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Sydnėjaus Lietuvių Klube - “Melbourne Cup”

Šiais metais pirmą kartą Sydnėjaus Lietuvių Klube vyko “Melbourne Cup” šventė, kurioje 
dalyvavo ir lietuviai, ir australai. Plačiau apie renginį - “M.P.” psl. 3.
Jadvygos Dambrauskienės nuotraukoje - dalis lietuvių, susirinkusių į “Melbourne Cup”.

Konsulinės paslaugos užsienyje - paprasčiau
(ELTA). Nuo kitų metų konsuliniai 

pareigūnai galės išduoti ir keisti pasus 
Lietuvos Respublikos piliečiams bei 
tvarkyti užsienio valstybėse gyvenančių 
asmenų gyvenamosios vietos deklaravi
mo duomenis, todėl sutrumpės pasų iš
davimo ir keitimo bei gyvenamosios vie
tos deklaravimo terminai. Pataisos įsiga
lios 2010 metų sausio 1 dieną.

Pagal dabar galiojančią tvarką konsu
liniai pareigūnai priima piliečių prašy
mus dėl paso išdavimo (keitimo), gyvena
mosios vietos deklaracijas ir perduoda 
šiuos dokumentus kompetentingoms i ,ie- 
tuvos institucijoms. Todėl paso išdavimas 
arba keitimas ir gyvenamosios vietos dek
laravimas per konsulinę įstaigą užtrunka 
gana ilgai, ir Lietuvos piliečiai, gyvenantys 
užsienio valstybėse, patiria įvairių nepa
togumų.

Įsigaliojus Konsulinio statuto patai

soms, konsuliniai pareigūnai nustatytais 
atvejais galės priimti sprendimus dėl paso 
keitimo ir išdavimo, formuoti paso iš
rašymo užsakymą Asmens dokumentų 
išrašymo centrui prie Vidaus reikalų mi
nisterijos ir tiesiogiai į gyventojų registrą 
įvesti duomenis apie deklaruotą asmens 
gyvenamąją vietą.

Konsulinio statuto pataisomis taip pat 
atsisakoma reikalavimo legalizuoti Lie
tuvos Respublikoje reziduojančių užsienio 
valstybių diplomatinių atstovybių ir 
konsulinių įstaigų išduotus ir sudarytus 
dokumentus.

Įgyvendinus šias įstatymų pataisas bus 
užbaigtas svarbus piliečių aptarnavimo 
Lietuvos Respublikos diplomatinėse at
stovybėse irkonstdinėse įstaigose gerinimo 
etapas ir išspręstos administracinės prob
lemos, su kuriomis susiduria užsienyje 
gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai.

Kokios problemos kaime?

Lietuvos Įvykių apžvalga
Vilniuje 
susitiko

Baltijos šalių 
Premjerai
Penktadienį, 

lapkričio 6 d. 
Vilniaus Rotu
šėje vykusiame 
Baltijos Ministrų 
Pirmininkų Ta

rybos posėdyje Premjerai aptarė bendrus 
veiksmus ekonominės ir finansų krizės 
akivaizdoje, bendradarbiavimą energeti
kos ir klimato kaitos klausimais, koope
raciją gynybos ir nacionalinio saugumo 
srityje.

Ta proga. Premjerai burtais ištraukė 
“Didžiojo žygio po Baltijos šalis” dalyvius 
- prizų laimėtojus. “Didysis žygis” - tai 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos turizmo agen
tūrų jau trečius metus organizuojamas pro
jektas, kuriuo siūloma aplankyti po 10 tu
ristinių objektų kiekvienoje Baltijos šalyje.

Pavardžių problema tęsiasi
Prieš savaitę Konstitucinis Teismas 

išaiškino, kad LR piliečio pase pagrindi
niame puslapyje vardą ir pavardę galima 
rašyti tik lietuviškais rašmenimis ir su- 
gramatinta forma, tačiau to paties doku
mento kitų įrašų skyriuje vardą ir pavar
dę galima įrašyti nelietuviškais rašmeni
mis ir nesugramatinta forma, kai asmuo 
to pageidauja.

Vis dėlto, pasak Kalbos komisijos pir
mininkės Irenos Smetonienės, klausimas 
dėl nelietuviškų pavardžių rašymo asmens 
dokumentuose po KT sprendimo taip ir 
liko neišspręstas. Sprendimas ypač netin
ka lietuvėms, susituokusioms su užsienie
čiais ir norinčioms paimti jų pavardę. “Kaip 
ir buvo moterims, ištekėjusioms už užsie
niečių, negalima rašyti originalios pavar
dės pagrindiniame paso lape, taip ir dabar, 
atrodo, t a padėtis liks. Dvi formos tik nura

mins širdį, kad išeitis yra. Bet puikiai ži
nome, jog Konstitucinis Teismas atsakė, 
kad antroji forma bus neoficiali, vadinasi, 
ja pasinaudoti moterys niekur negalės”, - 
pabrėžė I. Smetonienė.

Pavyzdžiui, lietuvė, iš tekėjusi už Nixon 
pagrindiniame LR paso puslapyje tampa 
Niksonienė arba Niksonė. - ir kadangi tokia 
jos pavardės forma yra oficialioji, ji skiriasi 
nuo Nixon jos vyro dokumentuose ir sukelia 
sunkumų užsienyje. Bet nors moters pa
vardė kitoje LR paso vietoje ir yra įrašyta 
kaip Nixon, ši pavardės forma vistiek nėra 
oficialioji ir todėl nėra “tikroji”.

J. Basanavičiaus premija - 
muziejaus direktorei

Šių metų valstybinę Jono Basanavi
čiaus premiją už reikšmingą mokslinę, 
kūrybinę ir visuomeninę veiklą etninės 
kultūros srityje nutarta paskirti kultūros 
istorikei, muziejininkei, Lietuvos nacio
nalinio muziejaus direktorei Birutei Kul
nytei. Premijos dydis - 65,000 Lt.

Nuo 1992 metų B. Kulnytei vadovau
jant Lietuvos nacionaliniam muziejui, per 
tą laiką muziejus tapo kultūros centru, 
kuriame rengiamos ne tik parodos, bet ir 
kultūros istorijos vakarai, konferencijos, 
leidžiamos knygos iš muziejaus rinkinių. 
Jos iniciatyva prie Etnografijos skyriaus 
įsteigtose tautinio kostiumo atkūrimo 
dirbtuvėse kuriamos autentiškų audinių ir 
drabužių kopijos.

Lietuvos kino šimtmetis
Vilniuje lapkričio 5 d. buvo atidaryta 

Lietuvos kino šimtmečiui skirta paroda 
“Lietuvos kinas. 1909-2009”, kuri pristato 
reikšmingiausius lietuviškus filmus ir jų 
kūrėjus, suteikia progą pamatyti unikalią 
XX a. pradžios kino techniką, žymiausių 
dailininkų sukurtus kostiumus, animaciją 
irplakatus. Paroda rodo visus ryškiausius 
Lietuvos kino etapus: kino kūrimosi

. Nukelta į 2 psl.

Lietuvos gyventojai mano, kad krizės 
sąlygomis pagrindinė kaimo problema yra 
nedarbas, girtavimas ir nedidelės produk
cijos supirkimo kainos. Tai rodo apklau
sa, kurią užsakė Žemės ūkio ministerija.

Nedarbą kaip didžiausią kaimo prob
lemą nurodė 65% apklausos dalyvių, tuo 
tarpu pernai lapkritį jų buvo kur kas ma
žiau - 46%. 30% apklaustųjų manymu, 
pagrindine problema kaime yra alkoholio 
vartojimas, 17% - mažos produkcijos 
supirkimo kainos.

Absoliuti dauguma apklaustųjų - net 
84% - mano, kad ūkininkams reikia mo
kytis kurti verslo planus ir išnaudoti Eu
ropos Sąjungos (ES) paramą. Taip pat 
84% apklaustųjų teigė, kad kaime turėtų 
būti skatinamas ekologinis ūkininkavi

“airBaltic” atnaujina skrydžius
Oro bendrovė „airBaltic“ pranešė dar 

šiais metais atnaujinsianti skrydžius iš 
Vilniaus oro uosto.

Iki Kalėdų oro bendrovė pradės 
skraidyti iš Vilniaus į Paryžių, Berlyną ir 
Muencheną. o iškart po Naujųjų - j Ams
terdamą ir Romą.

„Sveikiname Susisiekimo ministe
rijos sprendimą keisti oro uosto kaino
darą - tai padės atsigauti Vilniaus oro 
uostui ir visai aviacijos rinkai šalyje”, - 
pažymi „airBaltic“ viceprezidentas Ta
das Vizgirda. Pasak jo, teisinga oro uos
to kainodara pritrauks ir daugiau oro 
bendrovių, o tai didins Vilniaus ir 
Lietuvos patrauklumą turistams ir 
investuotojams.

Pirmoji numatoma atnaujinti oro 
bendrovės skrydžių kryptis bus iš Vil
niaus į Paryžių - skrydžiai pradedami nuo 
gruodžio 18 dienos.

Į Paryžių „airBaltic“ skris antradie
niais, penktadieniais ir sekmadieniais. 
Lėktuvai į Muencheną pradės skraidyti 
nuo gruodžio 19 dienos, j Berlyną - nuo 
gruodžio 21 dienos. Į Muencheną bus 
skrendama antradieniais, trečiadieniais, 

mas, 81% respondentų nuomone, būtina 
laikytis griežtų aplinkosaugos reikalavimų.

74% apklausos dalyvių pritarė, kad rei
kia dalį žemės apsodinti miškais, 66% 
mano, kad gamyba turėtų užsiimtų jaunes
ni žmonės, 64% teigia, kad Lietuvos že
mės ūkių techniniai reikalavimai turi ati
tikti ES standartus, 56% pasisako už ūkių 
stambinimą, 52% - už gamybos atsisakymą 
skurdesnėse žemėse.

Mažiau nei pusė (42%) apklaustųjų 
pritarė, kad pasitikėti ES paramayra dide
lė rizika, 36% tvirtino, kad ES aplinko
saugos standartai yra per griežti, o 32% 
apklausos dalyvių mano, kad Lietuvos 
žemės ūkio pagrindu turėtų būti maži ūkiui.

Rinkos tyrimų bendrovę “Vilmorus” 
apklausą vykdė spalio 2-16 dienomis.

šeštadieniais ir sekmadieniais, j Berly
ną - pirmadieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais.

Pirmieji skrydžiai į Amsterdamą ir 
Romą bus vykdomi po Naujųjų metų - 
atitinkamai sausio 4 ir sausio 11 dieną. Į 
Amsterdamą keleiviai galės vykti kasdien, 
išskyrus šeštadienius. Į Olandijos sostinę 
bus vykdomi rytiniai reisai, patogūs jun
giamiesiems skrydžiams. Į Romą „air
Baltic“ planuoja skraidyti pirmadieniais, 
ketvirtadieniais ir šeštadieniais.

Skrydžiai į Kopenhagą ir Rygą vyks 
kaip numatyta žiemos skrydžių tvar
karaštyje. Tado Vizgirdos teigimu, svars
toma galimybė atnaujinti dar keturias 
kryptis ateinančiam vasaros skrydžių 
sezonui. „Pagaliau Vilniui bus atverti 
tiesioginiai vartai su svarbiausiomis 
Europos sostinėmis, o per jungtinius 
reisus bus galima pasiekti pora šimtų 
miestų.

Esame įsitikinę, kad kitais metais 
Vilniaus oro uostas turės visas galimybes 
tapti sparčiausiai augančiu oro uostu 
Europoje“, - sako “airBaltic” vicepre
zidentas. □
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Trumpai iš visur
♦ Naujasis Euro
pos Sąjungos sta
tutas turėtų pra
dėti veikti šių 
metų gruodžio 
mėnesį. Čekija 
paskutinė iš 27- 
nių Europos Są
jungos narių, ga
liausiai pasirašė 
Lisabonos sutartį.

