvai- 
džius. Kovo 19 d. Afganistane žuvo austra
las karys seržantas Brett Till, bandęs nu
kenksminti pakelės bombą. Tai dešimtas 
australas karys, žuvęs Afganistane.
♦ Kovo 24d. Pietų Afrikos futbolo spor
to vadovybė atšaukė taikos konferenciją, 
turėjusią prasidėti kovo 27 d. Konferenci
ja turėjo išreklamuoti varžybas dėl 2010 
metų Futbolo Pasaulinės Taurės. Konfe
rencija atšaukta, kai ją boikotavo keli 
Nobelio 'laikos premijos laureatai, kurie 
pasipiktino, kad Pietų Afrikos vyriausybė 
atsisakė duoti vizą į konferenciją pakvies
tam Dalai Lama. Manoma, kad Pietų 
Afrika buvo Kinijos spaudimo įtakoje.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
siūlomame projekte nustatytas sumas, bū
tų taikomas atitinkamai didesnis gyven
tojų pajamų mokesčio tarifas. (Progresiniai 
mokesčiai yra įprastas principas Australi
joje, taip pat daugelyje, kitų kraštų. Red.) 
Atsikūrusioje Lietuvoje ilgai tebebuvo 
laikomasi sovietinės „lygiavos“ principo, 
būtent mokesčiams visi moka tą patį 
procentą.

Siūloma išformuoti LEO LT
Tęsiasi ginčai, ar finansiškai galinga 

bendrovė LEO LT, kuri rūpinsis atomi
nės elektrinės statyba Lietuvoje, yra su
kurta teisėtai. Jos sukūrimas ankstesnės 
Vyriausybės valdymo metu yra susilaukęs 
aštrios kritikos Seime, ypač iš dešiniųjų 
partijų. Pastaruoju metu apie tai kritiškai 
pasi-sakė ir svarbi kandidatė į Prezidento 
postą, eurokomisarė Dalia Grybauskaitė. 
Ji pabrėžtinai nurodė, jog Lietuvai gręsia 

• ‘oligarchijos pavojus, kai valstybės valdy- 
Jrhžs slysta j finansinės grupuotės, kapita- 
kSkbncentračijos rankas.

Dabar dešiniųjų parlamentarų grupė 
siūlo projektą, kad Seimas pripažintų, jog 
LEO LT nėra nacionalinis investuotojas 
kaip nustatyta Atominės elektrinės įsta
tyme. Jie siūlo, kad Seimas teisiniu pa
grindu pradėtų restitucijos procesą, re
miantis tuo, kad nacionalinio investuo
tojo sukūrimo (LEO LT steigimo) sando
ris pripažįstamas niekiniu.

Šiuo projektu taip pat siekiama 
paskatinti Vyriausybę imtis visų būtinų 
teisinių veiksmų ištirti šio sandorio su
darymo aplinkybes.

Šiuo metu Vyriausybės ir privačios

Musų Pastogė Nr. 12, 2009.04.01, psl.

♦ Kovo 25 d. JAV prezidentas Barack 
Obama Baltuosiuose Rūmuose Washing- 
ton’c priėmė Australijos min. pirmininką 
Kevi Rudd. Tarp įvairių klausimų buvo 
aptarta galimybė padidinti Australijos 
karių kontingentą Afganistane.
♦ Kovo 25 d. Čekijos parlamentas pareiš
kė nepaitikėjimą min. pirmininko Mirck 
Topolanck vadovaujamai dešiniųjų ir 
centro partijų koalicinei vyriausybei. Šiuo 
metu Čekija vadovauja Europos Sąjungai, 
tad parlamento opozicija pareiškė, kad ji 
leis min. pirmininkui pasilikti pareigose 
iki birželio mėnesio. Birželio mėnesį Šve
dija perims iš Čekijos pirmininkavimą 
Europos Sąjungai.
♦ Kovo 27 d. Taliban savižudys, įsimaišęs 
tarp maldininkų per pamaldas mečetėje 
Šiaurės Vakarų Pakistane susisprogdino. 
Nuo sprogimo įgriuvo mečetės lubos. Žu
vo apie 70 maldininkų, virš 150 sužeistų.
♦ Kovo 27 d. Indonezijoje per smarkų 
lietų apie 4 vai. ryto plyšo užtvankos pyli
mas Tangerang vietovėje, viename iš sos
tinės Džakartos pietinių priemiesčių. Van
dens masė nušlavė kelis šimtus gyvenamų 
namų. Žuvo bent 91 žmogus, apie 100 
žmoniųdingę.
♦ Prie Toronto universiteto Kanadoje 
veikęs MunkTarptautinių Studijų Centras 
susekė, kad Kinijos špionažo specialistai 
yra infiltravę j bent 1295 kompiuterius 103 
valstybėse. Daugšių kompiuterių priklau
so įvairių valstybių ambasadoms ir užsie
nio reikalų ministerijoms. Munk Centras 
pradėjo tyrimo darbą, kai Dalai Lama’os 
Tibeto egzilų centrai paprašė jo patikrinti 
jų kompiuterius, kad jie nebūtų infiltruoti.
♦ Šiaurės Korėja ruošiasi iššauti raketą 
iškelti nuolatinį tyšių satelitą virš Šiaurės 
Japonijos. Japonija protestuoja prieš šį 
kėsinimąsi. Jie tvirtina, kad pašaus bet kokį 
virš jų teritorijos iškeltą satelitą. □

“NDX energija” valdomos 1 ,EO LT veiklą 
tiria Valstybės saugumo departamentas 
(VSD) ir kitos šalies specialiosios tarny
bos. Apie atliekamą tyrimą pranešė ener
getikos ministras Arvydas Sekmokas.

Ministras taip pat kreipėsi j Užsienio 
reikalų ministeriją, klausdamas, ar LEO 
LT formavimui ir veiklai neturėjo įtakos 

, specialiosios užsienio institucijos. Apie tai 
: jis kalbėjosi ir su VSD.

„Ankstesnė valdžia buvo įspėta“
Finansų ministerijos specialistai 2006- 

''2007 metais rengė pažymas ministerijos 
Vadovybei dėl makroekonominės padė- 

Bties, o šią informaciją žinojo tuometė Ge
dimino Kirkilo Vyriausybė, tačiau nieko 
nedarė, teigia Premjeras Andrius Kubilius.

“Iš Finansų ministerijos ekspertų pa
rengtų rekomendacijij matome, kad anks
tesnė Vyriausybė buvo įspėta ir žinojo apie 
artėjančią krizę, buvo siūlomi esminiai 
“vaistai”, tačiau reikiamų prevencinių 
priemonių Vyriausybė vis tiek nesiėmė ir į 
perspėjimus tinkamai nereagavo”, - tvirti
na jis. Jo teigimu, net ir tuo atveju, jeigu 
nebūtų prasidėjusi pasaulinė finansų ir 
ekonomikos krizė, Lietuvos ūkio perkai
timo priežastys kaupėsi nuo 2006 metų.

Nepriklausomi tarptautiniai ir vietos 
ekspertai ne kartą įspėjo apie staigaus 
ekonominės veiklos sulėtėjimo riziką ir 
pasekmes, o Finansų ministerijos specia
listai siūlė 2008 metais suplanuoti ir siek
ti 4% bendrojo vidaus produkto valdžios 
sektoriaus pertekliaus, tačiau šalies fi
nansų ir ūkio politika nebuvo keičiama.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 
. da,ELTA,BNS,LGITICir“Ilenuudinai”.
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(ELTA). Nesant bendro politinių par
tijų sutarimo. Vyriausybė neskirs papil
domų lėšų Valdovų rūmų statyboms, bet 
siūlys greičiau panaudoti jau numatytą 
finansavimą, pranešė Ministras Pirmi
ninkas Andrius Kubilius.

“Vyriausybė artimiausiu metu pasa
kys, kad tokių papildomų lėšų Vyriau
sybė neskirs, bet siūlys iki liepos 6 dienos 
projekto rangovams panaudoti biudžete 
numatytus 44 milijonus litų, kurie skirti 
visiems metams.

Galime padaryti viską, kad tas pinigų 
skyrimas būtų suspaustas į pirmą pus
metį”, - sakė Premjeras.

Kaip EITA jau skelbė, kilus realiam

British Museum ir Lietuvos istorija
Siekdamas susipažinti su baltų ar

cheologijos rinkiniais ir aptarti galimybę 
surengti Britų Muziejuje (tai garsusis 
prestižinis British Museum) Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės dieną, Lietuvos 
nacionaliniame muziejuje lankėsi britų 
muziejaus archeologijos kuratorius Barry 
Ager. Jį lydėjo Britų-Lietuvių Draugijos 
Londone sekretorius Aleksas Vilčinskas.

Turtingiausias pasaulio civilizacijų mu
ziejus - British Museum -1 .ondone buvo 
įkurtas 1753 metais. 1852 metais šis mu
ziejus įsigijo nedidelę baltų archeologijos 
kolekciją iš Padauguvio ir Klaipėdos 
apylinkių.

Lietuvos nacionalinis muziejus kartu

Kas lietuvius erzina?
Didžiųjų miestų gyventojus labiausiai 

erzina prasta sveikatos priežiūros ir gy
dymo sistema bei didelės kainos par
duotuvėse. Kaip rodo savaitraščio “Vei
das” skelbiama apklausa, į klausimą, ko
kios negandos šiuo metu juos labiausiai 
erzina, 26.4% apklaustų didmiesčių 
gyventojų atsakė, kad prasta sveikatos 
apsaugos ir gydymo sistema, 22.4% - 
didelės maisto ir vartojimo prekių kai
nos. 15.4% apklaustųjų tarp labiausiai 
erzinančių negandų nurodė nesaugumą, 
13% - nedarbą, 9.4% - tai. kad bankai 
neduoda paskolų.

Paklausti, kaip asmeniškai ketina pri

Atnaujinta ambasada JAV
Washington’e kovo 10d. buvo atidarytas 

naujai rekonstruotas Lietuvos ambasados 
JAV pastatas ir jame surengtas Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo dienos, Ko
vo 11-osios, minėjimas. Gausiai susirin
kusius JAV valstybinių institucijų narius, 
kongresmenus, diplomatinio korpuso at
stovus ir Amerikos Lietuvių Bendruome
nės narius pasveikino Lietuvos Užsienio 
reikalų ministras Vygandas Ušackas.

„Šiemet mūsų šalis mini daug svarbių 
datų - tai Lietuvos vardo tūkstantmetis, 
Vilniaus Europos kultūros sostinė, šimtas 
metų sukanka ir šiam ambasados pasta
tui, kuriame jau 85 metus veikia Lietuvos 
ambasada Washington’e. Šiemet taip pat jau 
minėsime 5-ąsias Lietuvos narystės NATO

Škotai nepatenkinti
Pasibaigusi nužudytosios lietuvaitės 

Jolantos Blėdaitės byla sukėlė nepasiten
kinimo bangą Škotijos gyventojų tarpe, 
praneša „thecourier.co.uk“. Internetinis 
tinklapis tvirtina, jog nepasitenkinimo 
priežastis - milijoninės sumos nuteistųjų 
41 metų Vito Plytnyko ir 20 metų Alek
sandro Skirdos išlaikymui, kurias turės 
sumokėti mokesčių mokėtojai.

Nors teismo proceso eigoje buvo ma
nyta, jog lietuviai atlikti bausmės bus grą
žinami į Lietuvą, paaiškėjo, jog nuspręsta 
nusikaltėlius įkalinti Škotijoje. „Tai yra 

pavojui iki Lietuvos vardo tūkstantmečio 
minėjimo liepos 6 dieną nebaigti Valdovų 
rūmų atkūrimo, šiems darbams iš valsty
bės biudžeto prašoma skirti dar 20 min. Lt, 
be šių metų biudžete numatytų 44 min. Lt.

Pasak Algirdo Brazausko, liepos 
mėnesiui būtų galima atidaryti pietinį 
Valdovų rūmų korpusą, kuris daugiausiai 
yra paruoštas bei kurį galima pakanka
mai dekoruoti, apstatyti ir jame priimti iš 
užsienio laukiamus aukšto rango svečius. 
Ir Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščio
nių demokratų, ir Liberalų sąjūdžio frak
cijos yra pareiškusios, kad skirti papildo
mą 20 min. litų finansavimą Valdovų rū
mų statyboms yra netikslinga. □ 

su Latvijos nacionaliniu istorijos muzieju
mi rengia išsamų reprezentacinį leidinį 
“Baltai” lietuvių ir anglų kalbomis. Ti
kimasi, kad leidinys įrašys baltų gentis į 
civilizacijų žemėlapį, kuriame iki šiol 
nepažymėtos senųjų baltų gyventos teri
torijos, ir bus tinkama įžanga numatomai 
parodai British Museum patalpose.

Baltiškos kolekcijos Britų muziejuje 
kuratorius Barry Ager Lietuvoje domėjosi 
bendru baltiškos archeologinės medžia
gos kontekstu, kuris pristatomas nuola
tinėje Lietuvos nacionalinėje muziejaus 
archeologijos ekspozicijoje ir neseniai 
atidarytoje parodoje “Kuršiai - baltų 
vikingai”. I.GITIC 

sidėti savo pačių bei šalies problemų 
sprendimo, didžioji dalis - 77% - atsakė 
tiesiog dirbsiantys savo darbą ir taip su- 
sikuriantys gerovę. 6% apklaustųjų sakė 
būsiantys pilietiškai aktyvūs ir sieksian
tys paveikti politikus. 3.8% apklaustųjų 
atsakė, jog nuo jų vis tiek niekas nepri
klauso.

3% sakė ketinantys kurti savo verslą. 
Tuo tarpu emigruodami problemas sakė 
spręsiantys tik 1.4% apklaustųjų.

“Veido” skelbiamą 500 Lietuvos di
džiųjų miestų gyventojų apklausą tyrimų 
ir konsultacijų bendrovės “Prime 
Consulting” atliko kovo 9-11 dienomis. □ 

ir ES metines. Visą šį laikotarpj Lietuva 
yra atsakinga, strateginė JAV partnerė. Šis 
atsinaujinęs šimtametis ambasados pasta
tas simbolizuoja Lietuvos tęstinumą, šalies, 
kuri atlaikė Sovietų tankus ir tęsia savo 
istoriją tolesnio klestėjimo link“, - sakė 
ministras V.Ušačkas. Jis padėkojo priėmi
me dalyvavusiam JAV Oro pajėgų štabo 
vadui generolui Norton Swartz’ui už JAV 
atliekamą Baltijos šalių oro erdvės kon
trolės misiją. „Ačiū jums ir jūsų pajėgoms, 
kad užtikrinate Lietuvos oro erdvės sau
gumą“, -sakė ministras V.Ušačkas.

Susirinkusiuosius pasveikino ir Atstovų 
Rūmų narys, Baltų sambūrio bendrapirmi- 
ninkas John Shimkus bei buvęs Atstovų 
Rūmų pirm. Dennis Hastert. (URM inf.) 

normalu, kad nuteistieji bausmę atlieka 
ten, kur įvykdė nusikaltimą“, - paaiškino 
Škotijos Kalėjimų Tarnybos atstovas.

Minėtas tinklapis teigia, jog turint gal
voje, kad vieno kalinio išlaikymas Škotijos 
mokesčių mokėtojams kainuoja apie 650 
svarų sterlingų per savaitę, V. Plytnyko ir 
A. Skirdos bausmės atlikimas atsieis apie 
2 milijonus svarų sterlingų mokesčių mo
kėtojų pinigų. Gyventojai sako, kad toks 
sprendimas - pasityčiojimas ne tik iš 
Škotijos gyventojų, bet ir iš nužudytosios 
giminaičių. (“Londono Žinios”)
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Bendruomenės baruose
Bibliotekos Bičiulių popietė

Vytautas Donicla

Praėjusių meti) pabaigoje ir šių metų 
pradžioje Syd nejaus tautiečiams renginių 
bei darbų buvo gausu kaip niekad. Aus
tralijos Lietuvių Dienos, “Ambersail” jū
reivių sutikimas, Vasario Šešioliktoji, Lie
tuvos Tautinio olimpinio komiteto vadovų 
lankymasis su dovanomis - visa tai taip 
užpildė savaitgalius, kad Sydnėjatis Bib
liotekos Bičiuliai savo įprastinį renginį 
turėjo atidėti iki sekmadienio, kovo 15 
dienos.

Pasirinktoji tema buvo šiek tiek ne
įprasta. Renginys buvo skirtas moteriai - 
vienai iš šviesiausių Lietuvos moterų, vals
tybinio atgimimo bendražygei Šatrijos 
Raganai. Kas dar lankė kurią nors anksty

Nįjolė,lankutė. Irena Dudaitienė (kairėje) ir Albina Liutackienė.

Pabaigoje prelegentė ir visos skaitovės buvo simboliškai apdovanotos.

Canberros lietuvių istorija
Liudas Budzinauskas

Minint Canberroje dvigubą šventę - Va
sario 16-ąją ir Canberros lietuvių bendruo
menės 60-ties metų sukaktį - visi svečiai 
gavo leidinuką apie Canberros lietuvių is
toriją bei veiklą. Leidinuką paruošė Can
berros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos 
Valdybos sekretorė Sigita Gailiūnaitė.

Pažiūrėjus į Sigitos gražų leidinuką, 
matosi, kiek daug ji įdėjo darbo. Ant leidi
nuko viršelio užrašyta “1949 - 2009 Can
berra Lithuanian Community 60th Anni
versary” ir įdėta sena -1952 m. nuotrauka, 
kurioje pirmieji lie tuviai Canberroje nusi
fotografavę po pamaldų prie St. Chris
topher’s katedros durų Manukoje - tuo
met visi jauni ir gražūs. Dabar sunku juos 
atpažinti. Po 60 metų iš tos grupės likę tik 
keletas.

Leidinuke trumpai suminėti patys 
svarbiausieji 60 metų Canberros lietuvių 
bendruomenės ir organizacijų įvykiai, da
tos, dirbusiųjų bendruomenės, klubo ir or
ganizacijų Valdybose pirmininkų pavardės, 
kurios išvardintos abėcėlės tvarka. Mano 
nuomone, tai geras Valdybos sumanymas, 
nes prisiminti amžinybėn iškeliavusieji, o 
gyvieji pagerbti. 1949 m. sausio 23 dieną 
Capitol Hill hostelyje įvyko pirmasis 

vesnę mokyklą prisimins, kad tai-Mari
ja Pcčkauskaitė, rašytoja ir to meto tau
tinio sąmoningumo bei idealistinio nusi
teikimo auklėtoja. Senieji dvarai tik retai 
buvo lietuviškumo židiniai - bet Pečkaus- 
kaitės gimtasis Židikų dvaras Žemaitijoje 
buvo išskirtinis atvejis, šitaip įsitvirtinęs 
ir mūsų literatūroje. Beje, Marija Pečkaus
kaitė neapsiėjo be pagalbos-jos kūrybini 
talentą skatino bei ugdė kitas to meto pa
triotas šviesuolis, dr. Jonas Vileišis.

Sekmadienio renginį trumpu žodžiu 
pradėjo Klubo Bibliotekos vedėja Jadvy
ga Burokienė. pristatydama prelegentę 
Nijolę Jankutę, kuri savo ruožtu pristatė 
Šatrijos Raganos kūrybą ir deramai pa
rinktas ištraukas. Prelegentės žodžiais, ši 
kūryba buvo tarsi himnas žmogiškumui.

Canberroje lietuvių susirinkimas ir buvo 
išrinkta pirmoji Valdyba, kuri surengė Va
sario 16-osios minėjimą. Nuo tos datos iki 
šios dienos yra paminėti visi, kurie dirbo ir 
dar dirba vadovaujamose pareigose ben
druomenes labui. Prisiminti visus, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu yra prisidėję 
prie bendruomenės veiklos, reiktų metraš
čio. Canberros Apylinkės Valdybos pir
mininkai: AAlyta, A.Andriuška, ABalsys, 
F.Borumas, A.Butavičius. AČeičys, A. Ga
šlūnas, J.Grigonytė, B.Gružienė, J .Janu
laitis, R.Kabaila, G.Kaminskas, K.Kcme- 
žys, J.Kovalskis, K.Labutis, KLisauskas, 
J.Lizdenis, PMartišius, V.Martišius, J. Moc
kumis, RPilka, V.Rimas, Z.Sipavičius, A. 
Stepanas, N.Volkas ir J.Žilinskas. 1961 m. 
spalio 22 dieną sušauktame specialiame 
susirinkime buvo nuspręsta pastatyti Lie
tuvių Namus - Klubą, kuris buvo atidarytas 
1964 m. gegužės 30 d. Klubo pirmininkai: 
A.Andriuška, J.Andriuška, A.Bruzga, A 
Čeičys, RDarius, P.Dirkis, G.Howe, T.l lug- 
hes, V.Martišius R.Miniotas, PPilka, B.Ši- 
linis ir J.Vitartas. 1958 m. įsikūrė skautų 
’’Baltijos” tuntas, kuriam vadovavo R. Dali
klis, V.Howe, R.Jarašienė, K.Kcraitis, 
AKovalskienė, R.Mauragienė, M.Maura- 
gis, R.Miniotas ir A.Stepanienė. Nustojus 
veikti “Baltijos” tuntui, toliau veikia skau-

Prolarpius tarp ištraukų paįvairino dr. Ramučio Zakarevičiaus (nuotr. priekyje) tinkamai 
parinkti intcrliudai pianinu.
juk išties šitame himne susilieja inteli
gencija, geranoriškumas, savųjų, savos 
aplinkos, savo tautos, net visos žmonijos 
ugdymas moralinių teigiamybių labui.

Lietuviškąjį klasikinį “Senąjį dvarą” 
įvedė ištrauka “Raudoniems saulėly
džiams begęstant...”, kurią skaitė Greta 
Savickaitė-Fletcher. Dvaro dvasią paryš
kino “Pas mamutę dažnai ateina ligo
nių...”, kurią skaitė Irena Dudaitienė, o 
žemaitiškąją teksto dalijau visai žemai
tiškai perdavė Albina Liutackienė. Gim
tosios aplinkos įvairumą, senąjį bočelj, 
atspindėjo “Koks džiaugsmas, atvažiavo
me su mamute į Kalnėnus...” (Irena Dudai
tienė), o jaunimo vakarones-“Yra pas mus 
gražus paprotys...” (Greta Savickaitė - 
Fletcher).