♦ Įsitempė santykiai tarp Tailando ir 
Kombodijos. Kombodija yra suteikusi 
prieglobstį buvusiam Tailando min. pir
mininkui Thaksin Shinawatra ir atsisako 
jį išduoti Tailando teismui, kur jam yra 
iškelta byla dėl korupcijos. Vietoje to. 
lapkričio 4 d. Kombodijos vyriausybė 
paskyrė Thaksin savo patarėju. I .apkričio 
5 d. Tailandas atšaukė savo ambasadorių iš 
Kombodijos, Kombodija atsakė tuo pačiu. 
♦ JAV visuomenę sukrėtė žinia apie 
Ford Flood, Texas valstijoje lapkričio 5 d. 
įvykusias žudynes. Karo stovykloje apie 
300 neginkluotų karių laukė sveikatos 
tikrinimo punkte skiepijimo ir akių pa
tikrinimo prieš išvykstant tarnybai į Af
ganistaną ir Iraką. Į juos pradėjo šaudyti 
JAV kariuomenės psichiatras majoras 
Nidai Malik Hasan, sušukęs “Allah 
Akbar”. Jis (mirtinai) nušovė 13 karių, jų 
tarpe 3 moteris ir sužeidė dar 30 karių. Jį 
galiausiai peršovė ir nuginklavo iš gatvės 
atbėgę judėjimą tvarkę policininkai. Iš
aiškinta, kad musulmonas majoras palai
kė ryšį su radikaliais musulmonų dva
siškiais.
♦ Lapkričio pradžioje Huthi sukilėliai, 
kurie jau 5 metai kaip kovoja prieš Jeme
no vyriausybę, įsiveržė į Saudi Arabijos 
teritoriją, užimdami du kaimus ir nukau
dami pasienio sargybinį. Saudi Arabija 
griežtai reagavo, artilerija apšaudydama

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
pradžią, sovietmečio laikotarpį bei šiuolai
kinį nepriklausomos Lietuvos kino meną. 
Išskirtinis dėmesys parodoje skiriamas 
Lietuvos kino dokumentikai ir animacijai.

Palankus Europos Komisijos 
vertinimas

Kaip praneša ELTA, Lietuvoje priešta
ringai vertinami ir kritikuojami Vyriausy
bės veiksmai suvaldant krizę sulaukė pa
lankaus vertinimo Briuselyje.

Europos Komisija (EK) pabrėžia, jog 
2008-ųjų pabaigoje dabartinės Vyriausybės 
veiksmai, siekiant užtikrinti viešųjų finan
sų stabilumą, buvo tinkamas atsakas j staigų 
Lietuvos ekonomikos kritimą. Šiais veiks
mais buvo išlaikytas valiutų valdybos mo
delio patikimumas. EK teigimu, Vyriausy
bė neturėjo galimybių naudoti fiskalinio 
stimulo priemonių, tačiau aktyviai taikyda
ma alternatyvias priemones, tarp jų ir spar
tesnį ES struktūrinių lėšų įsisavinimą, 2009 
m. Vyriausybė sugebėjo skatinti eksportą 
bei investicijas. Dokumente taip pat rašo
ma, jog Vyriausybės sprendimas mažinti 
išlaidas viešajam sektoriui, pirmiausia 
mažinant atlyginimų fondą, buvo teisingas. 
Palankiai vertinamos ir pasiekto Naciona
linio Susitarimo nuostatos.

V.Uspaskicho problema atidėta
Europos Parlamento (EP) Teisės rei

kalų komitetas, turėjęs svarstyti, arpanai- 
■leinti Darbo partijos lyderio europarla- 
'-mentaro Viktor Uspaskich’o teisinę ne- 
“li'ėčiamybę, šį klausimą atidėjo ateičiai. 
l'Liėtuvoje jį išrinkus ES Parlamento nariu, 
s jis buvo įgijęs teisinę neliečiamybę. Tačiau 
-LR-Generalinė prokuratūra dar birželio 
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Huthi kontroliuojamas sritis Jemeno šiau
rėje, bei puldama jas iš oro. Huthi sukilėliai 
gauna paramą iš Irano.
♦ Lapkričio 9 d. į Tawang vietovę Indi
joje. Tibeto pasienyje, atvyko Dalai I ,ama 
vienos savaitės religinio mokymo vizitui. 
Tawang yra svarbus budizmo centras. Kaip 
įprasta, Kinija griežtai protestavo prieš 
Dalai Lama vizitą, tvirtindama, kad vizitas 
yra skirtas Tibeto separatizmui kurstyti.
♦ Lapkričio 10 d. Šiaurės Korėjos pa
trulinis laivas įplaukė j Pietų Korėjos 
vandenis Geltonojoje jūroje ir atidengė ug
nį į Pietų Korėjos karo laivus. Po dviejų 
minučių susišaudymo 3 km. atstume 
Šiaurės Korėjos laivas užsidegė ir pasi
traukė atgal į Šiaurę. Šiaurės Korėja ne
pripažįsta Jungtinių Tautų 1953 metais nu
statytos teritorinių vandenų ribos.
♦ Lapkričio 9 d. Vokietija Berlyne iš
kilmingai paminėjo 20 metų sukaktį nuo 
Berlyno sienos griuvimo ir Vokietijos su
sivienijimo. Iškilmėse dalyvavo daug už
sienio svečių, jų tarpe Michail Gorbačiov, 
JAV valstybės sekretorė Hillary Clinton, 
Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy 
ir Rusijos prezidentas Dimitry Medvedev. 
Buvusios Berlyno sienos sugriovimas, 
buvo simboliškai inscenizuotas nuverčiant 
1000 didžiulių domino statulų.
♦ Italijos min. pirmininkas Silvio Ber
lusconi pranešė, kad gruodžio mėnesį 
Italija pradės statyti 3.7 km. ilgio tiltą per 
Mesinos sąsiaurį, kuris sujungs Apeninų 
pusiasali su Sicilija. Tai bus ilgiausias 
pasaulyje kabantis tiltas, iškilęs 64 metrus 
virš vandens paviršiaus.
♦ NASA erdvių tyrimo organizacija pa
tvirtino, kad jos spalio mėnesio įvykdytas 
bandymas paleidžiant raketą į mėnulio 
paviršių surado žymias sušalusio vandens 
atsargas Cabeus krateryje netoli mėnulio 
pietų ašigalio. Q 

mėnesį kreipėsi į EP prašydama panaikinti 
finansiniais nusikaltimais kaltinamo V. 
Uspaskicho teisinį imunitetą, nes įtaria, kad 
Darbo partija nuslėpė 24 mln. litų pajamų 
bei išlaidų. ES komitetui ši problema yra 
sunki, nes V.Uspaskich’ą Lietuva siunčia į 
ES kaip savo atstovą, bet kartu nori jį 
susigrąžinti teismui.

Gera žinia lietuviams turistams
Per pastarąjį dešimtmetį vienas iš popu

liariausių kraštų lietuviams turistams yra 
Turkija. Dabar šis kraštas panaikino reika
lavimą turėti vizą turistiniais tikslais atvyks
tantiems Lietuvos piliečiams. Pernai Turki
joje lankėsi apie 90,000 lietuvių, kurie už 
Turkijos vizas sumokėjo apie 4.7 mln. litų.

Lietuvos piliečiai nuo šiol gali be vizos 
įvažiuoti įTurkiją ir kaip turistaiviešėti joje 
ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų. 
Kitais tikslais j Turkiją vykstantiems as
menims reikalavimas turėti vizą išlieka.

Naujas Seimo kancleris
Dar 2006 metais laikinai šias pareigas 

ėjęs Jonas Milerius paskirtas penkerių 
metų kadencijai Seimo kancleriu. Jis pa
keičia Gintautą Vilkelį.

J. Milerius gimė 1949 m Skuodo rajone, 
1969-1974 m. studijavo Vilniaus univer
siteto Matematikos-mcchanikos fakultete, 
po to dirbo Vilniaus automatizuotų val
dymo sistemų projektavimo konstravimo 
biure inžinieriumi. Nuo 1990 m. lapkričio 
7 d. dirbo specialistų grupėje prie LR 
Valstybinės delegacijos tarpvalstybinėms 
deryboms su TSRS. Nuo 1995 m. gruodžio 
- Seimo kanceliarijos Kompiuterinio 
duomenų tvarkymo skyriaus vedėjas.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,EITA,BNS,LGmCir“Bernardinai”.

Dovanos “Didžiojo žygio” laimėtojams
Vilniuje penktadienį, lapkričio 6 d., 

burtų keliu buvo išrinkti pusę metų 
trukusio tarptautinio turizmo projekto 
“Didysis žygis po Baltijos šalis” nugalė
tojai. “Didysis žygis po Baltijos šalis” - tai 
vienas įdomiausių ir sėkmingiausių pasta
rųjų metų projektų, kurį jau trečius metus 
organizuoja Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
turizmo agentūros.

Pagrindinį prizą laimėjo dalyvė iš 
Lietuvos Laura Rakutienė. Trys Baltijos 
šalių prizai atiteko Lindai Ilmjarm (Es
tija), Dace Stalaza (Latvija) ir Arnui 
Radzevičiui (Lietuva). Dalyvių aktyvu
mas šįmet buvo tikrai didelis, siekęs be
veik 25,000.

Žygio dalyviai, aplankę ne mažiau kaip

O. Koršunovo teatras keliauja plačiai
lėtas” neseniai matė Lenkijos miesto 
Vroclavo (buvęs Breslau) ir Vengrijos 
sostinės Budapešto publika.

Dabar spektaklio kūrybinė grupė jau 
rengiasi į festivalį “Euro-Scenc” Leipzige, 
kuriame vaidins “Hamletą”. Grįžęs iš 
Vokietijos, “I lamlctas” dar kartą pasuks į 
Rytus-į Naujojo Europos teatro festivalį 
NET Maskvoje.

O. Koršunovas ir “Hamleto” komanda 
gastrolių maratoną užbaigs turnė po 
Prancūziją.

Čia įvairiuose prancūzų teatruose ir 
festivaliuose susirinkusiems žiūrovams 
bus parodyta net trylika “Hamleto” spek
taklių. □

Oskaro Koršunovo/Vilniaus miesto 
teatras (OKT) tęsia gastrolių po Europos 
teatms ir festivalius maratoną. Dar rugsėjį 
prasidėjusio ir iki pat Kalėdų truksiančio 
turo metu režisierius Oskaras Koršunovas 
pristato Europos teatro mėgėjams savo 
spektaklių pagal William Shakespeare 
dramas trilogiją - “Vasarvidžio nakties 
sapnas”, “Įstabioji ir graudžioj! Romeo ir 
Džuljetos istorija” ir “Hamletas”.

Rugsėjį ir spalį aplankęs svarbiausius 
Rytų Europos teatro festivalius Tbilisyje, 
Sankt Peterburge “Baltiskij dom” ir 
Minsko festivalį “Panorama”, OKT keičia 
savo gastrolių krypti ir suka į Vakarus. 
Naujausią O. Koršunovo spektaklį “Ham-

Nukaldinti Vytautui karūną?
Kaip praneša BNS, Kaune yra siūlo

ma iš Vilniaus dailės muziejuje laikomo 
blokados aukso nulieti karūną Vytautui 
Didžiajam kaip padėką už ypatingus 
nuopelnus lietuvių tautai. Tokiu būdu 
kauniečiai nusprendė atkurti teisingumą 
ir suteikti Vytautui Didžiajam karūną kaip 
atlygį už tą, kurią prieš 580 melų “nušvil
pė” lenkai.

Spalio 27 d., minėdami Vytauto Di
džiojo mirties 529-ąsias metines, Lietuvos 
Vytautų klubo ir Lietuvos karališkųjų 
bajorų sąjungos nariai kreipėsi į Lietuvos 
vadovus, siūlydami Vilniaus katedroje, 
manomoje LDK valdovo palaidojimo 
vietoje, pastatyti antkapį - kenotafą ir 
nuliedinti aukso karūną. Jos Vytautas 
Didysis nesulaukė tik per plauką, nes mi
rė, karaliaus valdžios simbolio nespėjus 
atgabenliįLieluvą.