Daugvietos Šatrijos Raganos kūryboje 
yra egzistenciniam jaunimo supratimui, 

tų veteranų organizacija “Židinys”.
1964 m. Canberroje susikūrė lietuvių 

choras “Aušra”, kurį sudarė 36 asmenys su 
dirigentu RDariumi. Choras keletą kartų 
dalyvavo Lietuvių Dienose ir buvo svarbus 
meninis vienetas mūsų minėjimuose. 
Gaila, kad jis veikė tik 10 metų. Manoma, 
kad tautinių šokių grupės pradžia buvo 
1949 m., bet ji neišsilaikė. “Audėjėlė ” įsi
kūrė vėliau ir buvo stiprus jaunių ir suau
gusių meninis vienetas, kuris dalyvavo 
Lietuvių Dienose Adelaidėje, Melbourne ir 
vietiniuose minėjimuose. Gnipei vadovavo 
L.Ceičienė, R. Genienė, V.Howe, R.Jara
šienė, A.Stepanienė ir [..Žilinskienė.

1968 m. gegužės 24 d. įsisteigė LKVS 
“Ramovė” skyrius, kuris rengė įspūdingus 
kariuomenės šventės minėjimus, o 1984 
m. per Lietuvių Dienas suruošė “Ramovės” 
Australijos skyrių suvažiavimą. 1990 m. 
Lietuvių Klubo sodelyje pastatė Nežinomo 
kario paminklą, rinko aukas Nepriklau
somai Lietuvai, pasiuntė knygų siuntą 
Garliavos gimnazijai. Canberros “Ramo
vė” skyriui vadovavo pirmininkai: S.Ratas, 
P.Martišius, ABnizga, J.Kovalskis, Z.Sipa-

1949 — 2009
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pvz. ištraukoje “Įbėgus į kalnelį...” (Aida 
Abromicnė), o dėmesio tenka netgi lietu
viškojo rašto bėdoms. “Beveik kasdien 
rašau laiškus boboms” (Greta Savickaitė- 
Fletcher).

Ir šitaip, kaip prelegentė Nijolė Jan
kutė pabrėžė. Šatrijos Ragana išsireiškia 
ne tik kaip rašytoja, bet ir optimistė, gro
žio ir gėrio rėmėja. Apskritai, ji esanti 
giedro žodžio menininkė.

Protarpius tarp ištraukų paįvairino dr. 
Ramučio Zakarevičiaus tinkamai parinkti 
intcrliudai pianinu, lai buvo vyriškasis 
įnašas renginiui, kur prie mikrofonų šį 
kartą vien moterys pagerbė iškilią moterį. 
Kaip įprasta, renginio programą apgal
votai sudarė Dana Skorulienė. Po Jadvy
gos Burokienės užbaigos žodžio, prele
gentė, visos skaitovės, taip pat ir dr. Ra
mutis, buvo simboliškai apdovanoti. □ 

vičius, P. Darius ir 1 ..Budzinauskas. Skyrius 
užsidarė 2008 m. lapkričio 23 d., per 
paskutinį jubiliejinį (90 metų) Kariuome
nės Šventės minėjimą.

I960 m. buvo įkurtas sporto klubas 
’’Vilkas”, bet krepšinį atvykę lietuviai 
pradėjo žaisti jau 1949 m. Įvairių sporto 
šakų portininkai daug metų dalyvavo 
Sporto Šventėse ir I.ietuvių Dienose. Taip 
pat mergaičių krepšinio komanda “Vil
kas” žaidė miesto turnyre prieš vietines 
komandas. Canberros lietuvių sporto 
klubas “Vilkas” surengė Australijos Lie
tuvių Sporto Šventes Canberroje 1979, 
1984 ir 2001 metais. Sporto klubui va- 
dovavo:T.Bungarda, R.Gružauskaitė, 
P.Gružauskas, N.Pilka ir P.Pilka.

Lietuvių radijo valandėlė Canberroje 
pradėjo veikti nuo 1976 metų ir 15 metų 
ją vedė .J.Grigonytė ir J.Kovalskis. 1981 
m. įkurta Pensininkų Sąjunga “Paguoda”. 
Jos tikslas - palaikyti savo tarpe socialinius 
ryšius. Pensininkai kartą per mėnesį susi
renka Būstinėje ar Trades Union Club 
Woden. “Paguodos” pirmininkai buvo: F. 
Borumas, A.Čeičys, B.Gružienė, B.Juod- 
valkis, O.Pcčiulevičienė ir V.Šimkus.

Šalia viso to reikia paminėti Canberros 
Lietuvių Bendniomenės Sąjungos Valdy
bos atliktus darbus. 1984 m. suorganizavo 
Lietuvių Dienas.1988 m. prisidėjo prie 
Glebe parke “Eglė Žalčių Karalienė” 
skulptūros pastatymo Australijos 200 me
tų jubiliejaus proga. 1990-1992 m. Can- 
berroje buvo sudaryta ALB Krašto Valdyba. 
2003 m. Cockington Green parke ati
dengta skautininko Mindaugo Mauragio 
miniatiūrinė Trakų pilis. 2006 m. Can
berros lietuvių bendruomenė surengė 
iškilmingą Lietuvos Respublikos Prezi
dento Valdo Adamkaus priėmimą. 2008 m. 
Valdyba surengė pirmojo LR ambasado
riaus Australijai Dainiaus Kamaičio 
piėmimą ir susitikimą su lietuviais. Tai tik 
labai trumpai paminėta Canberros lietu
vių bendniomenės 60 metų veikla. □
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Lietuviai pasaulyje_________
Kyla nauja emigracijos banga

Saulius Tvirbutas
Įsišėlęs nedarbas Lietuvoje, bankuose 

paimtos paskolos būstams statyti vis 
dažniau verčia laimės ieškoti svetur apie 
tai anksčiau net nepagalvojusius Lietuvos 
žmones. Įdarbinimo užsienyje agentūros 
prabilo apie antrąją didžiąją emigracijos 
bangą po įstojimo į ES. Daugelis ieškan
čiųjų darbo užsienyje tai daro jau ne no
rėdami daugiau užsidirbti, o tiesiog steng
damiesi išgyventi ir sumokėti skolas. Tie
sa, perspėjama, kad vis dažniau žmonių 
lūkesčiais pasinaudoja apgavikai, kurie 
už tariamų darbų suradimą prašo atlygio.

„Turiu finansinių įsipareigojimų ban
kams: apsidraudžiau gyvybės draudimu, 
paėmiau vartojimo paskolą automobiliui 
pirkti, - pasakojo kaunietis Romas Svi- 
daravičius. - Kol turėjau darbą statybo
se, laiku mokamą atlyginimą, rūpesčių 
nebuvo, bet dabar, gaudamas tik bedar
bio pašalpą, jaučiuosi įspraustas į kampą, 
todėl vėl skolins iuosi pinigų, kad galė
čiau išvykti iš Lietuvos.“

Vyras ketina išvykti į Airiją, kur jau 
kelerius metus įsikūręs jo pusbrolis. „Jis 
sakė, kad yra laisvų vietų įmonėje, užsi
imančioje pastatų griovimu. Aišku, man, 
kaip mūrininkui, tai savotiškas smukimas 
žemyn, bet tai geriau nei sėdėti ir verkš
lenti. Nors sunkmetis ir užsienyje, bet ten 
matau daugiau galimybių išgyventi“, - ne
praranda optimizmo R.Svidaravičius.

Agentūrose - antplūdis
Kelių kalbintų įdarbinimo paslaugas 

užsienyje teikiančių bendrovių atstovai 
vieningai tvirtino sulaukę naujo besiruo
šiančiųjų emigruoti antplūdžio. Didžio
joje Britanijoje darbo vietas siūlančios 
įmonės „Aulina“ direktorė Rita Biliu- 
kaitė teigė, kad klientų per pastaruosius 
mėnesius sulaukia dvigubai daugiau. 
„Pernai per mėnesį kreipdavosi iki 50 
žmonių, dabar - apie 100, - sakė ji. - No
rinčių išvykti būtų dar daugiau, bet nema
žai bedarbių neturi pinigų susimokėti už 
mūsų paslaugas.“ Už darbo paieškas už
sienyje įdarbinimo agentūros prašo vidu
tiniškai 1,500-2,200 litų.

Prekyba moterimis - iš Lietuvos nemažėja
(BNS). Nors jau kelerius metus parei

gūnai, politikai, nevyriausybinės organi
zacijos kovoja su prekyba žmonėmis, jų 
mastas nemažėja, bet turi tendenciją aug
ti. Tai teigė Seimo Žmogaus teisių komi
tete lankęsis Londono vyriausiasis poli
cijos detektyvas Richard Martin.

„Į Londoną daugiausia atvežamos 
moterys iš Tailando ir Rytų Europos. 
Artėjant olimpiadai jų bus dar daugiau. 
Deja, labai daug moterų yra iš Lietuvos“, - 
sakė jis.

Lietuvos parlamentarams jis parodė 
vienos dienos kai kurių Londono rajonų 
statistiką - kiek, kokios tautybės moterų 
tuo metu teikė prostitučių paslaugas. Pa
vyzdžiui, 46 Soho rajono butuose dau
giausia - 10 - buvo lietuvių, 9 Kosovo 
tautybės moterys, 7-britės. Panaši padėtis 
ir kituose rajonuose.

Seime lankęsis Londono policijos de
tektyvas inspektorius Kevin Hyland teigė, 
kad per pastaruosius kelerius metus britų 
pareigūnai iš sekso vergijos išvadavo „šim
tus moterų iš Lietuvos, tarp jų-ir vaikų“. 
„Sėkmingai vykdome teisinį persekioji
mą. Nusikaltėliai vidutiniškai būna nutei
siami po 18 metų nelaisvės“, - sakė jis.

Anot Richard Martin’o, neseniai Lon
done baigta nagrinėti byla, kur už lietuvės
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Įmonės „Qbis“ direktorius Sergejus 
Naumčikas tvirtino, kad į kontorą per die
ną ateina iki 15 bedarbių ir dar tiek pat 
paskambina. „Jau niekur nededame rekla
minių skelbimų“, - sakė S.Naumčikas.

Bendrovės „Darbo konsultacijos“ di
rektorius Andrius Litvinas pastebi, kad 
dažniausiai kreipiasi statybininkai, maž
daug 40 metų moterys ir jauni žmonės, 
turintys skolų, bet praradę darbus. „Anks
čiau žmones į Vakarus viliojo galimybė 
daugiau užsidirbti, o dabar jie laidaro iš 
nevilties, netekę pajamų, spaudžiami 
skolų“, - kalbėjo vadovas.

ALitvinas pastebi, kad nemažai žmo
nių ateina nenorėdami prarasti išperka
mąja nuoma įsigytų automobilių, skolon 
pirktų būstų. „Todėl norintieji išvykti šian
dien piktesni nei ankstesni emigrantai, ku
rie važiavo kupini vilčių praturtėti. Dabar 
žmonės nori tiesiog išgyventi, įvykdyti 
prisiimtus finansinius įsipareigojimus“, - 
pastebi direktorius.

Darbo svetur dar yra
Nors ir Vakarų Europos šalyse taip pat 

didėja nedarbas, ekonomika išgyvena 
recesiją, tačiau įdarbinimo agentūrų 
vadovai tikina, kad jose dar liko nemaža 
nekvalifikuoto darbo pasiūla. „Darbinin
kų žemės ūkyje, maisto ir kitų produktų 
pakuotojų, manau, visada reikės“,-svarstė 
R.Biliukaitė.