“Karūną būtų galima nulieti iš blo- 
kadinio aukso, dabar saugomo Vilniaus 
dailės muziejuje. Tai būtų pigiau, nei sta
tyti filmą. Be to, antkapis ir karūna pri
trauktų daugiau turistų”, - svarstė Lietu-

Lietuvos ekonomika atsigaus 2011 m.?
Remiantis Komisijos prognozėmis, 

infliacija Lietuvoje šiais metais turėtų 
siekti 3.9%. Ateinančiais metais Lietuvo
je vyks 0.7% defliacija, o 2011 metais kai
nos turėtų ūgtelti 1%.

EK numato, kad antrąjį šių metų 
pusmetį Europos Sąjungos (ES) ekonomi
ka išbris iš nuosmukio, nors bendras 
2009 metų BVP dar turėtų sumažėti maž
daug 4%. Tikimasi, kad ekonomikai laips
niškai atsigaunant 2010 m., BVPpadidės 
0.75%, o 2011 metais-maždaug 1.5%.

Europos Komisijos (EK) rudens prog
nozėse numatoma, kad Lietuvos ekono
mika ims augti tik 2011 metais. Prieau
gis sieks 2.5%. Šiais metais numatomas 
18.1% bendrojo vidaus produkto (BVP) 
smukimas. Kitąmet nuosmukis turėtų 
siekti 3.9%.

Kalbant apie nedarbą, šiais metais 
nedarbo lygis Lietuvoje turėtų siekti 
14.5%. Ateinančiais metais šis rodiklis 
turėtų padidėti iki 17.6%,o2011 metais— 
iki 18.2%.

Lietuvės dokumentinis filmas - festivalyje
Tai dokumentinis-animaeinis filmas, 

paremtas tikra režisierės senelių, išgyvenu
sių tremtį į Sibirą, gyvenimo istorija. Didelė 
dalis svarbiausių senelių gyvenimo įvykių 
yra užfiksuoti fotografijose, kurios tampa 
vizualiniu dokumentinio filmo pagrindu. 
Greta fotografijų filme rodoma dokumen
tinė kino kronika bei specialiai sukurta 
animacija. □

Šių metų Europos dokumentinių fil
mų festivalis, kurį organizuoja Europos ša
lių kultūros institutai ir ambasados Londo
ne, parengė programą „Atminties“ tema. 
Ši tema susijusi su Berlyno sienos griuvimo 
20-mečiu, todėl rodoma nemažai filmų apie 
sovietinę Rytų Vidurio Europos praeitį. Taip 
jų - Giedrės Beinoriūtės filmas „Gyveno 
senelis ir bobutė“. 

po penkis objektus Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje, laimėjo Baltijos prizus - skry
džius ir savaitgalį pasirinktoje gretimos 
šalies (lietuviai - Estijos arba Latvijos) 
sostinėje. Aktyviausi projekto dalyviai 
burtų keliu laimėjo ir nemažai papildo
mų prizų: romantišką savaitgalį Mažo- 
nės pilyje, skrydį oro balionu, sveikatin
gumo savaitgalį poilsio centre, ekstremalų 
šuolį parašiutu iš 1000 metrų aukščio irkt.

Projekte “Didysis žygis po Baltijos 
šalis” dalyvavo 30 objektų, po dešimt 
kiekvienoje iš šalių. Vertinant Lietuvos 
objektų populiarumą, dažniausiai lanko
mas buvo Kretingos rajone japonų ran
komis kuriamas japoniškas dainuojančių 
akmenų slėnis “Madzuchai”. □ 

vos bajorų vadas Kęstutis Ignatavičius.
Blokados auksu yra vadinami juvely

riniai dirbiniai, kurie 1990 metais buvo 
nupirkti už žmonių suaukotas lėšas pa
remti ką tik nepriklausomybę atgavusiai 
Lietuvai, kurią SSRS bandė pasmaugti 
ekonomine blokada.

Istorikas Alfredas Bumblauskas kau
niečių idėja pernelyg nesižavėjo, bet ir 
nekritikavo. “Mūsų istorija taip apvelta 
romantiniais pasaakojimais, kad šiame fo
ne karūna Vytautui - nieko bloga. Juri
diškai Vytautui ji nepriklausė, nes Lenkija 
prieštaravo, o pagal 1385 m. Krėvos uniją 
ji turėjo teisę tai daryti. Bet karūna iš tie
sų buvo nulieta, buvo gabenama Į Lietu
vą, tai faktas”, - sakė istorikas.

Vytauto Didžiojo karūnavimas planuo
tas 1430 m. rugsėjo 8 dieną, tačiau jis ne
įvyko. Buvo numatyta kita karūnavimo 
data, tačiau spalio 27 d. Vytautas mirė. 
Tuomet Vytautui buvojau 80 metų. Mano
ma, kad Vytautas mirė nuo sutrenkimo, 
kurį patyrė nukritęs nuo arklio. Kita versi
ja, kad jis mirė nuo supūliavusios voties.
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Į Bendruomenės baruose
Skambėk, skambėk dainele!

Genovaitė Kazokicnč

Daina-galinga ir stebuklinga, daina - 
visagalė. Varge ir džiaugsme ji tave lydi, 
tavo žingsnius seka. Be dainos neapsieina 
jokie asmeniški paminėjimai pradedant 
krikštynomis ir baigiant laidotovėmis, nors 
šiuo atveju ji vadinama giesme. O kur 
gimtadieniai, anksčiau buvo ir vardadie
niai, kai dainuodavom visi iki užkimimo. 
Tačiau dainos poveikis yra dar platesnis, 
nesjis veikia ir visuomeniniu beivalstybi- 
niu mastu.

Dainos stiprybė paveikia visus: ir ma
žus, ir suaugusius. Prisiminkit lik žygiuo
jančius kareivių pulkus, kuriuos sekdavo 
būriai vaikų, stengdamiesi eiti “į koją”. Ir 
tuos išvargusius kareivius, kurie užtraukę 
dainą vėl pakeldavo galvas aukštyn.

Bet laikai pasikeitė. Mes nebegyvena-

Šoka Sydnėjaus lietuvių tautinių šokių grupė “Sūkurys”.

Sydnėjaus Liet. Klube - “Melbourne Cup”
Aida Zastarskytė-Abrornas

Kiekvienais metais pirmąjį lapkričio 
antradienį Australija švenčia vieną iš 
gražiausių ir spalvingiausių švenčių. Tą 
dieną Melbourne vyksta didžiausios ir 
prabangiausios žirgų lenktynės Australi-
joje - “Melbourne Cup”. Dėl šios neįtikė
tinai svarbios priežasties Melbourne pa
skelbta nedarbo diena. Visi buriasi irvyksta 
pažiūrėti ne tik lenktyniaujančių žirgų, 
bet ir parodyti save, pažiūrėti i kitus.

Sydnėjuje ši diena vis dar yra darbo 
diena, bet nuo pietų mažai kas dirba. Be
veik visos moterys mieste vaikšto su 
skrybėlaitėm, visur gėlės, plunksnos ir pan. 
Žmonės atsipalaidavę, pasipuošę spal
vingais rūbais, moterys - fantastiškai 
egzotiškomis skrybėlėmis. Visi sveikina 

Sydnėjaus ponios, pasipuošusios skrybėlaitėmis. Visos nuotraukos Angonitos Wallis.

ine arti vieni kitų, kur 
galėjome pėsti nueiti ir 
kaimynus aplankyti. Šiuo 
metu jau ir važiuojant 
mums trunka valanda 
kita pasiekti susirinkimo 
vietą.

Nutilo dainos... Dabar 
dainuoja tik suorgani
zuoti vienetai, tarp jų 
didžiausias ir yra choras, 
kuris palaiko ryšius tarp 
mūsų - dainuojančiųjų ir 
klausančiųjų ir iškelia
mfisų sielas j aukštumas, 
ištraukia iš kasdieniškumo.

Sydnėjaus choras, pasivadinęs gražiu 
vardu “Daina”, mums suteikė didelę šven
te, surengdamas koncertą, kuriame dai
nomis mus ir virkdė, ir džiugino.

vicni kitus ir džiaugiasi.
Šiais metais, pirmą kartą “Melbounc 

Cup” šventė surganizuota ir Sydnėjaus 
Lietuvių Klube. Šventės iniciatorė -naujoji 
klubo vedėja Suzanne Fairhall ir direkto
rių valdyba. Jau prieš keletą savaičių 
skelbimai kvietė visus švęsti “Melbounc
Cup” Lietuvių Klube.

Nuo vidudienio j Klubą pradėjo rink
tis gražiai pasipuošę lietuviai. Moterys su 
žaismingomis skrybėlaitėmis, spalvin
gomis suknelėmis, vyrai pasitempę, kos
tiumuoti. Džiugu, kad Lietuvių Klubo ne
aplenkė ir australai. Visi gerai nusiteikę, 
išgėrę po taurę šampano laukėme svar
biausios atrakcijos - žirgų lenktynių. 
Šampanas ir pietūs - viskas kaip pridera 
rimtai progai. Visi buvome pakviesti ste
bėti lenktynes (per TV) ir statyti už žir-

Nuotraukoje - baigiantis koncertui į sceną

Programa susidėjo 
iš gerai atrinktų 
liaudies dainų, be 
jokio menkaverčio 
naujųjų “kompozi
torių” priedo. Dainos 
vėl nukėlė mus į gim
tąjį kraštą, kur miškai 
rūtom žaliuoja ir did
vyriai kapuose ilsisi... 
Mes atsigręžiame į 
praeitį, iš kurios vėl 
“stiprybę šėmiam”.

Choras pasirodė 
esąs puikiai susidai
navęs. niekur niekas 
neišsišoko, nesugrio
vė pasiektos harmoni
jos, mokėjo perduoti 
ir subtilius niuansus.

Kaip miela klau
syti, kai kiekvienas 
balsas, nors dainuoja 
skirtingą melodiją, vis
gi suderintai įsilieja į 
vieną ir tą pačią kom-
poziciją.

Gera ir malonu klausytojui, bet pa
galvojau: o kiek darbo pareikalavo kiek
vienas choristas, kiek laiko! Juk jie irgi 
turi šeimas, turi reikalų, jie irgi pavargsta 
po dienos darbų... O ką sakyti apie di
rigentę Birutę Aleknaitę, kuri ne tik 

gus. Dauguma turėjo bilietus ir įtemptai 
laukė varžybų pradžios. Ką gi, pagrindi
nės lenktynės vyko lygiai 3 minutes. Bet 
svarbiausia - pati atrakcija, laukimas ir 
ruošimasis šiam momentui.

Po pagrindinii; lenktynių per TV 
stebėjome ir žavėjomės išradingai dizai
nerių sukurtomis skrybėlaitėmis, nuo 
kurių grožio net aiktelėdavome.

Ne ką prastesnės skrybėlaitės buvo ir 
atvykusių į šventę ponių. Gėlės, plunks
nos - tai toks pagrindinis skrybėlaičių 
akcentas. Didelis ačiū Martynai Reisgie- 
nei, kuri pati pagamino net tris skrybėlai
tes. Jomis pasipuošė šventės viešnia Leeka 
ir Klubo vedėja Suzanne.

Gražiausios skrybėlaitės konkursą lai
mėjo Onutės Kapočienės prancūziško sti
liaus kukli ir elegantiška skrybėlaitė. O 
vyriško kaklaraiščio konkurso nugalėto
jas - Romas Kalėda. Jo ryškiaspalvis, lietu
viškas kaklaraištis traukė ne vieno dėmesį.

Šventė tęsėsi iki pat vakaro. Linksmai 
pašokome, padainavome. Žaismingumo 
renginiui suteikė Klubo direktorius Garry 
Penhall, pianinu paskambinęs keletą mu
zikinių kūrinių. O senas lietuvių bendruo-
menės gerbėjas Michael Darby padekla
mavo keletą humoristinių eilėraščių.

Malonu, kad šventėje dalyvavo visi 
Klubo direktoriai su savo antrosiomis 
pusėmis, o kai kas ir draugų atsivedė.

Ačiū visiems atvykusioms ir palaikiu
siems pirmąjį “Melboune Cup” Lietuvių

išėjo visi koncerto atlikėjai.