A.Litvinas tikino, kad ir jis pats, ir jo 
pavaldiniai daug laiko, lėšų skiria ke
lionėms po įvairias Vakarų Europos šalis 
- ieško darbo pasiūlymų. „Yra daug įmo
nių, kurioms visada reikės pigesnės dar
bo jėgos, - aiškino jis. - Suprantama, šiuo 
metu visiems mūsų klientams darbo su
rasti ne visada pavyksta.“

S.Naumčikas pasakojo, kad daugiau 
kaip pusė jų klientų - aukštąjį išsilavinimą 
turintys asmenys. „Mes siūlome darbus 
Olandijos šiltnamiuose, sandėliuose, paka
vimo cechuose, bet darbdaviai reikalauja 
mokėti anglų arba vokiečių kalbas, - aiš
kino jis. - Šiuo metu ten daug lenkų emig
rantų, tarp jų - ir vadybininkų, todėl len
kams nebūtina mokėti kitų kalbų.“

Pasak S.Naumčiko, šiuo metu Olan- 

pardavimą į sekso vergiją, tai padaręs as
muo nuteistas 18 metų laisvės atėmimo. 
„Tai didėjanti problema. Ekonominė kri
zė verčia žmones ieškoti būdų uždirbti, - 
sakė pareigūnas. - (...) Norėtume sustabdy
ti moteris čia. Reikia informuoti žmones 
tose šalyse, iš kur jie atvežami, kas jų 
laukia.“

Detektyvai iš Londono tvirtino sulau
kiantys visokeriopos pagalbos iš Lietuvos 
teisėsaugos pareigūnų. Anot jų, nekyla jo
kių sunkumų dalytis informacija, prašyti 
pagalbos, kolegos Lietuvoje padeda su
rinkti įrodymus.

Seimo Žmogaus teisių komiteto pir
mininko Armino Lydekos duomenimis, 
apie 20% į sekso vergiją patenkančių as
menų yra nepilnamečiai. Tai kelia didelį 
nerimą. Jis atkreipė dėmesį, kad Lietuva 
yra ir tranzito šalis, per kurią prekeiviai 
žmonėmis savo aukas į turtingesnes Eu
ropos Sąjungos valstybes veža iš Rusijos, 
Baltarusijos.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė 
Rimantė Šalaševičiūtė sakė, kad šiai 
problemai Lietuva turėtų skirti ypatingą 
dėmesį2011 m., kai pirmininkaus ESBO. 
Europos Tarybos duomenimis, prekyba 
žmonėmis yra trečias pagal dydį orga
nizuotų nusikaltėlių pajamų šaltinis.

(lietuviams.com) 

dijoje, dirbant 40 vai. per savaitę, įmano
ma uždirbti 200 eurų (atskaičius mokes
čius). „Apgyvendinimo išlaidas prisiima 
darbdaviai, - sakė S.Naumčikas. - Pamenu 
anksčiau, kai Lietuvos statybininkai su
žinodavo, kad užsienyje gausią 1000 eurų 
per mėnesį, tik nusijuokdavo, bet dabar 
žmones ir toks atlygis tenkina.”

Didžiosios Britanijos fabrikuose per 
valandą emigrantai vidutiniškai uždirba 
iki 6 svarų sterlingų.

Daug apgavikų
Jau nuskambėjo ne vienas atvejis, kai, 

susigundę pasiūlymais dirbti užsienyje, 
lietuviai liko it musę kandę. Agentūrų 
vadovai taip pat sakė pastebintys, kad su
aktyvėjo apgavikai. „Dėl sukčių veiklos 
ieškantys darbo žmonės abejoja ir legalių 
agentūrų veikla“, - skundėsi R.Biliukaitė.

A.Naumčikas pastebi, kad šiuo metu 
padaugėjo asmenų, perparduodančių kon
traktus. „Jie pasirašo sutartis su darbda
viais ir parduoda savo vietas už kokius 
600 Lt, - pasakojo direktorius. - Kiti darb
daviams pažada surasti daug pigios dar
bo jėgos, deda skelbimus. Bet tokie vei
kėjai dirba be jokių garantijų, todėl vis 
daugėja apgautų žmonių.“

Tarptautinės migracijos organizacijos 
projektų vadovė Ieva Budvitytė irgi tvir

Kovo 26 d. 
Seimo rūmuose 
buvo paminėtas 
NATO įkūrimo

60-metis ir Lietuvos narystės NATO pen- 
kerių metų sukaktis. Šį minėjimą rengu
sio Seimo Užsienio reikalų komiteto pir
mininko Audroniaus Ažubalio teigimu, 
“narystė NATO yra vienas iš didžiausių Lie
tuvos pasiekimų nuo nepriklausomybės 
laikų bei pagrindinis Lietuvos saugumo, tuo 
pačiu ir nepriklausomybės, garantas”.

Šios kadencijos Seimui nusprendus ne
sudaryti NATO reikalų komisijos, didžiąją
dalį jos funkcijų perėmė Seimo Užsienio 
reikalų komitetas.

Iškilmingo minėjimo metu kalbėjo Sei
mo Pirmininkas Arūnas Valinskas, buvu
siosios Jugoslavijos Respublikos Makedo
nijos užsienio reikalų ministras Antonij 
Milošoski, Seimo Užsienio reikalų komi
teto pirmininkas Audronius Ažubalis, Sei
mo nacionalinio saugumo ir gynybos ko
miteto pirmininkas Arvydas Anušauskas, 
Seimo opozicijos lyderis Gediminas Kir
kilas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos 
karo akademijos Politikos mokslų kated
ros vedėjas prof. dr. Gediminas Vitkus.

1949 m. balandžio 4 d. Vašingtone 
dvylikos valstybių užsienio reikalų mi
nistrai įkūrė Šiaurės Atlanto sutarties or-

Apsipirkti - į Lenkiją
Į Lenkiją pigiau apsipirkti plūstantys 

lietuviai kaimynų jau nebedžiugina. Pir
miausiai lenkams įgriso, kad lietuviai jų 
šalį laiko vienu dideliu prekybos centru, 
o antra, išaugus paklausai, Lenkijoje 
pabrango maisto produktai, rašo dienraš
tis „Vilniaus diena”.

Tuo, kad lietuviai masiškai plūsta į kai
myninės šalies prekybos centrus, degali
nes ir baldų salonus, vis dar džiaugiasi 
verslininkai - kai kurie net pradėjo rek
lamuotis lietuviškoje spaudoje.

Tačiau Suvalkų, Augustavo ir Bialys- 
toko gyventojai lietuvius jau keikia. „Pri
važiavo čia tų alkanų lietuvių, spūstys 
mieste prasidėjo, parduotuvėje apsisukti 
nėra kur. Išėjau tik pieno paimti, tai eilė
je 20 minučių stovėjau!“, - piktinosi dvi 
vyresnio amžiaus Suvalkų gyventojos.

Lietuviams užplūdus lenkų prekybos 
centrus, prekybininkai pabrangino mėsą 
ir jos gaminius. Pabrango cukrus, kruo

tino, kad sulaukia vis daugiau apgautų 
žmonių skambučių iš užsienio. „Sunkme
čiu žmonės emigruoja labiau stichiškai, 
desperatiškai ieško darbo, todėl tai pa
lankus metas sukčiams“, - aiškino ji.

Išvyko jau pusė milijono
Lietuva pagal emigracijos mastą kele

rius metus pirmavo ES. Pasak Statistikos 
departamento Demografinės statistikos 
skyriaus vedėjos Danguolės Svidlerienės, 
atsižvelgus, kiek kasmet išvyksta žmonių, 
galima teigti, kad nuo 1990 m. Lietuvą 
paliko apie pusę milijono žmonių.

„Labai daug žmonių išvažiuoja to ne
deklaruodami, bet po įstojimo į ES tokių 
vis mažėja, nes daugelis užsienyje nori 
tvarkyti įvairius dokumentus, todėl nurodo 
tikslią gyvenamąją vietą“,- kalbėjo vedėja.

2005 m. nedeklaravusiųjų išvykimo bu
vo 32,500 (dvigubai daugiau nei deklara
vusiųjų), 2006 m. -15,200 (deklaravusių
jų -12,600), 2007 m. -13,800 (deklaravu
siųjų 12,700).

Statistika byloja, kad didžiausia emigr
acijos banga buvo 2005 m., tada iš viso 
išvyko apie 50,000 žmonių. Vėliau emig
rantų po truputį mažėjo. Buvo prabilta, kad 
emigruoti jau nėra kam, tačiau sunkmetis 
šią nuomone pakeitė.

(„Valstiečių laikraštis“)

Lietuvai - NATO penkmetis
ganizaciją (toliau - NATO). Jos nariai įsi
pareigojo tarptautinius ginčus spręsti tai
kiomis priemonėmis, o karinio užpuolimo 
atveju gintis bendromis pastangomis.

Organizaciją 1949 m. įkūrė: Belgija, 
Danija, Islandija, Italija, JAV, Jungtinė 
Karalystė, Kanada. Liuksemburgas, Ny
derlandai, Norvegija, Portugalija, Pran
cūzija. Vėliau prisijungė kitos 16 šalių: 
1952 m. - Graikija, Turkija, 1954 m. - 
Vokietija, 1982 m. - Ispanija, 1999 m. - 
Čekija, Lenkija, Vengrija, 2004 m. - Bul
garija, Estija, Latvija, Lietuva, Rumunija, 
Slovakija, Slovėnija, 2008 m - Albanija, 
Kroatija.

2004 m. kovo 1 dieną NATO generali-
nis sekretorius Jaap de Hoop Scheffer 
pranešė Lietuvai ir dar šešioms pakvies
tosioms į Aljansą šalims, kad prisijungi
mo prie Aljanso protokolams pritarė vi
sos devyniolika dabartinių NATO šalių 
narių, ir pakvietė Lietuvą pradėti Šiaurės 
Atlanto sutarties ratifikaciją.

2004 m kovo 29 dieną Lietuva tapo 
NATO nare. 2004 m. balandžio 2 dieną 
Briuselyje įvyko iškilminga vėliavų pakė
limo ceremonija naujų NATO narių pri
ėmimo proga. 2004 birželio 28-29 die
nomis įvyko NATO viršūnių susitikimas 
Stambule, kuriame Lietuva pirmą kartą 
dalyvavo kaip visateisė NATO narė. □ 

pos, makaronai, padažai, kai kurios kitos 
prekės.

Tačiau verslininkai juokauja, kad lie
tuviai ne tik didina jų apyvartą, bet ir gel
bėja Lenkijos ūkį nuo pasaulinės eko
nomikos krizės.

„Nieko bloga nesakau. Dėl to, kad 
lietuviai iš mūsų perka tiek daug statybi
nių medžiagų, šį ketvirtį veikiausiai gau
siu nemenką premiją. Visi aplinkui kalba 
apie krizę, o pas mus (didmeninėje sta
tybinių medžiagų parduotuvėje - aut.) jos 
nė kvapo. Bet lietuvių Suvalkuose pasta
ruoju metu net per daug, ypač savaitga
liais. Po pietų į prekybos centrą net nėra 
ko eiti, nes viskas tikriausiai bus išpirk
ta“, - dienraščiui sakė Michail Szewski.

Tiesa, pastebima, kad pastaruoju me
tu į Lenkiją didysis lietuvių pirkėjų srau
tas plūsta savaitgaliais, o ne darbo dieno
mis, kaip buvo anksčiau.

(lietuviams.com)
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Sadute” - ir Londono mugėje(C

Australijos lietuvius per Australijos 
Lietuvių Dienas Sydnėjuje labai maloniai 
nustebino savanoriškai iš Londono atvy
kęs ansamblis “Saduto”. Kaip vienetas, ta
da “Saduto” dalyvavo AL Dienų progra
moje, šoko Sydnėjaus miesto centre, sutiko 
“Ambersail” jūreivius, o individualūs na
riai pasirodė ir šiaip keliuose Dienų ren
giniuose. Bet kelionės jų nenuvargino. Vė
liausiomis žiniomis, dabar ansamblis įsi
jungė j rylų Londone surengtą lietuviškų 
Velykų mugę. Tarp kitko, mugės lankytojus 
džiugino ne tik liaudies muzika, tautiniai 
suvenyrai bei maisto produktai, bet ir tau
tinės sporto šakos - krepšinio - žaidynės.

Velykų mugė Rytų Londono centre - 
Stratford’e - šurmuliavo nuo ketvirtadie
nio (kovo 27) iki šeštadienio. Ją organi
zavo Lietuvos komercijos rūmai Jungti

Folklorinio ansamblio “Saduto” pasirodymas Martin Place Sydnėjuje, 2008 m. gruodis.
Jadvygos Dambrauskienės nuotrauka.

Simona Krupeckaitė - pasaulio čempionė
Lenkijoje prasidėjusio planetos dvi

račių treko čempionato pirmojo aukso 
medalio savininke kovo 25 dieną tapo 
Simona Krupeckaitė, laimėjusi moterų 
500 m atskiro starto lenktynes. O Vilija 
Sereikaitė iškovojo bronzos medalį mo
terų 3 km asmeninėse persekiojimo lenk
tynėse. Pasaulio čempione tapusios 
Simonos Krupcckaitės laikas - 33.296 
sekundės yra naujas planetos šios rung
ties rekordas.

Ši žinia nuskamėjo ir Australijos ži- 
niasklaidoje, nes ankstesnis pasaulio 
rekordas - 33.588 sekundės - nuo 2007 
metų kovo 31-osios priklausė australei 
Anna Mearcs, kuri šiose pirmenybėse bu
vo priversta tenkintis sidabro medaliu 
(33.796 sek.). Pasaulio dviračių treko 
čempionate Lenkijoje dalyvauja 287 
sportininkai iš 38 valstybių.

Šitaip komentavo Lietuvos dviračių 
treko treneris Antanas Jakimavičius: „Kol 
kas viskas vyksta pagal planą, planavome 
ir auksą paimti, ir rekordą pagerinti. Si
mona dabar labai geros sportinės for
mos.“

Kaip reagavo S.Krupeckaitė? „Ji tik 
dar labiau susikaupė ir dar kovingiau 
nusiteikė, - pasakojo AJakimavičius. -Tas 

Vilija Sereikaitė.

nėje Karalystėje. Sakoma, kad ši mugė 
buvusi aktyviausia iš visų renginių. Dar 
prieš mugę Lietuvos komercijos rūmų 
prezidentas Darius Paškauskas paaiškino, 
kad „artėjančių Velykų švenčių proga 
sveikinimą ruošia Newham savivaldybės, 
kurioje gyvena daugiausia lietuvių, atsto
vai, taip pat mugės metu programą pri
statys vaikų bei suaugusiųjų chorai, o visus 
norinčius lietuviškų šokių mokyti žada 
„Saduto“ ansamblio nariai“.

Kovo 27-ąją, oficialaus mugės atida
rymo dieną, Stratford’o „The Grove“ 
aikštėje pastatyti tikrą krepšį bei surengti 
savo pasirodymą sutiko Britanijos lietu
vių krepšinio lygos (BLKL) atstovai. Jie 
renginio lankytojams bei dalyviams ne tik 
demonstravo krepšinio triukus, bet ir 
surengė žaidynes. “M.R” inf.

Pasaulio čempionė Simona Krupeckaitė.

rekordas buvo užmušantis, mums net aša
ros visiems byrėjo.“

Treneris pažymėjo, kad lenktynes ste
bėdami atvažiavę tautiečiai mojavo tri
spalvėmis ir kaip galėdami palaikė lie
tuvių dviratininkes.

Daugiausia savo vyro Dmitri- 
jaus Leopoldo treniruojama Si
mona Krupeckaitė anksčiau susi- 
žėrė nemažai medalių ir dviejuose 
pasaulio taurės etapuose.

„Reikėtų pagirti ir Viliją Se
reikaitę. Ji mums pateikė staig
meną, laimėdama bronzą. Šioje 
rungtyje planavome maždaug 6 
vietą. Tai didžiausias laimėjimas 
jos karjeroje“, - sakė Antanas 
Jakimavičius

(Aurimas Kuckailis)

Tūkstantmečio pasakojimai vaikams
(Šie kampeliai skiriami tėvams ir mokytojams, kad paskaitytų vaikams)

Gedimino pilis
Karalius Mindau

gas valdė 10 metų. Po 
jo mirties Lietuva kara
liaus nebeturėjo, bet 
valstybė nesugriuvo. Ją 
valdė, vienas po kito, 

įvairūs kunigaikščiai, bet jie nebuvo labai 
garsūs, kol į valdžią neatėjo kunigaikštis 
Gediminas.

Kai kalbame apie Gediminą, tuoj pri
simename legendą - kaip jis, pavargęs po 
taurų medžioklės, užmigo po dideliu ąžuo
lu ir susapnavo geležinį vilką, kuris stovė
jo ant kalno ir taip garsiai staugė, tarytum 
ten šimtas vilkų būtų buvę. Senas vaidila 
išaiškino, kad toj vietoj Gediminas pasta
tys pilį ir miestą, kurio garsas sklis po visą 
pasaulį.

Mes žinom, kad tai legenda, pasaka. Bet 
kaip buvo iš tikrųjų?

Gediminas gyveno prieš 700 metų, o se
noje anglų poemoje, pavadintoje “Keliau
tojas” . Vilnius minimas jau prieš 1000 me
tų. Vėliau ir kryžiuočių metraščiuose bu
vo rašyta, kad karalius Mindaugas (XIII 
amžiuje) įsteigė Vilniaus vyskupystę ir 
pastatė katedrą.

Lietuvių Frontas
Autorius Mindaugas Bloznelis, redak

torė Zita Kutraitė, viršelio dailininkė Jo
lanta Dambrauskienė.

Knyga skoningai apipavidalinta, kie
tais viršeliais, ramios tamsesnės žalios 
spalvos su šviesesniu tos pačios spalvos 
Vyčio Kryžiumi. Be to, smėlio spalvos di
desnio šrifto antrašte ir kuklaus šrifto au
toriaus vardu ir pavarde. Įdomiu sutapi
mu, jo vardas ir pavardė susideda iš tokio 
pačio raidžių skaičiaus. Taip išlaikyta 
lygsvara prisideda prie viršelio kompozi
cijos darnumo. Vyčio Kryžius man visa
dos patikdavo, o jame yra įkomponuoti 
inicialai LF.

Autorius Mindaugas Bloznelis buvo 
Marijos Pečkauskaitės gimnazijos moks
leivis, mano bendraklasis, kuris jau gim
nazijoje pasižymėjo gabumais, ypač ma
tematikoje. Tačiau svarbiausia, kad jis bu
vo atsidavęs LF veikėjas ir labai artimai 
susijęs su jo gairių brandinimu.

Knygos paskirtis - “...pagerbti ir pri
siminti dr. Adolfo Damušio ir prof. Antano 
Maceinos šimtąsias gimimo metines.” Se
kančiame puslapyje yra jų nuotraukos, 
drauge su Juozo Ambrazevičiaus - Brazai
čio, kaip supratau, LF “spiritus movens”.

Knygos turinio apimtis su visais priedais 
- virš 400 puslapių. Iš karto skaitytoją nu
stebina maloni staigmena - knygos turinys 
pačioje jos pradžioje! Tad skaitytojas turi 
gerą progą iš karto susipažinti sujos turiniu 
ir apimtimi bei atskirais nacių okupuotos 
tautos momentais. O jie buvo žiaurūs. Apie 
Stutthof’o koncentracijos lagerį daug kas 
bus girdėjęs ir skaitęs knygą “Dievų miš
kas”. Stutthof‘o koncentracijos lageryje 
žuvo ir vienas iš geriausių lotynų kalbos 
mokytojų Lietuvoje, Marijos Pečkauskaitės 
gimnazijos, Kazimieras Bauba. Man teko 
liūdna pareiga išversti jo žmonai į lietuvių 
kalbą iš vokiečių labai trumpą, šalčiu dvel
kiančią telegramą apie vyro mirtį lageryje.

Knygos turinys suskirstytas į dešimt 
paragrafų su padaliniais, LF vadovaujan
čių asmenų nuotraukomis ir trumpomis 
biografijomis, kuriose, deja, nėra nė vienos 
moters.

Knyga labai vertinga, su 35 temų priedu 
bei asmenvardžių rodykle ir dvidešimties 
inicialų paaiškinimu. Ypatingai naudinga 
lietuviškai skaitančiam jaunimui, išaugu
siam išeivijoje. Be to, dar yra trys nepasi-

Taigi Gedimino laikais (XIV amžiuje) 
Vilnius jau buvo svarbi gyvenvietė ir Ge
dimino sostinė. Pilį saugojo dvi upės: Neris 
ir Vilnia (Vilnelė). Aplinkui buvo miškai, 
ir ten kunigaikštis medžiodavo. O pavar
gęs turėjo atsigulti pamiegoti. Tik, žinoma, 
ne po ąžuolu, o medineje pilyje arba gal 
būt kalno apačioje stovėjusioje troboje. 
Kad ten stovėjo medinių rąstų namas, mes 
tikraižinome, nes prieš keliasdešimt me
tų kasinėjant po Vilniaus katedros rūsiais, 
buvo surastas to namo kampas. Kai medinis 
miestas sudegdavo, ant tų degėsių atsta
tydavo naujus namus, tai dabar kasinėjant 
vis atrandami seno miesto sluoksniai.

Ir kuo giliau kasi, tuo senesnį sluoks
nį atrasi. Labai giliai prisikasus net buvo 
atrasta, kad pirmoji Vilniaus katedra buvo 
pastatyta ant Perkūno šventyklos liekanų.

Legendoje vilkas buvo geležinis todėl, 
kad Gedimino pilis buvo mūrinė, labai 
stipri, pastatyta ant stataus kalno ir prie
šui neprieinama.