Koncerto pertraukėlės metu į sceną buvo pakviesta Svetlana. Tą 
dieną ji šventė savo gimtadienį. Aida Zastarskytė - Abromas 
perskaitė gražų sveikinimą, o Klubo direktorių valdybos pirmi
ninkas Viktoras Šlitcris, atsidėkodamas Svetlanai Korsakienei 
už savanorišką, be jokio atlyginimo, darbą gaminant sek
madieniais Klube lietuviškus patiekalus, Klubo vardu įteikėjai 
didžiulį krepšį gėlių. Visi atsistoję sugiedojo Svetlanai “Ilgiau
sių metų, ilgiausių...”. Nuotraukoje iš kairės: Aida Zastarskytė 
- Abromas, Svetlana Korsakienė ir Viktoras Šliteris.

“mokina”, bet ir suranda repertuarų, 
atrenka savo choristams tinkamas dainas 
nuo netinkamų, ieško būdų kaip pri
traukti daugiau jaunimo į šį linksmą būrį.

Dėkingi klausytojai taria didelį ačiū. 
Prie jų prisidedu ir aš - Genovaitė Kazo- 
kienė. □

Ircna Kalėdienė ir Elė Kains.

Suzanne Fairhall ir Leeka GruzdelT.

Klube. Labai ačiū Onutei Kapočienci, kurios 
legendiniaižagarėliai tapo “Meniu” desertu.

Viskas turi pradžią ir pabaigą. “Męl- 
boune Cup” baigėsi. Liks tik gražūs pri
siminimai. Na, o mes lauksime kitų metų 
ir kito “Melbourne Cup”. □
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Lietuviai pasaulyje
Kur sunkmetis sunkesnis?

Inga Kontrimavičiūtė, Vilnius

Atostogauti j Lietuvą sugrįžusius lie
tuvius emigrantus gąsdiną kosminės mais
to produktų kainos, maži atlyginimai ir 
lediniai tautiečių veidai gatvėse. Net ir 
netekę darbo svetur lietuviai nepuoselėja 
planų sunkmetį išgyventi skurstančioje 
tėvynėje. „Duok Dieve, kad atsigavusi iš 
krizės Lietuva gyventų taip, kaip JAV 
juodžiausio sunkmečio metais“, - linki 
buvęs panevėžietis Ričardas Baranauskas.

Kelius į JAV vyrui atvėrė prieš trejus 
metus laimėta žalioji korta. Buvęs te
levizijos operatorius gyvena Čikagos prie
miestyje ir šeimą išlaiko iš vairuotojo at
lyginimo. Ričardas pripažįsta: Lietuvoje 
turėtas darbas dabar jam atrodo kaip ne
sibaigiančios ir tik simboliškai apmoka
mos atostogos. JAV vilkiką R.Baranaus- 
kas vairuoja 60-70 valandų per savaitę. 
Tačiau milžinišką darbo tempą atperka 
atlygis ir savaitgalio pramogos su šeima.

„Už 900 dolerių nuomoju daugiau 
nei 100kv. metrų būstą, turime dvi naujas 
mašinas, kurui ir maistui pinigų neskai
čiuojame, drabužiai triskart pigesni nei 
Europos Sąjungoje. Jei taupytume taip, 
kaip Lietuvoje likę tautiečiai, turėtume 
penkis kartus daugiau nei dabar. Bet mes 
į JAV atvažiavome ne užsidirbti, o gyventi“, 
-pabrėžė R.Baranauskas.

Ričardas tvirtina nesantis išimtis - kaip 
sudurti galą su galu, galvos nesuka turbūt 
visa Čikagos lietuvių bendruomenė. Pa
sak jo, netgi nedarbas JAV gyvenantiems 
emigrantams iš Lietuvos nėra baisus.

„Lietuviai darbštūs ir išradingi, jie vi
sada ieško, kur geriau, ir visada sugalvoja, 
kaip užsidirbti. Emigrantai JAV neskurs
ta”,-tikino R.Baranauskas.

Buvęs panevėžietis nesuvokia, iš ko 
lietuviai verčiasi tėvynėje. „Mama uždirba 
900 litų, o už butą sumoka 500 Lt. Neži
nau, kaip čia būtų įmanoma išgyventi. O 
iš banko paskolą paėmęs žmogus visiškai 
pasmerktas. JAV aukštąjį išsilavinimą 
turinti medieinos seselė per metus uždirba 
apie 100,000 dolerių. O kokį atlyginimą 
gauna gydytojas Lietuvoje? Man baisu 
Panevėžio centre matyti tuščias kavines“, 
- lygino R.Baranauskas.

Perplauktų valtimi
Vis dėlto Lietuvos ekonominio kilimo 

metais ne vienas lietuvis susikrovė la
gaminus ir iš JAV pardūmė į tėvynę. Ar bu
vę emigrantai dabar laimingi, Ričardas 
abejoja.

„Dešimt metų nebuvusiems Lietuvoje 
emigrantams iš tolo tėvynė atrodė labai 
graži. Vienas iš grįžusiųjų man prisipaži
no: jei leistų, valtimi Atlantą perplauk
čiau, kad tik j Ameriką galėčiau grįžti“, - 
pasakojo R.Baranauskas.

Vyras neslepia, kad vis dėlto ir JAV 
turi savo neigiamų pusių. Iš širdžių pre
zidentu vadinamo šalies vadovo Barack 
Obamos rinkėjai ypač tikisi permainų 
medicinos srityje.

„Visiškai neaišku, už ką išskaičiuoja
mi pinigai sveikatos draudimui. Visą gy
venimą sąžiningai mokėjęs žmogus, at
sigulęs į ligoninę, neoperuojamas, kol su 
draudimo kompanija bus išsiaiškinta, kas 
už tai mokės. Dauguma emigrantų gyvena 
neapsidraudę. Didesnė trauma būtų 
tragedija“,-teigė Ričardas.

Galimybių šalis
Kad JAV ir sunkmečiu lieka nenusa

komų galimybių šalimi, įsitikino mėne
sį'Čikagoje pas giminaičius poilsiavęs 
Raimundas Povilonis. Jis stebisi, kodėl 
deklaruojama, kad Amerikoje išaugo 
nedarbo lygis, jei darbo skelbimų pilna ne 

tik spaudoje, bet ir ant darbuotojų ieškan
čių kavinių langų.

„Maisto produktai vidutiniškai du 
kartus pigesni, o lietuvių uždarbis JAV 
tris kartus didesnis nei Lietuvoje“, - 
pastebėjo R.Povilonis.

Pasak jo, emigrantai JAV per krizę 
gyvena taip, kaip lietuviai net vadina
maisiais ekonominio klestėjimo metais 
negyveno: atostogauja Floridoje, Majamy
je, savaitgalius leidžia keliaudami, par
duotuvėse neieško pigiausių maisto pro
duktų. R.Povilonio teigimu, neprislėgė 
netgi būsto paskolos, nes bankai pakluso 
valdžios reikalavimui sumažinti palūkanas.

Jo nuomone, valstybės dėmesys eili
niam piliečiui yra svarbiausias veiksnys, 
kodėl emigrantai tampa Amerikos 
patriotais.

Pasiliko Ispanijoje
Į Ispanijos Andalūzijos regioną prieš 

devynerius metus su šeima atvykusi Rasa 
Chochlova pripažįsta jau pajutusi sunk
metį. Vyrui netekus darbo šeimos paja
mos sumažėjo daugiau nei 1000 eurų.

„Sustojus statyboms beveik visi vyrai 
emigrantai liko be darbo. Moterims dar
bų visą laiką yra. Daug emigrančių dirbti 
daržovių fabrikuose, padavėjomis, barme
nėmis“, - vardijo Rasa.

Tačiau, pasak jos, net ir netekus darbo 
šeima nepaliekama skursti. Praradus pra
gyvenimo šaltinį pajamas garantuoja 
valstybė. Už kiekvienus legaliai išdirbtus 
metus trejetą mėnesių gaunama 8(X) eurų 
nedarbo išmoka. Vėliau, jei šeima turi 
nepilnamečių vaikų, iki 22 mėnesių 
valstybė moka po 400 eurų. Tokia suma 
šeimos biudžetą papildo nedirbantis Ra
sos vyras. Ji pati už darbą daržovių fab
rike gauna apie 1300-1500 eurų atlygį.

„Už. tiek galima pragyventi. Maistui ir 
benzinui pinigai neskaičiuojami, 'llirėjome 
minčių grįžti į Lietuvą, bet matome, kad 
čia padėtis prastesnė. Ispanijoje atlygini
mai didesni, o kainos mažesnės“, - teigė 
R.Chochlova.

Airija atpigina maistą
„Mane šokas ištiko Lietuvoje nuėjus į 

parduotuvę. Nesupratau, už ką turiu šitiek 
mokėti. Kaip išgyventi Lietuvoje uždir
bant 800 litų, kai batonas 2 litus kainuo
ja?“ - stebisi penktus metus Airijoje gy
venanti Danguolė. Pasak jos, Airijoje už 
kilogramą bananų užtektų euro, du litrus 
pieno -1.5 euro, duoną - 0.50-2 eurų.

Emigrantės teigimu, Airijos vyriausybė 
pasisako už tai. kad augant nedarbo lygiui 
būtina mažinti maisto produktų kainas. 
Sunkmečiu maistas parduotuvėse jau at
pigo iki 30% ir dar žadama piginti. Pa
sak Danguolės, Airijoje nedarbo išmoka 
per savaitę yra apie 210 eurų. „Socialinės 
pašalpos užtenka ir maistui, ir drabužiams 
pirkti, ir už būsto nuomą sumokėti, ir 
mašiną išlaikyti“, - tvirtina pašnekovė.

Valymo paslaugas teikiančioje įmonė
je dirbanti Danguolė tvirtina apie sugrįži
mą į tėvynę bent jau kolkas negalvojanti.

„Šitaip gyvenančiai Lietuvai prisikvies
ti emigrantus atgal - nerealu“, - įsitikinusi 
moteris.

Nors Airijoje, kaip ir Lietuvoje, darb
daviai trumpina darbo savaitę ir mažina 
užmokestį, tačiau apie krizę tiek, kiek 
Lietuvoje, nediskutuojama. Aptarnavimo 
sferoje minimalus valandos darbo 
užmokestis siekia 8.63 euro, statybose - 
apie 15 aurų.

„Niekas nedejuoja, kad nėra pinigų. 
Išgyventi galima, tik tenka atsisakyti 
tolesnės kelionės per atostogas. Taupyti 
maistui ir drabužiams tikrai nereikia“, -
.mano Danguolė.

Komentuoja Žilvinas Bieliaus
kas, Lietuvių grįžimo į Tėvynę informa
cijos centro direktorius:

Politikų pareikkimai, kad ekonominė 
krizė - tinkamas metas parsikviesti emig
rantus namo, buvo nepagrįsti ir išsakyti 
nepakankamai realiai įsivaizduojant 
situaciją.

Socialinės garantijos, kurias Airijoje, 
Jungtinėje Karalystėje, Skandinavijos ar 
kitose valstybėse gali gauti emigrantai, yra 
geresnės nei Lietuvoje. Kitos galimybės, kaip 
grįžti namo, dažniausiai nelieka nelegaliai 
dirbusiems, socialinių garantijų neturin
tiems asmenims. Netgi balandžio pabaigo
je, pasaulį purtant ekonominei krizei, Nor
vegijoje buvo prognozuojama, kad padau
gės socialinių imigrantų iš Baltijos šalių, tarp 
jų-ir Lietuvos.

Neatsitiktinai užsienyje. įdarbinančios 
agentūros užgultos norinčių emigruoti 
klientų: geriau nei Lietuva ekonomiškai gy

Naujos bendruomenės Europoje

Nuotraukoje - Škotijos lietuviai lenkiškame Sikorski Klube.