To vilko staugimas, kaip Gediminui 
pasakė senas vaidila, reiškė, kad miesto 
garsas pasklis po visų pasaulį. O tuo pir
miausia ir pasirūpino pats kunigaikštis 
Gediminas. Aliutė

rašyti straipsniai: įvadas, istorijografijos 
apžvalga ir šaltiniai. Pastarieji ne tik duo
da autentiškumo LF surinktai medžiagai 
patikrinti, bet ir sudaro patikimą foną ki
tiems teiginiams. LF veiklai paskirti pa
ragrafai nuo pirmo iki penkto padalinio 
galo. Čia rasime LF ideologinių raidos 
vystymosi stadijų branduolį ir statuto 
sudarymą, pritaikytą besikeičiančioms 
okupanto represijoms ir kartais “neva” tai 
atlyžimo politikai. Labai svarbus yra ka
rinio padalinio “Kęstutis” įsteigimas, SS 
legiono Lietuvoje sudarymo boikotas. Pri
siminkime, kad latviai ir estai turėjo įs
teigtus vietinių gyventojų SS legijonus. Tad 
nenuostabu, kad Zivilverwaltung Lietuvo
je nėrėsi iš kailio mūsų tautą palenkti. 
Tačiau jai nepavyko. V-tamc paragrafe 
rasime žinių apie “Lietuvių Sąjūdį” ir jo 
programą. VI-tame nagrinėjamos galimy
bės sukurti Lietuvos Tarybą. VII-tame - 
pastangos atkurti valstybingumą susikerta 
su Zivilverwaltung ir Berlyno grasinimais 
bei Vietinės Rinktinės likvidavimo grės
mę. VIII-tame tęsiamos Lietuvos valstybin
gumo atstatymo sąlygos. VLIK’as didelia
me pavojuje Lietuvoje ir, pagaliau, jo lik
vidavimas. IX-tame Lietuvių Fronto (LF) 
padėtis prasidėjus sovietų reokupacijos 
metams. X-tas nagrinėja LF veiklą, tak
tiką, primena nuosaikią jaunų lietuvių 
tausojimo politiką vokiečių okupacijos 
metu bei karinio Lietuvos pasipriešinimo 
potencialo plėtojimą. X-to padalinimo 
paskutiniame skyriuje - Lietuvos vals
tybės demokratijos koncepcijos plėto
jimas. Taigi, LF jau žiūri ne tik į šiandieną, 
bet ir į Lietuvos ateitį, nors ir labai sun
kiomis politinėmis sąlygomis.

Kas domisi tų laikų Lietuvos istorijos 
vingiais 1940- 1945 metais, tai yra sovie
tų, nacių ir sovietų reokupacija, manau 
neapsivils paėmęs į rankas šią vertingą, 
faktais pagrįstą knygą, kurioje šalia žiau
rios tikrovės ir lakių utopinių minčių, tu
rės gerą pagrindą pasididžiuoti mūsų tau
tos kamienu, likusiu tėvynėje. Tai jam ir 
sėkmingai susiklosčiusiems įvykiams tu
rime būti dėkingi, kad prisidėjo prie Ne
priklausomos Lietuvos atkūrimo

Isolde Ira Poželaitė - Davis AM
Knyga išleista Kaune, 2008 m. Leidėjas 

“Į Laisvę” Lietuvos filialas. Spaustuvė 
Morkūno ir Ko., Draugystės g. 17, LT- 
51229, Kaunas /Lietuva.
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Iš Redakcijos pašto___________
Atsakymas Melbourne Parapijos Tarybai

Turime džiaugtis, kad iki šiol Parapijos 
Namai aptarnavo kunigą, “Tėviškės Aidus” 
ir parapijiečius su finansine parama iš 
parapijiečių ir Bendruomenės.

Jau praeityje buvo iškelta Parapijos 
Namų ateitis Bendruomenėje ir tuo pačiu 
Parapijoje. Taigi, galima manyti, kad lai 
buvo diskutuota susirinkimuose ir buvo 
įrašyta į susirinkimų protokolus.

Per SBS lietuvišką radijo programą 
girdėjau diskutuojant, kad reikia “atpai
nioti” Parapijos Konstituciją ir atskirti 
Parapijos Namų įgaliotinius (Deed of 
Trust).

Viskas veikė puikiai iki dabar, tai ko-

Vykstančių j Lietuvą dėmesiui
„Global Refund“ yra pasaulinis lyde

ris teikiant mokesčių grąžinimo užsienio 
turistams paslaugas, veikiantis 37 šalyse ir 
aptarnaujantis daugiau nei 10 milijonų 
čekių (mokesčių grąžinimo dokumentų) 
per metus. Visame pasaulyje ši bendrovė 
turi sutartis su 230,000 parduotuvių, kurio
se apsipirkę užsienio turistai gali pasinau
doti vadinamąja „Tax Free Shopping“ 
paslauga ir susigrąžinti mokesčius.

„Global Refund” veikia ir Lietuvoje. 
Šiandien atvykėliai iš Amerikos, Kanados, 
Australijos labai aktyviai naudojasi mo
kesčių susigrąžinimo galimybe Lietuvoje - 
tereikia perkant paprašytipardavėjo „Tax 
Free“ čekio ir su juo vykstant namo jau 
Vilniaus oro uoste atsiimsite vadinamąjį 
VAT ar GST mokestį. Tik patikrinkite, ar 
ant parduotuvės durų ar prie kasos yra 
ženkliukas „TaxFrcc Shopping”.

Šiandien praktiškai visi didieji Lietuvos

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Gedulo ir 
vilties diena

Būdama Kau
ne užsukau į Įgu

los bažnyčią. Ten klebonavo Ričardas 
Mikutavičius. Jis birželio 14-tos minėji
mui buvo labai įspūdingai išdekoravęs 
bažnyčią ir kai kurios dekoracijos dar bu
vo likusios. Tai buvo keturios milžiniškos 
kruvinos spalvos juostos-vėliavos, paka
bintos nuo lubų. Jos buvo skirtos ketu
rioms netekties grupėms, ir kiekvienoje 
buvo atspausdintos padidintos dokumen
tų ir laiškų faksimilės.

Tų juostų pavadinimai buvo:
1. Ištremti į Sovietų Sąjungą 1941 -1953

- 700.000
2. Išvaryti į pasaulį 1940 -1945 - 

320.000
3. Politiniai kaliniai 1940 -1989 - 

183.000
4. Lietuvos partizanai 1944 -1956 - 

80.000
Tokių įspūdingų dekoracijų daugiau 

niekur nemačiau, tačiau ir be dekoracijų 
po kelerių metų Gedulo ir Vilties diena 
2001-ais metais man paliko labai ryškų 
prisiminimą.

Tą vasarą birželio 14-ta išaušo graži ir 
šilta. Tos dienos minėjimai vyko visą dieną 
įvairiose vietose. Iš pat ryto - iškilmingas 
Seimo posėdis. Gabriai, Gražina ir aš bu
vome svečių galerijoje. Posėdį stebėti bu
vo labai skaudu - taip atmestai viskas bu
vo daroma. Tik du nuoširdūs kalbėtojai 
palietė širdį. Vienas iš jų buvo Bernardinų 
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dėl reikia rūpintis apie įgaliotinius, jeigu 
Namų pardavimo klausimas nebuvo 
iškeltas? (“Mūsų Pastogė” Nr. 10, 
2009.03.18. Atsakymas p. V.P. Šalkūnui.)

I -atkas iškelti šį klausimą Bendruome
nės susirinkimuose ir galu tinai jį išspręsti.

Visų rūpestis yra finansinė parama 
Lie tuvių Namų išlaikymui.

Praeityje kai kurie lietuviai savo 
palikimą skirdavo Bažnyčiai, gal ateityje 
tas turtas - pilnai ar dalinai - galėtų būti 
skiriamas Lietuvių Namams, kuriais visi 
naudojamės?

Su pagarba,
Vytas 1*. Salkiinas

drabužių, avalynės, buitinės technikos, 
kosmetikos, juvelyrikos, suvenyrų, vaikiškų 
ir sporto prekių prekybos tinklai siūlo Tax 
Free Shopping paslaugą užsieniečiams, 
kuriuos pritraukia galimybė susigrąžinti 
mokesčius už įsigytas prekes.

Svarbu atsiminti dvi šios paprastos 
paslaugos taisykles: užsienio turistas 
parduotuvėje turi įsigyti prekių už daugiau 
nei 200 litų ir kartu su kasos kvitu gauti 
specialų „Global Refund“ čekį. Vėliau iš
vykdamas iš Lietuvos, turistas gauna mui
tinės pareigūno spaudą ant čekio ir gali 
kreiptis į „Global Refund“ punktus dėl 
išmokos jam patogiu būdu iš karto Vilniaus, 
Kauno ar Palangos oro uostuose arba vė
liau kitų valstybių didžiuosiuose miestuose.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į 
Robertą Kugelį, “Global Refund Lietuva” 
direktorių tel.: 2644100, 8 655 95959

c-mail: rkogelis@globalrefiind.com

bažnyčios kunigas Julius Sasnauskas.
“Linksmybė” prasidėjo, kai po posėdžio 

lūkuriavome koridoriuje. Prie Gabrio pri
ėjo tokia labai ryžtinga ir įpykusi moteriš
kė irėmė jį keikti: jie esą tremtiniai, ir jie 
neleis jam skriausti Svarinsko. “Kaip 
galima šaipytis ir niekinti tokį žmogų! 
Kaip jums ne gėda - jūs nevertas būti to
kioj vietoj, ir mes jums niekada neat- 
leisim!..” Gabrys nustebęs, išraudęs, bandė 
ramiai klausti, ką gi jis padarė Svarins
kui, kaip jis jį nuskriaudė, bet moteriškė 
įsikarščiavusi pila, kad jis neveidmainiau- 
tų, kad jis pats žino, ką jis vakar televizi
joj kalbėjo. “O dar Telekomas pakėlė 
kainas - visai nebeįmanoma gyventi...”

Gabrys dar bandė klausti, kaip jis 
Svarinską skriaudžia, bet moteriškė (su 
draugų palyda) apsisuko ir nueidama 
pasakė: “Jūs pats gerai žinote, aš su jumis 
net nenoriu kalbėti!” - ir eina sau. Gabrys 
dar suspėjo paklausti: “Ponia, ar jūs žinote, 
su kuo kalbate?” “Žinoma žinau! Jūs - 
Kazys Bobelis!” Mes visi prapliupom 
juoktis, moteriškė sumišo, žiūri į Gabrį, j 
mus. Gabrys sako: “Aš esu Gabrielius Žem
kalnis, Vytauto Landsbergio brolis, o da
bar eikite ieškoti Bobelio”. Moteriškė 
ėmė atsiprašinėti, teisinosi, kad ji paklau
sė, ar čia yra Bobelis, ir jai kažkas paro
dė Gabrį.

Po tokios linksmybės nuėjome gerti ka
vos pas Gabrius. Gabrys papasakojo, kad 
tai ne pirmas kartas, kad jį palaiko Bobe
liu, bet kartais tai išeina į gerą. Kartą 
policininkas jį sulaikė už greičio viršiji
mą, bet pamatęs, kas sėdi prie vairo, tuoj 
sušvelnino veido išraišką ir tik šelmiškai 
pagrūmojo: “Jūs gi Seime leidžiate įsta
tymus, tai ir patys turėtumėt jų laikytis. 
Na, važiuokite ir daugiau greičio nevir
šykite”. Gabrys, žinoma, jokių įstatymų 
Seime neleidžia, bet policininkui to ne
pasakė ir baudos išvengė.

Sveiki,
Esu Andrius Kaveckas, kūno kultūros 

mokytojas-ekspertas. Į Jus rekomendavo 
kreiptis Švietimo plėtotės centras.

Tikslas:
l.Surengti Išeivijos Lietuvių 1-ąsias 

RIPKĖS varžybas 10-16 metų berniukams.
2. Surengti Išeivijos Liet. 1-ąsias RIP

KĖS varžybas vaikų tėveliams, seneliams.
Uždaviniai:
1. Paskelbti informaciją.
2. Surengti 3-7 dienų stovyklą.
3. Išmokyti žaidimo pagrindų.
4. Suformuoti komandas.
Žaidimą žaidžia 2 komandos 3x3.

Toliau reikia:
1. Mcsti ritinį taip, kad jis riedėtų j 

varžovų pusę.
2. Stabdyti ritinį su lazdomis.
3. Iš sustabdytos vietos mesti varžo

vams atgal.
4. Taškai pelnomi kai ritinys įrieda į 

vartus arba prarieda pro galinę vartų liniją.
(Vyksta 2 kėliniai po 20 min. Laimi

Gerb. Redaktore,
Nuo pat nepriklausomybės atgavimo 

kapstomasi po „bildukų“, kolaborantų bei 
etatinių kagėbistų esamas ir numanomas 
bylas. Į narplionei prilygstančią, be ap
čiuopiamų pasekmių liustraciją, jie 
nebekreipia dėmesio.

O jų šeimininkai, pakeitę raudonas „ser
mėgas“ su penkiakampėmis į smokingus su 
raudonais gvazdikais atlape, kaip niekur 
nieko, maudosi turtuose, piniguose ir ma
lonumuose teisėtvarkos ir teisėsaugos še
šėlyje; jų liustracija nepalietė.

Seimams buvo dvi progos desovieti- 
zuoti demokratijos mechanizmą (1990 - 
1992 ir 1996 - 2000 metais), tačiau jos 
nebuvo išnaudotos. Su pastaraisiais Seimo

Išgėrę kavos vėl grįžom prie Seimo 
rūmų j vėliavų pakėlimą, o iš ten prie 
paminklo Aukų gatvėje (prie buvusių 
KGB rūmų). Buvo padėtos gėlės, Prezi
dentas Valdas Adamkus pasakė kalbą. Po 
jo labai šiltai kalbėjo buvęs tremtinys su
silaukęs plojimų audros.

Papietavę Seime, važiavom į Naująją 
Vilnią, kur sovietmečiu buvo formuojami 
ešalonai kelionei į Sibirą. Ten dabar stovi 
paminklas : gyvulinis vagonas, o šalia jo iš 
bėgių padarytas kryžius. Ten vėl buvo kal
bos ir dainos, barstomos gėlės. Na, o va
kare koncertas Kongresų rūmuose.

Tuo birželio įvykių minėjimas dar 
nesibaigė. Po dviejų dienų Rumšiškėse 
vyko “lapteviečių” - tremtinių, dirbusių 
prie Laptevo jūros - susitikimas.

Lapteviečiai
Rumšiškių muziejuje dabar yra ir 

tremtinių skyrius. Tenai stovi iš velėnų ir 
žemių padaryta jurta - žeminė, kokias 
pasistatydavo ir tenai gyvendavo tremti
niai. Sunku įsivaizduoti, kaip tokioj bū
delėj be apšvietimo ir be šildymo, arkti- 
kos speiguose gyvendavo žmonės, daž
niausiai tik moterys su vaikais, atskirtos 
nuo savo stipriausių šeimos narių - vyrų. 
Toje pat aikštelėje stovėjo ir gyvulinis 
vagonas, kuriais tie nelaimingieji buvo 
gabenami į nežinią. Aikštelę puošė ir keli 
kryžiai, bet tai jau šiuolaikinis pagra
žinimas. “Kelio rodyklė” rodė kiek 
tūkstančių kilometrų iki Vilniaus ir kitų 
vietovių.

Vytautas, važiuodamas j susitikimą, 
pasiėmė ir mane su Rimute. Susitikimas 
vyko prie jurtos. Vienas iš kalbėtojų pa
minėjo garbingus svečius, jų tarpe Vytau
tą ir Samuelį Rachliną. Išgirdusi Rachli- 
no pavardę pastačiau ausis - ko gero, tas 
pats Sibire gimęs Samuelis, su kurio tė
vu prieš kelerius metus kalbėjau telefo
nu Ribėje, Danijoje.

Tada, viešint pas mano draugę Bodil, 
jai paskambino jos draugė iš Kopenha

komanda pelniusi daugiau taškij.)
Žaidimo istorija:
RIPKĖ(Lietuviškas ritinys). Žaidimo 

ištakos siekia XIV a., Vytauto Didžiojo 
laikus. Tai tikrų tikriausias, unikalus, 
analogų pasaulyje neturintis lietuviškas 
sportinis žaidimas. Jis žaidžiamas stadio
ne su specialiomis medinėmis lazdomis ir 
dideliu guminiu ritiniu.

Tuomet tai buvo pagrindinė fizinio bei 
taktinio ugdymo priemonė pasiruošti 
kovoms prieš krašto užpuolėjus. Šįžaidimą 
mėgo tautos šviesuliai: istorikas, švietėjas
S.Daukantas, vyskupas M.Valančius, dr. 
J.Basanavičius, lakūnai Si. Darius, S. Gi
rėnas, KDineika ir kt.

Artėjantis Lietuvos Tūkstantmečio mi
nėjimas mus įpareigoja atlikti išlieka
mosios vertės darbus ateinančioms kar
toms... Šios idėjos įgyvendinimas Valstybei 
nieko nekainuos. Jei pritarsite atsiųsiu 
visus atsakymus į Jus dominančius klau
simus. (P.S. Tauta pamiršusi savo praeitį 
yra be ateities...) A. Kaveckas

jurgitakavcckicnė@gmail.cotn

rinkimais radosi trečia.
Patriotinės visuomeninės organizaci

jos, laikydamos liustracijos įstatymą ydin
gu iš esmės, šių metų vasario 27 dieną 
kreipėsi į Seimą, Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komitetą, Liustraci
jos komisiją ir Lietuvos genocido ir re
zistencijos tyrimo centrą, reikalaudamos 
jį keisti, numatyti pasekmes ne tik 
nusikaltimų vykdytojams, bet ir - griež
tesnes nusikaltimų užsakovams.

Ar pasinaudos naujas Seimas trečiąja 
proga padėti Tėvynei nusimesti rūbą seną, 
ar nesukliudys jam homo sovieticus sin
dromas, netrukus turėtume pamatyti Lieka 
viltis, kad trečias kartas bus sėkmingas.

Algimantas Zolubas, Lietuva 

gos. Jos pašnekėjo, aišku daniškai, paskui 
Bodil sako: “Čia ir su tavim nori pakal
bėti”. “Bet aš daniškai nemoku”. “Nieko, 
gali kalbėti lietuviškai”. Labai nustebusi 
paėmiau ragelį. Pasirodo, toji draugė 
ištekėjusi už Lietuvos žydo iš Virbalio. 
Jis ten turėjo cemento ir arklių mainų 
prekybą su Danija. Iš Virbalio visa šeima 
1941 m. buvo išvežti į Kolymą. Dabar jos 
vyras, Izraelis Rachlin, norėjo su manim 
pakalbėti. Prieš važiuodama į Lietuvą 
Bodil jiems buvo sakiusi, kad važiuoja pas 
mus ir kad aš buvau Landsbergyte. Rach- 
linas manęs paklausė, ar aš žinau ką nors 
apie Česlovo Landsbergio (mano dėdės) 
likimą - jis buvęs Virbalyje banko direk
torius ir jam labai daug padėjęs.

Papasakojau ką žinojau ir šiaip pa
sikalbėjome. Jis man pasakė, kad jie su 
žmona yra parašę knygą apie Sibiro 
tremtį, “Sixteen years in Siberia”, kuri 
kaip tik dabar leidžiama Amerikoje. 
Klausė, ar man būtų įdomu ją turėti. 
Pasakiau, kad labai įdomu, ir jis pažadėjo 
ją atsiųsti.

(Vėliau Bodil man parašė, kad autoriai 
gavo tiek mažai knygos egzempliorių, kad 
ji pati gavo dovanų paskutinį, o man 
nebeliko. Bet žinojau autorius ir knygos 
pavadinimą, tai Melbourne užsisakiau per 
knygyną ir gavau. Rachlinai rašė kaip 
keliavo su daugeliu “ir ne žydų kilmės 
lietuvių”, kaip vargo, kaip jiems Sibire gi
mė antras sūnus...)

Per kalbų pertrauką pasiklausiau ku
ris ten Rachlinas ir susiradau jį. Pasirodo, 
jis ir buvo tų Rachlinų, “16 years in Siberia” 
knygos autorių sūnus. Nustebo, kad žino
jau, jog jo brolis gimęs Kybartuose, jis 
pats Sibire, ir Sibire palaidota jo močiutė. 
Pasakė man, kad jis pats ten buvo nuva
žiavęs ir pastatė močiutei paminklą. Pas
kui jis dar kartą mane susirado minioj ir 
pasikalbėjom. Man tai buvo labai malonus 
ir įdomus susitikimas.

Tęsinys kitame MP nr.
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Vilniuje atidalyta akvarelių paroda 
„Tūkstantmečio odisėja“

Dailininkas ir buriuotojas Romanas Borisovas.

Kovo 26 dieną Vilniaus ap
skrities Adomo Mickevičiaus vie
šosios bibliotekos abonemento 
salėje atidaroma dailininko ir bu
riuotojo Romano Borisovo nu
lietų akvarelių paroda „Tūkstant
mečio odisėja“. Parodos lankyto
jai turi galimybe išvysti meninin
ko darbus, sukurtus jam plaukiant 
„Tūkstantmečio odisėjos“ jachta 
„Ambersail“ iš Cape Town’o 
(PAR) į Adelaidę (Australija).

„Dauguma „Tūkstantmečio 
odisėjos“ parodos akvarelių yra nu
tapytos unikaliomis sąlygomis. 
Vienos - plaukiant Indijos vande
nyno viduryje, kitos - jau po susi
tikimo su Australijos 1 aet. Bendruomene 
Adelaidės krante. Kiekviena jų turi savą 
įkvėpimo šaltinį - atskirus įvykius, apie 
kuriuos buvo išsamiai papasakota parodos 
atidarymo metu. Be to. Vilniuje eksponuo
jamos parodos lankytojai turi galimybę iš
vysti ir pačius naujausius, visai neseniai 
nulietus darbus“, - sakė R. Borisovas.

Visi šie dalininko R. Borisovo nuta
pyti darbai - unikalus įvykis, įeisiąs į 
Lietuvos dailės istorijos kroniką - pirmą 
kartą Lietuvos dailės istorijoje paveikslai 
buvo sukurti Lietuvos jachtai plaukiant 
Indijos vandenyne. R. Borisovas plaukda
mas jachta „Ambersail” Indijos vandenynu 
ėmėsi kasdienybės akimirkų fiksavimo ir 
apmąstymo tiek savo dienoraščiuose, tiek 
ir eskizuose. Jų nupiešė daugybę - ir pieš
tuku, ir akvarele. Si dailės technika garsė ja 
įnoringumu, todėl retas menininkas gali

pasigirti ją įvaldęs. Dauguma darbų nu
tapyti siūbuojant jachtai, tyškant purs
lams, vėjo bloškiamiems į akis, ir prisiri
šus - kad neiškristum. Todėl, menininko 
akimis, šie kūriniai nėra lobuli, išbaigti. Bet 
jie turi vieną neįkainojamą vertybę - savo 
sielą: kelionės, romantikos ir didelio tiks- 
lo-su Lietuvos vardu apskrieti visą pasaulį 
- dvasią.

Lietuvos buriuotojai jachta „Ambersail“ 
L'JTJ 1000 išplaukė j „Tūkstantmečio 
odisėją“, kad pristatytų pasauliui Lietuvą, 
švenčiančią garbingą jubiliejų ir pakvies
tų viso pasaulio lietuvius švęsti Lietuvos 
vardo paminėjimo tūkstantmetį vienu me
tu visuose penkiuose kontinentuose.

Daugiau informacijos:
Romanas Borisovas

Tel: 865939283 E-mail:
romanas.borisovas@gmail.com

Padėka
A'lr'A Reginai Pumputienei mirus, didžiausią padėką reiškiu 

mūsų gerbiamam ir mylimam kunigini Algiui Šimkui, lankiusiam Reginą na
muose ir ligoninėje, suteikusiam jai Šv. Sakramentus ir Paskutinį Patepimą.