Susibūrė Škotijos lietuviai
(lietuviams.com). Spalio 10 dieną 

Glasgow miesto centre, lenkiškame 
Sikorski Klube vyko oficialus Škotijos 
Lietuvių Bendruomenės pristatymas ir 
grupės „Alvika“ iš Birmingham’o kon
certas. Pagrindiniai Bendruomenės tiks
lai yra padėti lietuviams, ypatingai nese
niai atvykusioms iš Lietuvos, integruotis į 
visuomenę; pristatyti lietuvišką kultūrą ir 
tradicijas ir palaikyti ryšius su oficialiomis 
škotiškomis valstybinėmis institucijomis.

Į pirmąjį čia organizuotą koncertą 
susirinko apie 50 žmonių - buvo ir jaunų 
šeimų su vaikais, ir studentų, ir svečių iš 
tolimesnių Škotijos rajonų (Kilmarnock, 
Dumfries). Renginio metu su bendruome
ne ryšius užmezgė Glasgow universiteto 
Centrinės ir Rytų Europos studijų kated
ros vedėjas Dr. David Smith.

Tiek vietiniai lietuviai, tiek jų draugai 
škotai džiaugėsi galimybe pasiklausyti 
gyvai atliekamos lietuviškos muzikos ir 
susipažinti su bendruomenės veikla ir jos 
perspektyvomis: krepšinio klubu, lietu
viška mokyklėle, žaidimų grupele mažes
niems vaikams, lietuviškų knygų skyre
liu Mitchell bibliotekoje, anglų kalbos 
pamokomis suaugusiems bei įvairiais 
kultūriniais ir laisvalaikio renginiais.

Renginio metu buvo perskaitytas svei
kinimo laiškas bendruomenei nuo Alex 
Neil, Škotijos parlamento nario ir Centri
nės Škotijos valdžios atstovo, atsakingo už 
bendruomeninę veiklą valstybės mastu. 
Škotijos lietuvių bendruomenė dėkoja 
visiems bendruomenės nariams, prisidė- 
jusiems prie šio renginio organizavimo ir 
sėkmės, partneriams ir rėmėjams - Mid
land lietuvių bendruomenei ir grupei 
„Alvika” iš Birmingham’o. 

LIETUVA — tai Jausmas, kad esame kartu. 
Švęskime visi Lietuvos 1000-metj.

venusios šalys krizę išgyvena lengviau.
Norvegijoje sutikti lietuviai, emigravę 

pernai, jau prasidėjus krizei, džiaugiasi lai
ku ištrūkę iš Lietuvos.

Į mūsų centrą per dieną kreipiasi po 5- 
S emigrantus iš Airijos. Didžiosios Britanijos, 
JAKSkandinavijos, kitų šalių. Praėjusiais 
metais informacijos apie Lietuvą ieškodavo 
tvirtai apsisprendusieji grįžti į tėvynę. Šie
met mūsų klientai pilni abejonių. Atrodo, 
kad apie padėtį Lietuvoje jie domisi tik 
todėl, kad patvirtintų savo apsisprendimą 
negrįžti.

Iš JA V į Lietuvą traukia dažniau pen
sininkai. jau išsimokėję būsto paskolas ir 
turintys lėšų senatvę leisti tėvynėje.

Nors JA K nedarbo lygis išaugęs, tačiau 
ne tose srityse, kur dirba dauguma lietuvių. 
Mūsų tautiečiai ten jau nebedirba juodų 
darbų - žolės lietuviai nebepjauna, tai 
paliekama meksikiečiams.

(„Sekundė”)

Liuksemburge jau 430 lietuvių
Kaip praneša DELFI, prieš metus su

sikūrusi Liuksemburgo Lietuvių Bendruo
menė šiandien vienija apie 50 narių. Bet iš 
viso Liuksemburge gyvena jau 430 lietu
vių. Dauguma jų vienaip ar kitaip susiję su 
Europos Sąjungos (ES) institucijomis ir 
save vadina „dirbančiais Europai ir 
Lietuvai”.

„Teisybė, kad Bendruomenės narius 
nuolat gali sutikti gatvėje - miestą nuo 
vieno krašto iki kito gali perbėgti per ge
ras 20 minučių. Nepaisant to, kad čia 
lietuvių nėra labai daug, jie koncentruoti ir 
gyvena vienoje vietoje” - sakė Liuksem
burgo Lietuvių Bendruomenės pirminin
kas Žilvinas Bubnys.

Trumpai apibūdindamas Liuksembur
gą, jis pasakoja, kad Liuksemburgas - 
mažiausia visiškai funkcionuojanti vals
tybė Europoje, turinti visą valdymo apa
ratą, kariuomenę, paštą ir kt. To, pasak Ž. 
Bubnio, negali pasakyti, pavyzdžiui, apie 
Monaką, San Mariną ar Lichtenšteiną, 
daugelyje sričių prašantį Šveicarijos 
pagalbos.

Didesnė Liuksemburgo gyventojų da
lis - užsieniečiai. „Dėl to bet kuris atvy- 
kusysis nesijaučia svetimas - jis toks pats 
svetimas kaip didelė dalis tos šalies gy
ventojų”, - aiškina jis. Oficialiai šalyje gy
vena 450,000 gyventojų, sostinėje Liuk
semburge - apie 80,000 Kiekvieną dieną 
čia į darbą suplūsta apie 120,000 žmonių 
iš aplinkinių šalių - Belgijos. Prancūzijos ir 
Vokietijos. Liuksemburgo gyventojai mie
lai šneka liuksemburgiečių.kalba, tačiau 
mokėdami vien ją išgyventi negali - ktti 
kuriose gyvenimo situacijose reikia mo
kėti ir prancūziškai.

(Mindaugas Jackevičius)
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Bendruomenės baruose
Melbourne - Tūkstantmečio

nuotraukų paroda
Birutė Prašmutaitė, 

Parodos rengėja

Lietuvos vardo paminėjimo 1000- 
mečio proga Melbourno lietuvių ben
druomenėje buvo suruošta nuotraukų 
paroda, pavadinta “Lietuva iš arti - Regėta 
Lietuva”. Fotomėgėjai, kurie turėjo nuo
traukų, padarytų Lietuvoje, buvo papra
šyti pristatyti iki penkių nuotraukų (A4 
formato dydžio). Paroda vyko du sekma
dienius (spalio 18 d. ir 25 d.) Melbourno 
Lietuvių Namų prieangyje. Pirmą premiją laimėjusi Jurgio Maleeko nuotrauka “Balti šokėjai “Žalgirio” stadione”.

Atrodo, nuotraukų paroda pritraukė 
nemažai fotografų. Iš viso dalyvavo trys 
vaikai ir dvidešimt trys suaugusieji foto
grafai-mėgėjai. Iš vienos šeimos dalyva
vo net 5 asmenys, iš kitos šeimos - trys, ir 
dar buvo kelios šeimos, iš kurių dalyvavo 
po du asmenis. Dėkoju visiems dalyviams.

Parodoje nuotraukų buvo virš šimto. 
Keli fotografai, kurie Lietuvoje dalyvo 
Pasaulio lietuvių dainų šventėje (2009 m.), 
išstatė nuotraukas iš įvairių renginių. Bu
vo kaimo vaizdų ir iš gamtos, bažnyčių 
nuotraukų, portretų (ypač vyresnio am
žiaus žmonių), naujovių iš Lietuvos, pa
statų bei kitų temų. Nuotraukų įvairumas 
buvo didelis, kiekvienas kitaip matė ką

Dalis parodoje dalyvavusių fotografų mėgėjų.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo narių dėmesiui

Dear Editor,
I have been asked by the Board of Lithuanian Club Limited to notify members 

that there is a present difficulty in calling the Annual General Meeting in 
November/December2009 as intended.

The Board has been ably assisted by volunteers and employed staff in 
endeavouring to make sense of the Club accounting records, so as to complete the 
accounts for the financial year ending 30.06.09 with a view to having the accounts 
audited.

There have been several meetings with the auditors. There has been no stock
take or record ofcash floats as at 30.06.09. Also we are in the process of obtaining 
an audit of the investments with Avenue Capital. Obviously the auditors need to 
be satisfied with the accounts before they arc signed off. We cannot hold the 
meeting without an auditors report.

It is in these circumstances that the work required in producing and printing 
an annual report and notice of meetingfor posting to members cannot presently 
occur. The Directors are then faced with the holiday period occurring in 
December/January and obviously wish that the AGM be held at a time when all 
members have the opportunity to attend. This is even more the case, where the 
future of the Club will be the main item on the agenda.

For these reasons the Board presently intends that the Annual General 
Meeting will be held in February 2010.

Yours Faithfully,
Garry Penhall

Secretary/Director

nors įdomaus Lietu
voje.

Konkurso premijas 
dovanojo Australijos 
Lietuvių Fondas ir 
ALB Melbourno Apy
linkės Valdyba.

Ačiū jiems. Taip pat 
Dėkoju vertinimo 
komisijai, kurią sudarė 
trys asmenys: Viktoras 
Sa-vickas, dr. Aldona 
Butkutė (ALFondo at-
stove) ir Algis Klimas --------------------
(ALB Melbourno Apylinkės Valdybos 
atstovas).

Premijas laimėjo:
Iš 23 dalyvių (suaugusių žmonių 

grupėje) nuotraukų:
I - Jurgis Maleckas - “Balti šokėjai 

“Žalgirio” stadione”. Šokių šventėje 
Vilniuje, 2009 m. - premija $150 
(ALFondo);

II - Vytas Levickis - “Sena bobutė su 
karve ir prie trobeles” - premija $100 
(ALFondo); ir

III - Rodney Evans - “Tautiniais rū
bais šokanti vaikų pora”, Pasaulio lietu
vių dainų šventėje, 2009 m., Vilnius. - 

premija $50 (ALFondo).
Komisja taip pat paskyrė vaikų pre

miją, kurią laimėjo Miranda Tigani - 
“Lietuvos upė” - premija $50 (ALB Mclb 
Apylinkes Valdyba).

Žiūrovai turėjo progos balsuoti už jų 
mėgiamiausią nuotrauką. Iš viso buvo 
110 žiūrovų per du savaitgalius, kurie 
balsavo. Apskritai, buvo didelis susido
mėjimas paroda ir ne vienas sakė, kad no
rėtų balsuoti už dvi ar tris mėgiamiausias 
nuotraukas. $50 premiją (ALB Melbourno 
Apylinkės Valdybos) taip pat laimėjo Jur
gis Maleckas už nuotrauką “Balti šokėjai”. 
Žiūrovų “Honorary mentions” atiteko: 
Roney Evans-nuotrauka “Senelė”; Daliai 
Didžicnci - nuotrauka “Senas tėvelis”; 
Rimantui Žitkevičiui- nuotrauka “Nakties 
vaizdas, bažnyčia ir tiltas”.

Dėkoju Lilijai Kozlovskienei, Rimui 
Stru ngai ir Andriui Vaitiekūnui už pagalbą 
išdėstant parodą.

Buvo pasiūlyta ir kitais metais su
rengti nuotraukų parodą. Buvo siūloma ir 
kitų temų, pavyzdžiui, iš bendruomenės 
gyvenimo, nuotraukos, darytos kitur (nes 
ne visi susidomėję fotografai gali nuvykti į 
Lietuvą) ir tokios temos, kaip pvz. gamta, 
miestų gyvenimas, kaimo gyvenimas.

Atgarsiai
Šiemet Lietuvoje lankėsi daug Australijos lietuvių. Ne vienas, lankydamasis provincijoje, 

pateko ir į vietinę spaudą. Štai, veikliai canberriskei Sigitai Gailiūnaitei “Panevėžio balsas” 
paskyrė visą gausiai iliustruotą puslapį.

Perspausdiname kelias reportažo bei pokalbio su Sigita ištraukas. Red.

“Išmokau namie”
Sigita gimė Australijoje. Kaip ji sako, 

“aš gimiau toli nuo Lietuvos. Ten, kur atė
jau į šį pasaulį, nebuvo lietuviškos mo
kyklos. Tačiau tėvai, vos tik peržengda
vau namų slenkstį, sakydavo:”Kalbėsim 
lietuviškai”. Tie jų žodžiai įstrigo giliai 
atmintin. Supratau, kad turiu mokytis 
lietuvių kalbos, turiu ją suprasti ir pajusti 
tariamo žodžio skonį burnoje. Taip ir 
išmokau kalbėti lietuviškai”, - prisiminė 
Sigita.

Gražus žodis
Sigita stengiasi daug bendrauti lie

tuviškai, nors Canbcrroje tai daryti sudė
tinga. “Mūsų bendruomenė nėra didelė, o 
ir susitinkame juk ne kiekvieną dieną. 
Todėl, kur tik galiu, stengiuosi kalbėti 
lietuviškai. Daug kalbant sušyla liežuvis, 
gera ir sielai. Tada ir tartis geresnė, - 
paaiškino ji.

Jai kiekvienas lietuviškas žodis gražus. 
Kai tik išgirsta naują žodį, stengiasi jį 
pakartoti daugelį kartų. Be to, ji tuojau 
pat išsiaiškina jo prasmę. “Paklausykit, 
koks gražus žodis “skepeta”! Tik įsi- 
klausykit j jo skambesį! Tardama jį matau 
moterį, matau jos gyvenimą”, - jausmingai 
kalbėjo pašnekovė.

S. Gailiūnaitė dar sakė, kad Canberros 
lietuvių bendruomenė nuo 2002-ųjų metų 
įsteigė ir kiekvienais metais skiria 2000.

Rodney Evans prie savo nuotraukų (apa
tinė laimėjo trečią premiją).

architektūra, kultūra ir t.t. Būtų įdomu 
išgirsti ir skaitytojų pasiūlymų. Siūlau ir 
kitiems miestams pagalvoti apie panašią 
nuotraukų parodą. Melbourne pamatėme, 
kad žmonėms patiko ne tik peržiūrėti 
nuotraukas, bet ir balsuoti už jų mėgia
miausias. □

Sigita Gailiūnaitė.

Australijos dolerių piniginę dovaną ge
riausiam generolo Jono Žemaičio Lietu
vos Karo akademijos absolventui.

“Labai džiaugiuosi, kad atvykusi į 
Lietuvą galėjau piniginę dovaną įteikti 
geriausiam akademijos absolventui Ar
vydui Bumblauskui. Be to, bendradarbiau
jame su Šiaulių universiteto biblioteka. 
Greitai biblioteką pasieks siunta, kurioje 
surinkti 1950-1991 metų “Kario” žurnalo ( 
komplektai. Taip pat draugaujame su 
Šiaulių J. Janonio gimnazija. Gerai besi-;, 
mokantiems skiriame stipendiją - viejriįį'. 
tūkst. dolerių”, - pasakojo Sigita apie drau
gystės ryšius. ’ U11

Mūsų Pastogė Nr. 45, 2009.11.18, psl. 5

5



Lietuvoje per šimtmetį nukrito trys meteoritai
Per pasaulj nuskriejo žinia apie kai

myninėje Latvijoje nukritusį meteoritą. 
Mazsnlacos miesto rajone meteoritas 
išmuša 20 metrų skersmens ir 5 metrų gy
lio kraterį. Žmonės nenukentėjo.

Teorinės fizikos ir astronomijos ins
tituto dr. Kazimieras Černis teigia, kad 
tokie atvejai nėra reti ir paprastai dides
nės žalos nepadaro. Pasak jo, Lietuvoje 
per praėjusį šimtmetį nukrito trys me
teoritai, tikėtina, kad tiek pat jų nukris ir 
XXI amžiuje.

“Lietuvoje 20 amžiuje buvo trys tokie 
kritimai: 1908, 1929 ir 1933 metais. Šie 
meteoritai didesnės žalos nepadarė, žmo
nės matė ugninius kamuolius, išsigando 
šiek tiek. Vieni nukrito į mišką, kitas - ant 
ežero ledo, ten vasario mėnesį šokiai vy
ko. Matė žmonės, nuėjo ieškoti meteoritų 
ir rado gabaliukus, sveriančius kiek ma
žiau nei kilogramą”, - Eltai sakė K. Černis.

1908 metais meteoritas rėžėsi į žemę 
Žemaitijoje. Buvo rastas 1 kilogramo svorio 
gabalas. Šiam meteoritui suteiktas Nau
jojo projekto vardas. 1929 metais vasario 
9 dieną meteoritas nukrito Anykščių ra
jone prie Andrioniškio miestelio. Netru
kus po jo kritimo buvo rasta 11 meteo
rito gabalų, kurie bendrai svėrė apie 4 
kilogramus, o 1969 metais rastas dar vie
nas apie kilogramą sveriantis šio meteo
rito gabalas. Dabar šio meteorito, kuris ir 
pavadintas pagal radimviete Andrioniš
kio vardu, dalelytės saugomos Vilniaus 
universiteto ir Geologijos instituto mu
ziejuose. 1933 metais nukrito vadinamasis 
Žemaitkiemio meteoritas. Pasak moksli
ninkų, jo kritimą pastebėjo daugybė

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.P.” nr. 44.

Sakai, nori pirkti vilą?
Sėdžiu sau bare ir šnekučiuoju su aus

tralu, kuris dažnai lankosi Balyje - man 
jis nepažįstamas. Jis yra susijaudinęs. 
Tikrai susijaudinęs. Tiesą pasakius, jis vos 
gali susilaikyti neišliejus savo piktų pasta
bų apie nepakenčiamą padėtį tėvynėje, 
pats save pertraukdamas, duodamas 
pavyzdį apie vieną atvejį ir, jo nebaigęs, 
peršokdamas į kitą.

Aš, būdamas pavargęs (jau buvo vėlu, 
ir tą dieną ilgai dirbau) ne iš karto supra
tau, kad jis kalba apie “ tuos prakeiktus 
*•* (tautybę praleidžiu, nes tai nesvarbu, 
bet vadinkime juos “bulay”, su balso 
pakėlimu žodžio gale, nes mano pašne
kovas buvo iš Queensland’o).

Jis: Kas tikrai mane erzina, tai, kad 
mums niekas nebepriklauso... Jie viską 
supirko!

Aš: Kaip pavyzdžiui?
Jis: Mūsų žemę! Mūsų namus! Vieš

bučius! Fabrikus! Viskas jiems priklauso! 
Mes viską prarandame!

Aš: Bet mes patys jiems parduodam.
Jis: Ir tai yra neteisinga! Jie perka mū

sų prigimtinę teisę! Turėtų būti įstaty
mai (burbia, burbia, burbia...)

Taip pokalbis kurį laiką tęsiasi, kaip 
įprasta baruose, ir po truputį, pagal 
neišvengiamą išsisėmimo dėsnį, įkarštis 
atslūgsta, ir mes pereinam į kitas temas. 
Aš džiaugiuosi, nes mane vargina toks 
alkoholio įkvėptas šovinistinis patrio
tizmas.

Aš: Ar jūs čia atvažiavęs atostogų?
Jis: Ne, aš čia atvažiavau nusipirkti 

vilos. Noriu atsikraustyti čia po dviejų 
į mėnesių.

Aš: Jūs nuomosite namą dvidešimčiai 
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žmonių, buvo rasta daugiau nei 20 jo gaba
lų. kurių bendras svoris viršija 40 kilo
gramų. Didžioji dalis meteorito uolienų 
saugoma Vilniaus universitete, kiti -Ru
sijos, Čekijos. Didžiosios Britanijos mu
ziejuose.

Teorinės fizikos ir astronomijos ins
tituto mokslininkas sako, jog meteoritai į 
Žemę nukrinta ne taip ir retai, kasmet 
astronomai pastebi apie 10 tokių kriti
mų. Prieš porą dienų meteoritas nukrito 
Indonezijoje, dabar spauda rašo apie 
meteorito kritimo atvejį Latvijoje. “Daug 
meteoritų mes net nerandame, nes krenta 
į jūrą, į dykumas, tai mes tik iš kosminių 
palydovų matome žybsnius. Žemės pavir
šių pasiekti gali maždaug 25 metrų skers
mens meteoritas, jei mažesnis, pavyzdžiui. 
3-5 metrų, tai matysime - tik žybsnį. Ojų. 
paskaičiuota, iškrenta 10,000 tonų ar net 
daugiau, bet dalis jų surūdija, pasidaro 
panašūs į mūsų žemės uolienas. Akmeni
nis meteoritas po 100-200 metų tampa 
sunkiai atskiriamu nuo mūši; akmenų”, - 
sakė K. Černis.

Bet tokie meteoritai, kaip nukrito 
Tunguskoje - apie 50 metrų skersmens, - į 
žemę rėžiasi kartą per 300 metų, dar dides
ni-kartą per pusę milijono metų.

“Didesnės žalos žmonėms nebuvo. 
Užfiksuota keletas atvejų Amerikoje, kai 
meteoritai krito į gyvenamąją teritoriją. 
Vienas pramušė automobilio dangtį, ki
tas-stogą ir įkrito į kambarį bei sugadi
no radijo imtuvą. Žemės atmosfera labai 
saugo mūsų gyvybe, va, jei būtume Mė
nulyje, būtų prasčiau. Ten nėra atmosfe
ros, taigi jį nuolat bombarduoja meteo- 

me hj?
Jis: O ne, aš noriu pirkti ir turėti savo 

nuosavybę.
Aš: Hmmm. Tiesą pasakius, kaip 

užsienietis jūs neturite teisės čia pirkti 
žemės...

Jis: Taip, taip, aš tą viską žinau, bet tą 
įstatymą lengva apeiti (Jis niuksteli mane 
į pašonę, gerai dar, kad ne pamirksi viena 
akim). Aš tiesiog pasinaudosiu vietiniu 
gyventoju ir suvaržysiu jį kontraktu, kuris 
man leis naudotis mano nuosavybe. 
Amžinai. (Jis labai patenkintas) Tai yra 
vadinamas vardo davimo sandėris - man 
agentas visa tai išaiškino.

Nors ir nenorėdamas, aš jam turiu 
paaiškinti, kad nors atrodo, kad Indone
zijos nuosavybės įstatymus yra lengva 
apeiti su vardo davėjo kontraktu, tikra moj 
tas procesas yra daug komplikuotesnis. 
Visų pirma, daugelis Indonezijos advo
katų galvoja, kad pats kontraktas yra tei
siškai negaliojantis iš pat pradžios (t.y. 
neteisėtas ir todėl neįmanomas priversti 
vykdyti) iš dalies dėl to, kad jame bus 
įrašytas neįvykęs pinigų (mokėjimas 
pirkimo metu. Be to, žinoma, yra galimy
bė, kad tas vietinis vardo davėjas gali 
nutarti, jog turėdamas nuosavybės doku
mentus, jis bet kada gali nuosavybę pasi
imti. Aš pabrėžiau, kad taip jau ne vieną 
kartą yra atsitikę.

Gal ir be reikalo, bet aš jam dar 
paaiškinu, kad jeigu jam ir pavyktų apeiti 
įstatymą, draudžiantį užsieniečiui turėti 
žemę, jis negalės apeiti Indonezijos kons
titucijos, kuri draudžia užsieniečiams že
mę valdyti ir kad užsieniečių žemės turė
jimas sugniuždytų konstitucinį žemės 
valdymo draudimą. Ir kad nuomoti namą 
yra daug, daug saugiau. Ir kad būtų labai 
išmintinga klausyti Indonezijos įstatymų, 
kol esi svečias jų šalyje. Tos naujienos ma
no naują draugą labai sujaudina.

Jis (įtariai): Ar jūs kažkoks socialistų 
intelektualas, arką? 

ritai. Pažvelgę per teleskopą galime aiš
kiai matyti, kad jis visas nusėtas kraterių", - 
sakė K. Černis.

Pasak mokslininko, meteoritai mūsų 
Žemėje paliko apie 100 didesnių žaizdų. 
“Gražiausias krateris yra Arizonoje, kur 
prieš 20,000 metų krito geležinis meteo
ritas, liko maždaug 1 kilometro skers
mens ir 200 metrų gylio duobė. Ten būta 
išties didelio sprogimo”, - sakė K. Černis.
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Aš skubiai paneigiu tą įtarimą, nes to
kie atitrūkėliai nuo normos ne labai 
mėgiami Bali baruose, ir jeigu jie netyčia 
ten pakliūna, jie yra be gailesčio išjuo
kiami, ypatingai mano kraštiečių (aus
tralų). Aš gana ilgai turiu kalbėti apie alų 
ir futbolą, kol aš jį (tikinu, kad mano 
kultūrinės kvalifikacijos leidžia mums 
tęsti pokalbį.