Dėkoju Rūtai Kcnny. Aldonai Butkutei ir Stefanijai Simailytei - Oettulli už 
ilgą Reginos globą Lietuvių Namuose ir lankymą ligoninėje.

Taip pat dėkoju LThmošaitienei, D. Levickienei, D. Danicnci, Ii. Surnienei, M. 
Sodaitienei, P. Švambariui. A. Vyšniauskienei, J. A. Jankevičiams. R. Celnienci, St. 
Rastučiui ir Vilijai Dukas už lankymų ligoninėje.

Dėkoju už atsisveikinimo žodžius: SMGD vardu - Bronei Staugaitienei, drau
gų vardu - Aldonai Vyšniauskienei. Už giedojimą bažnyčioje ir kapinėse - Ritai 
Mačiulaitienei ir Birulei Kymantienei.

Mano nuoširdžiausia padėka Br. Staugaitienei už paruoštus šermenis ir iš
puoštą sale. Ypatinga padėka Antanui ir Audronei Kesminams. kurie lankė Re
giną ligoninėje ir man visokeriopai padėjo organizuojant laidotuves.

Ačiū visiems dalyvavusiems bažnyčioje, kapinėse ir šermenyse. Ačiū už. man 
pareikštus gražius užuojautos žodžius asmeniškai ir kortelėmis.

Vytautas Pumputis

Lietuvos tūkstantmečio jubiliejaus 
Nacionalinio muziejaus

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmų ir Lietuvos dailės muziejaus 

2009 metų svarbiausi renginiai
Iki gegužės 31 d.
Vilniaus paveikslų galerijoje veikia paroda „Pirosmani”.
Kovo 12 - gegužės 15 d.
Taikomosios dailės muziejuje veikia tarpiau! inė paroda „Gamtos ilgesys. Europos 
peizažai”.
Birželio 19 - rugpjūčio 23 d.
Nacionalinėje dailės galerijoje veiks tarptautinė dailės paroda „Spalvų ir garsų 
dialogai M. K. Čiurlionio ir amžininkų kūryba”.
Liepos 6 d.
Atkurtų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų numatytas iškilmingas 
atidarymas ir tarptautinių parodų „Baltų menas“ (rengia Vilniaus dailės akade
mija), „Lietuva senuosiuose istorijos šaltiniuose” (rengia Lietuvos archyvų depar
tamentas), „Vavclis Vilniuje. Nuo Jogailaičių iki Respublikos pabaigos“pristatymas. 
Liepos 6-12 d.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rūmuose numatomas 2009 m. Pilies festivalis.
Liepos 13-19 d.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose numatomas muzikos 
festivalis „Magnus Dux”.
Rugsėjo 10-20 d.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose numatomas XXsenosios 
muzikos festivalis „Banchetto musicale”.
Spalio 5 - gruodžio 14 d.
Nacionalinėje dailės galerijoje vyks tarptautinė paroda „Šaltojo karo metų 
modernizmas. Menas ir dizainas suskilusiame pasaulyje: 1945-1975".
Lapkričio 18-20 d.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose planuojama tarptautinė 
mokslinė konferencija, skirta Liublino unijos 440 melų sukakčiai.

Padėka
Brangiam vyrui, tėvui, seneliui Adolfui Jablonskiui mirus, nuošir

džiai dėkojame kun. Jonui Stankevičiui už šv. Mišias, Antanui Kramiliui už gies
mes, Danutei Ankienei už patarimus ir bendrą pagalbą, s.v. Raimondui Vingiliui 
už fotografavimą, skautų organizacijos atstovams - už dalyvavimą laidotuvėse.

Lietuviškas ačiū Sydnėjaus Lietuvių Klubo tarnautojams ir virtuvės šeiminin
kei Alvydai Auglienci už šermenų paruošimą.

Išreiškusioms užuojautą žodžiu, raštu, gėlėmis ar auka Heart Foundation, 
širdingas ačiū.

Esame dėkingi visiems, palydėjusiems Adolfą j amžiną poilsį.
Jablonskių šeima

Padėka
Halinai Statkuvienei mirus, už užuojautas, ašaras, paramą šei

mai. aukotas šv. Mišias, aukas vietoj gėlių, gėles, giesmes, reikšmingus žodžius, 
parodytą meilę ir pagarbą Mamai,.dalyvavimą jos laidotuvėse, šermenyse, už 
darbą, įdėtą ruošiant šermenis, esame labai, labai dėkingi.

I lalinos nuliūdę vaikai Gediminas, Rūta, Dalia,
anūkai, šeima ir sesuo Jadvyga

Atsisveikinimo popietė Melbourne
AktoriusTomas Vaisieta, aplankęs lietuvių bendruomenes Melbourne, Ade

laidėje, Canberroje ir Sydnėjuje, balandžio 7 d. iš Melboumo išskris j Lietuvą.
Visus, balandžio 5 dieną-Verbų sekmadienį, atvykusius pietauti į Melboumo 

Lietuvių Namus, kviečiame dar kartą susitikti su žinomu Lietuvos aktoriumi. 
Nusipirkę pietus Baro salėje, prašome su savo lėkšte ateiti j Jubiliejinę salę, kur 
visi kartu papietavę, dar kartą pasiklausysime Tomo Vaisietos šmaikščių liaudiškų 
pasakojimų, kartu padainuosime ir palinkėsime jam laimingos kelionės.

Popietės pabaigoje pasivaišinsime kava ir pyragais. Laukiame visų!
Renginio koordinatoriai ir

ALB Melboumo Apylinkės Valdyba

Australijos Lietuvių Dienų Ruošos Komitetas
Melbourne 2010

Pirmininkė Rita Maeiulaiticnė tel: 0425 704 890
Iždininkė Vilią Dūkas
Sekretorė Danguolė Juška
Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018.
e-mail: juskagirl@y7mail.com
Ko-ordinatinių komitetų narius pranešiu vėliau, kai turėsime pilną sąstatą.
Su pagarba, Danguolė Juška, sekretorė ALD 2010 Melbourne

Pamaldos Sytdnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, balandžio 12 dieną, 

11.30 vai. ryto St. Joachim's bažnyčioje, Lidcombc. Pasistenkite atvykti, nes ta diena yra 
Prisikėlimo Šventė - Velykos. Šv. Mišias laikys kun. Jonas Stankevičius, kuris daug laiko 
skiria lietuviams ir mokosi lietuvių kalbos. Jo sveikata šlubuoja, tačiau jis visada su 
mumis ir patarnauja laidotuvių metu.

Linkime visiems linksmų, laimingų šv. Velykų. Susitiksime bažnyčioje.
Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Darugija

Pranešimas Geelongo lietuviams
Pakeitus lietuviškų pamaldų laikų (viena valanda vėliau) Melboumo Parapijoje, 

į Geclongą kunigas Algirdas Šimkus galės atvykti 9.30 vai. ryto ir į Melbourną 
suspės grįžti 12-tos valandos minioms.

Šv. Velykų rylą, balandžio 12 dieną, Prisikėlimo šv. Mišios vyks 9.30 vai. Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje. Kadangi balandžio 5 d. atsuksime laikrodžius vieną 
valandą atgal ir grįšime į žiemos laiką, tai galėsite gerai pailsėti ir suspėsite į 
Prisikėlimo mišias Gcclonge.

Juozas Gailius, Bažnyčios maršalka

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”.
Remkite išeivijos spaudų!
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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 “A 4” lapas;
4) au toriaus vardą, pavarde 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 tek: 8707-0347 arba Aleną tek: 9338-2172.
Laukiame Melbourne, Geelongo ir apylinkių vaikų darbų!

Melbourne Entuziastės

Kviečiame apsilankyti vaikų piešinių parodoje

“Seniai, seniai - prieš 1000 metų”
Melbourne Lietuvių Namuose birželio 19 <1. - gegužės 10 d.

ir
j apdovanojimų įteikimą per Motinos Dienos minėjimą

Mclbourno Entuziastės

LOANS 
-for r>ocisio§ 
reijo vat i o rjs 
extensions

■ pvestn?e r>ts 

5.45% p.a.
variable aąd comparative rate

NOW ONLY 
4.75% 

for first tyonye aryd 
re-fiiyaiycintj loans 
held for 1 2 nyorytbs. 

(Coryditiorys apply)

April W

Urylike other banks 
Talka never charges 
account keeping or 
establishnjept fees. 
Talka loat) interest 
rates are identical 
to our conyparative 

irjterest rates.

TERM DEPOSITS Fuljds "’ay b” wi*b*dl'*9 CURRENT ACCOUNTS 
1/ na, from a term Kcouųt before Stoto 5499 - 1XJ*
1 Z njoptl) - maturity tą wljicb ease 0.5% l0 54999 - t .25%
6 njOQtb - 4.1 % P«r WOW iųteresl is payable $5000. - 1.J*

Z 1 oo withdrawn for Saviw
3 njOijuj — K 1 7d įfjg, period furjds were held. 2% for any arųouęt

Lithuanian Co-oparatlve Credit Society
email: Melbourne Adelaide Sydney
talki>@»weo»,n*t.au raw# .rhgtBJi tnsotw pcuarthantroiw*

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contaetus@Iitbuanianclub.org.au 
www.litlnianiancliib.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 OniOIl” dirba:
antradieniais - penktadieniais:

pietūs 12 vai. dienos -2-30 vai. p.p.
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 8.30 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 laimėti piniginius prizus. Prizas — $2,000.

Karaoke kiekvieno penktadienio vakarą (nuo7vak vakaro).

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

Šiais metais minint Lietuvos Tūkstantmetį, Sudnėjaus Lietuvių Klubas 
kviečia Klubo narius bei jų šeimas padovanoti augalą su puodu. 
Kai lankysitės Klube, galėsite pažiūrėti, kaip Jūsų augalas auga ir bujoja. Tas 
puodas su augalu turės Jūsų šeimos įrašą ir metus, kada Jūs jį padovanojot 
Klubui. Kaina būtų $200. Norintys padaryti tokią dovaną, prašomi kreiptis į 
Klubo Administraciją arba Jadvygą Burokienę tek: 9522 8275.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

“Tėviškės Aidai” kviečia prisidėti
Laikraštis “Tėviškės Aidai” ruošia atmintinį “Lietuvos vardo 1000 metų 

Metraštį”. Kviečiame visas Australijos lietuvių organizacijas-vienetus daly
vauti “Tėviškės Aidų” “Lietuvos vardo 1000 metų Metraštyje".

Prašome organizacijas-vienetus atsiųsti savo dabartinės valdybos-vienetų 
nuotraukas. Galite pridėti organizacijos-vieneto įsimintiniausią momentą, galite 
ir trumpą veiklos aprašymą, kuriame atsispindės jūsų veikla.

Tad kviečiame visiems prisijungti - bet kokiai lietuviškai organizacijai-vie- 
netui. Nuotraukas ir kt. prašome atsiųsti iki gegužės 2 dienos paštu arba elek- 
roniniu-paštu. Redakcijos adresas: 18 Henry St., Kensington 303 L

E-paštas: ingcstautas@hotmail.com Lauksime iš jūsų žinių.

“MllSLĮ Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pati, priimami ne 

vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.
(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)

Deadline for ads - Mondays 10 a.m.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: wvmu.sers.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 $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizaciji} 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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