Jis: Man visai nepatinka tokia nuo
mavimo sistema. Australijoje taip nebūna. 
Aš užmoku pinigą ir turiu nuosavybę.

Aš: Nebent gyveni Canbcrrojc... Tenai 
dauguma sklypų yra nuomojami 99 
metams...

Jis: Hm?... Na, kaip ten bebūtų, aš ne 
apie tai kalbu. Aš nenoriu nuomoti, aš 
noriu pirkti namą, ir aš visai nematau, ko
dėl šis kraštas turi turėti tokius ribojan
čius įstatymus, kurie man to neleidžia 
padaryti.

Mes trumpai padiskutuojam balinie- 
čiams svarbų nuosavybės įstatymą, jų 
kultūrą ir šeimos santykius, ir aš matau, 
kad jam tas visai neįdomu, nors mes 
kalbamės tikra baro kalba, viską peik
dami ir rodydami savo vyrišką pranašu
mą. Jis žino, ko jis nori, ir viskas, kas jo 
norams prieštarauja, turi išnykti.

Tuo metu aš prisidedu ir prie savo 
išnykimo, padarydamas didelę taktinę 
klaidą. Aš jam primenu, kad pradedant

Mokslininkas sako, kad prognozuoti 
meteorito kritimo yra praktiškai neįma
noma. Istorijoje buvo tik vienas atvejis, 
kai Amerikoje likus parai iki jo progno
zuojamo nukritimo į Žemę buvo paste
bėtas asteroidas. Tuomet ant kojų buvo 
sukelta astronomų bendruomenė, moks
lininkai tikslino orbitą, skaičiavo, kur jis 
gali nukristi, ir likus 6 vai. iki nukritimo 
buvo nustatyta, kad jis pataikys j Sudaną.

pokalbį jis labai pyko ant tų bjauriųjų 
“Buiay’ų” . kurie supirkinėja nuosavybes 
Quccnsland’e ir atima australų prigimti
nę teisę į tą žemę. Ir kai aš jam pasakau, 
kad, būdamas svetimšalis, jis lygiai tą 
patį dabar nori daryti Balyje, jis visiškai 
manęs nesupranta. “Kaip jūs galite taip 
sakyti?”, - klausia jis, “tai visiškai kitas 
dalykas”. Šį kartą aš nuščiūva Kaip tai ki
tas dalykas?

Nedaug trūko, kad mūsų pokalbis 
baigtųsi pakeltais balsais ar net muš
tynėmis, bet kažkaip išsiskyrėme pusėti
nai draugiškai, nors jo visas elgesys aiškiai 
rodė, kad jam mano protavimas nevertas 
nė šuns biskvito. Gal taip ir yra. Gal mano 
įsitikinimas, kad tik tie, kuriems šis kraš
tas istoriškai priklauso, turi teisę leisti 
nuosavybės įstatymus, aptemdė mano 
logišką galvojimą. O gal logika čia iš viso 
neįeina.

Bet, pagalvojęs, aš tik tikiuosi, kad ma
no laikinasis bičiulis galų gale supras, 
kad nėra skirtumo tarp jo nepasitenkini
mo dėl užsieniečių, norinčių supirkti 
žemes Australijoje ir indoneziečių nenoro 
prarasti savo prigimtinę teisę j žemę čia. 
Pagal esamus Įstatymus ir konstitucinius 
nuostatus nc-pilicčių teisė į nuosavybę čia 
yra neįmanoma.

O vis dėlto... ar nebūtų puiku turėti vilą 
Balyje? (Bus daugiau)

6

mailto:talka@access.net.au


In memoriam
Atsisveikinant: su A'uA Saulene 

Šilingaite Puzdešriene 
(Pusdešriene)

1918.11.14 - 2009.10.17

Rasa Mauragicnė
Anksčiau ar vėliau visiems ateina lai

kas atsisveikinti su šiuo pasauliu.
Atėjo laikas atsisveikinti su brangia 

Saulute/Saulene - sesute, teta, dėdiene 
proteta/dėdiene, pro pro teta/dėdiene. 
krikšto mamyte, drauge, visuomenininke, 
korespondente ir palydėt jos kūną iš
leidžiant ją amžinybėn i jos brangaus 
Prano, tėvelių ir a.a. sesučių glėbį. Ji buvo 
unikali asmenybė. Joje degė didelė mei
lė šeimai (plačiai giminei), tėvynei ir 
Dievui. Jos gyvenimas Australijoje iki 
gilios senatvės buvo pašvęstas katalikiš
kos lietuvybės sąmonės ugdymui.

Saulenė gimė 1918 m. lapkričio 14 d. 
Vilniuje, Emilijos ir Stasio Šilingų šei
moje. Ji buvo ketvirtoji dukra ir užaugo 
devynių seserų būryje. Nuo 1919 m. Šilin
gų šeima persikėlė gyventi į Kauną, kur iš
gyveno iki sovietų baisiųjų trėmimų 1941 
metais.

Saulenė dėl silpnos sveikatos nelankė 
pradžios mokyklos. 19.30 m. įstojo j Auš
ros Mergaičių Gimnazijos pirmą klasę. 
Šalia gimnazijos mokėsi smuikuoti ir įs
tojo įKauno Konservatoriją. 1938 metais 
baigė gimnaziją ir įstojo į Vytauto Didžiojo 
Universiteto Teisės Fakultetą bei įsijungė 
į Vilnijos Korporacijos veiklą. Atgavus 
Vilnių 1940 metais Teisės Fakultetas per
sikėlė į Vilnių ir Saulenė tęsė studijas 
Vilniaus Universitete.

1941 m. birželio 11 dieną Misiūnuose 
Saulenė paskutinį kartą atsisveikino su 
tėveliais ir sesute Raminta. Po dviejų die
nų ji išlaikė civilinės teisės egzaminą, o 
sekantį rytą išgirdo sunkvežimių ūžimą. 
Ji nuskubėjo universitetan, kur jai patarė 
kuo greičiau bėgti, nes buvo paieškoma. 
Kai grįžo į Misiūnus sužinojo, kad tėve
liai ir sesuo jau išvežti. Nuo 1942 m. iki 
1944 m. Saulenė toliau tęsė studijas.

Teisės mokslų nespėjo pabaigti, nes 
artėjant frontui 1944 m. rugpjūčio 4 d. su 
likusia šeima išvažiavo iš Misiūnų link 
Sudargo, kur įsiterpę tarp vokiečių karių 
traukėsi tolyn iki Intiene. Kai čia artėjo 
raudonoji armija, 1945 m. balandžio 23 d. 
Saulutė dar kartą su seserimis traukėsi 
tolyn. Joms pasisekė paskutiniu laivu 
persikelti per Elbę ir toliau ėjo neži
nodamos kur. Liepos 6 dieną atsirado 
Rebdorf’o lageryje. Su sesute Rusne įsto
jo į lagerio orkestrėlį ir dirbo Welfare 
Office, lankė visus kursus kiek tik buvo: 
mašinraščio, buhalterijos ir kt. Čia susi
pažino su būsimu vyru Pranu Puzdešriu.

1949 m. gegužės 16 d. kartu su sesute 
Vingra ir sužadėtiniu Pranu Puzdešriu 
persikėlė j Aversoje esantį pereinamą 
lagerį. Čia gegužės 28 d. Aversos baž
nyčioje ištekėjo už mylimo Prano, o gegu
žės 30 d. laivu „Goya-Bergen“ išplaukė iš

Saulenė Šilingaitė Puzdešrienė.

Neapolio Australijon. Birželio 22d. atplau
kus į Freemantle, Saulenė, Pranas ir Vingra 
buvo apgyvendinti Grayland lageryje. 
Neužilgo Saulenė ir Pranas buvo perkelti 
į Dunreath Hostel, o vėliau persikėlė j 
Perth’ą. Saulenė Bohemia viešbutyje tvar
kė kambarius. Čia gyvendami jie pasiilgo 
lietuviškos veiklos ir šeimos. Dar nesi
baigus darbo sutarčiai išsirūpino kad ga
lėtų persikelti j Adelaidę, kur jų laukė 
Saulenės dvi seserys su vyrais ir Prano se
suo su šeima.

Adelaidėjejaunašeima apsigyveno nuo 
1951 m. kovo 8 d. Nuo 1952 m. aktyviai 
įsijungė j vietinę veiklą. Saulenė įsidarbino 
Menz biskvitų fabrike kur dirbo iki išėji
mo į pensiją 1978 m.

Saulenė buvo pasišventusi Adelaidės 
Katalikių Moterų Draugijos narė. 1956 
metais įsikūrus „Caritui“ buvo reikalinga 
moterų pagalba. Caritas Tarybos narių 
žmonos susibūrė pagalbai ir pasivadino 
„Caritietėmis“. Jų tarpe buvo ir Saulutė. 
1960 m. įsikūrus Adelaidės Katalikių 
Moterų Draugijai (AKMD) Saulenė buvo 
jos narė nuo pat pirmi; dienų. Valdyboje 43 
melus buvo (vairuose pareigose. Kai 1965 
m. buvo pašventinta Draugijos vėliava, jos 
krikšto motina buvo Saulenė. Ji pirmi
ninkavo 7-erius metus, vicepirmininkės 
pareigas ėjo 2-jus metus, o sekretorės dar
bą dirbo 33 metus iki 2003 m. Kai sveikatos 
stovis vertė ją pasitraukti iš pareigų, jai bu
vo suteiktas garbės narės titulas.

Nors savo vaikų Saulenė neturėjo, ji 
labai mylėjo jaunimą ir nuo 1961m. iki 
1985 m. dėstė Šv. Kazimiero mokykloje 
lietuvių kalbą, geografiją, dainavimą. Su 
dideliu užsidegimu stengėsi perduoti meilę 
Lietuvai, jos kalbai, dainoms sekančiai 
kartai. Ji suprato jaunimą ir skatindavo 
jaunesnę kartą prisijungti prie lietuviš
kos veiklos.

Saulutė labai mėgo dainuoti. Kai 
Saulutės ir Prano namuose susirinkdavo 
draugai, dainos skambėdavo iki ankstaus 
lyto. 1975 m. ji pradėjo dainuoti vokali
niame ansamblyje “Nemuno Dukros”, o 
1981 m. perėmė ansamblio vadovės pa
reigas. Ansamblis gyvavo iki 2001 m. 
Saulcnci vadovaujant, buvo surengti du 
ansamblio koncertai bei pasirodymai 
įvairiuose renginiuose. Ji pati harmo
nizuodavo ir pritaikydavo ansambliui 
dainas bei papildydavo giesmių tekstus 
parapijos chorui.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, jos 
džiaugsmas buvo begalinis. Tačiau tą 
džiaugsmą aptemdė sunki Prano liga, kurį 
ji slaugė. 1991 m. mirus Pranui, Saulenė 
perėmė jo korespondentinį darbą „Tė
viškės Aidams“, aprašydama Adelaidės 
lietuvišką katalikų veiklą. Saulenė visada 
stipriai palaikė Prano kūrybinį darbą, 
ypač skatino jį kurti veikalus, rašyti poezi
ją - buvo didžiausia jo kritikė, patarėja bei 
rėmėja. Mirus Pranui, dėjo visas pastangas 
išleisti jo paruoštą knygą „Eukalipto Pa
vėsyje“. Knyga buvo išleista 1994 m. ir 
pristatyta Lietuvoje bei Australijoje.

Paskutiniai dveji metai Saulenei buvo 
sunkūs. Nors jėgos silpo, bet ji buvo 
šviesaus proto ir aktyviai sekė įvykius 
pasaulyje, visuomenėje bei šeimoje. 2009 
m. kovo mėnesį atsidūrė ligoninėje ir jau 
į namus nebegrįžo. Saulcnę artimai glo
bojo sesetys, ją labai mylintys jų vaikai ir 
anūkai. Paskutinius kelis mėnesius pra
leido Walkerville Residential Care slaugos 
namuose, kur ir mirė spalio 17 d.. 90 metų 
amžiaus.

Laidotuvės įvyko spalio 23 d. iš Šv. 
Kazimiero bažnyčios, kur susirinko dide
lis būrys giminių ir draugų sukalbėti dalį

Žinutės iš
Specialios šv. Mišios už mirusiuosius 

buvo aukojamos Lidcombe bažnyčioje 
lapkričio 1 dieną. Jas atnašavo kun. Jo
nas Stankevičius. Po mišių Rookwoodo 
kapinių lietuvių sekcijoje lankėme mūsų 
mirusiuosius. Kapinėse pamatėme, kad 
mūsų skautai gražiai sutvarkė ir išvalė 
visą lietuviškų kapų teritoriją. Buvo di
džiulė krūva maišų. į kuriuos buvo su
pilti lapai ir kilos šiukšlės.

Uniformuoti skautai dalyvavo šv. Mi
šiose ir po jų atvyko i kapus. Norėtųsi 
jiems rasti patį gražiausią padėkos žodi ir 
gražiausią gėlę jų vadovams. Norėtųsi kai 
ką pasakyti ir tiems gyviems, kurių arti
mieji ilsisi jau daug melų savo artimųjų 
neaplankyti - net ir Vėlinių dieną. Tie, 
kurie viešėjote Lietuvoje, turbūt pastebė
jote, kad kapinėse mūsų giminės ten lan
ko kapus kas savaitę ir laisto gėles. Ar 
mes jau esame tiek užimti, kad net per 
Vėlines nerandame valandėlės pabūti su 
savo šeimos nariais ir kartu pasimelsti.

Po maldų kapuose, kurias pravedė 
Danutė Ankicnė ir kun. Jonas Stankevi
čius važiavome j Lietuvių Klubą, kuriame 
vyko “Dainos” choro įdomus koncertas, 
pavadintas “Gaspadinės Puodas”. Čia 

Lietuvoje mirus mylimai seseriai, nuoširdžiai užjaučiame buvusią “Must) 
Pastogės” ekspeditorę Nijolę Bučinskienę.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba ir
“Mūsų Pastogės” Redakcija

Kviečiame Jus apsilankyti 60-ame Melbourno “Dainos Sambūrio”

Jubiliejiniame koncerte,
kuris įvyks sekmadienį, lapkričio 22 dieną, 2.30 vai. p.p.

Melbourno Lietuvių Namuose. : jen
Įėjimas - aukomis. Po koncerto kviečiame pasivaišinti užkandžiais.

“Dainos Sambūrio” Valdyba

rožančiaus ir dalyvavo šv. Mišiose. Karstas 
buvo papuoštas Saulenės nuotrauka, dide
le gėlių puokšte irsti tapačia Lietuvos vė
liava, kuri puošė jos tėvelio - buvusio 
I Jetuvos Tarybos pirmininko bei teisingu
mo ministro Stasio ir mamytės Emilijos 
Šilingų ir sesers Ramintos karstus, kaijie 
buvo Lietuvos valdžios perlaidoti 1999 m. 
Lietuvoje. Per šv. Mišias giedojo parapi
jos choras, vadovaujant ir vargonaujant 
Nemirai Masiulytei-Stapleton. Per Mišias 
skaitymus atliko dukterėčia Loreta 
Rupinskaitė - Smales. Po Mišių atsisveiki
nimo žodį tarė Salomėja Vasiliauskienė 
(AKMD pirmininkė), Viktoras Baltutis 
(ParapijosTarybos, Caritas Ine. pirminin
kas) ir Nemira Masiulytei-Stapleton - 
“Nemuno Dukrų” vardu. Dukterėčia Re
gina Rupinskaitė perskaitė jaudinančią 
santrauką iš pačios Saulenės paruošto 
teksto savo seserims „Toks mano gyve
nimas“. Mylinčios tetos karstą nešė šešios 
dukterėčios, giminaitės, ir produkterėčios.

Centennial Park kapinėse kun. Juozas 
Petraitis pravedė maldas, buvo sugiedotas 
„Viešpaties Angelas“ ir „Marija, Marija“. 
Šeimos nariai pradėjo dainuoti „Stoviu aš 
parimus“ ir tada plačios giminės Austra
lijoje, Kanadoje, Amerikoje, Romoje ir 
Lietuvoje vardu atsisveikinimo žodį tarė 
dukterėčia Rasa Kubiliūtė-Mauragienė, 
pasidalindama brangiais šeimos prisimi
nimais. Baigiant buvo sugiedotas Lietu
vos himnas. Saulenė buvo palaidota savo 
mylimo vyro Prano kape.

Pasibaigus laidotuvėms visi susirinko 
Centennial Park svetainėje ir pasivaišino 
kavute.

Liūdesy liko seserys Danguolė, Rusnė 
ir Vingra, jų šeimos ir artimieji bei a.a. 
Prano seserų šeimos. □

Sydnėjaus
reikėtų visos dramblio odos, kad galė
tum aprašyti šį koncertą. Ypač norisi pa
dėkoti tiems australams, kurie šoka mū
sų tautinius šokius, “Dainos” chore prie 
pianino jaunasis Wojciech Wisniewski 
palydi daininkus ir pagroja solo klasiki
nius kūrinius, Megan Dunn dainuoja 
lietuviškai ir groja fleita, pianinu ir 
diriguoja. Advokatas Garry Penhall, 
dainuoja chore ir atlieka solo partijas 
lietuviškai. Šį kartą jis sudainavo žemai
tišką dainą “Pempei, pempei koudoutuoji“. 
Kaip pristatyti Joe Blansjaar? Be abejonės 
jis galėtų dainuoti operoje. Tačiau jis su
randa laiko ir lietuvių chorui ir suteikia 
mums malonumą pasiklausyti jo atliekamų 
dainų. Daugiau apie šį koncertą rašo kiti.

Baigdamas, savo ruožtu dėkoju cho
ristams ir jų vadovams už dainas ir šam
paną.

Negali praeiti pro Klubo virtuvę, iš ku
rios sklinda malonus kvapas. Sėdint prie 
stalo mus aptarnavo besišypsanti Juta 
Šliterienė. Ji ir kitos motciys aukoja savo 
brangų laiką ir darbą. Dievuli, duok joms, 
atėjusioms j pagalbą Lietuvių Klubui, 
sveikatos.

Antanas Kratnilius

MEETING TO DECIDE TOE MELBOURNE LITHUANIAN 

COMMUNITY CALENDAR FOR 2010
The meeting to decide the Melbourne Lithuanian Community Calendar for 

2010 will be held at 3pm on Sunday 29 November 2009 at the Melbourne 
I ithuanian Club. All interested members of the Melbourne I Jthuanian Community 
are cordially invited to attend this meeting. Anyone who needs to provide 
information to this meeting but is unable to attend, may send this information by 
email to me at P.Kabaila@latrobe.e<lu.au

Paul Kabaila,
Australian Lithuanian Community in Melbourne Association Incorporated
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LITHUANIAN CO-OPERATIVE CREOIT SOCIETY "TALKA“ LTD

LOANS
EASY TERMS
NO FEES
Homa purchac*. sanavai^&‘t'i»

now 5.95%
First horns buyers 
5.25% for 12 months

MELBOURNE ADELAIDE 
03 9328 3466 08 8362 7377

TERM DEPOSITS
■nth- 5.35% p.a.
mth. 4.50% p.a.
rftth. 4.25% p.a.

may He withdrawn before 
and cf term, in which case 0.5% 

paid on the withdrawn amount.

SYDNEY FAX 
02 94B2 0082 03 9328 4957

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos nariai 
maloniai kviečiami dalyvauti 

kutėiiniume pobūvyje,
kuris įvyks šių melų gruodžio 12 dienų, šeštadienį, 12.30 vai. p.p.

Yowani Country Club, Northbourne Avenue, Lyneham 
Norinčius dalyvauti prašome pranešt i Barbarai Šilinis, tek: 6288 6283 

iki pirmadienio, gruodžio 7 dienos.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16-20 Meredith Street, Bankstown

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

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir šeštadieniais - Klubas uždarytas
Antradieniais - sekmadieniais - Klubas atidarytas nuo 12 vai. dienos.

Klubo restoranas
Virtuvėje dirba naujas šefas Antonia.

Pietūs - nuo 12 vai. dienos iki 3 vai. p.p.
Vakarienė - nuo 6 vai. p.p. iki 9 vai. p.p.
Sekmadieniais - nuo 12 vai. be pertraukos.

Kiekvienų sekmadienį - ir Svetlanos koldūnai.

Karaoke kiekvieno penktadienio vakarą (nuo 7 vai. vakaro).

Klubo narių dėmesiui
Primename, kad visada galima susimokėti ir atnaujinti Klubo nario mo
kestį. Kaina - $5. Išduodamos nario kortelės.

Pranešimas Melbourno pensininkams
Melbourno pensininkų %(ltČlliHiai pietūs įvyks 

antradienį, gruodžio 15 dienų, 11 vai. ryto Melbourno Lietuvių 
Klube. Norinčius dalyvauti prašome užsiregistruoti pas sekretorę 
Ireną Vilkišienę tel.: 98195103 iki gruodžio 6 d., l ik užsiregis
travę pensininkai galės dalyvauti.

Melbourno Pensininkų Draugijos Valdyba

Kariuomenės Diena Hobarte
Kariuomenės Dienos minėjimas Hobarte įvyks šeštadienį, lapkričio 21 dienų, 

3 vai. p.p. Vokiečių Klube, 30 Bowden Street, Glcnorehy.
Po minėjimo seks ALB Hobarto Apylinkės Valdybos veiklos pranešimas ir 

suneštinės vaišės. Maloniai kviečiame dalyvauti. Rožė Vaičiulcvičius, 
ALB Hobarto Apylinkės Valdybos pirmininkė

Gruodžio 12 dieną, šeštadienį, 1 vai. p.p. 
kviečiame Klubo narių vaikučius j

Kalėdinę vaiką šventę
Susitiksime su Kalėdą Seneliu!

Prašome užsiregistruoti iki gruodžio 5 d.
Tel.: 9708 1414;
E-mail: contactus@lithuaniancliib.org.au
Bilieto kaina-$5 vienam vaikui (iki 12 metų)

Veiks Klubo restoranas - Svetlanos lietuviški patiekalai

Klubo bibliotekoje yra naujų knygų. Maloniai kviečiame 
skaitytojus apsilankyti. Taip pat bibliotekoje galite nusipirkti lietuviškų 
kalėdinių atvirukų.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui
Geelongo Apylinkės Valdyba praneša, kad

tradicinė metų užbaigimo iešminė (bbq)
bus ruošiama sekmadienį, lapkričio 29 <1., 12 vai. Lietuvių Namuose, Pellitt Park.

Prieš tai pasirodys tautinių šokių grupė “Linas-Gegutė”. Prisiminsim viešnagę 
Lietuvoje ir tuo pačiu paminėsim Lietuvos vardo tūkstantmetį. Vėliau salėje bus galima 
pažiūrėti praėjusių švenčių Lietuvoje DVD filmą.

Maistas bendruomenės nariams (susimokėjusiems nario mokestį) ir vaikams-veltui, 
kitiems - $ 10. (Nario mokestis $5). Gėrimus atsinešame savo (b.y.o.). Kviečiame visus.

Geelongo Apylinkės Valdyba

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių

Metinis Susirinkimas
įvyks šių metų lapkričio 22 dienų, sekmadienį, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių 

Klube, 16-20 Meredith Street, Bankstown.
DARBOTVARKĖJE:

L Praėjusio metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 2009 birželio 30 d., apyskaitos, direktorių ir revizoriaus 
pranešimų tvirtinimas.
3. Kiti reikalai, kuriuos pagal Sųjungos įstatus galima iškelti susirinkime.
Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių įgaliojimus (proxies) turi juos įteikti 

Spaudos Sąjungos raštinei, 16-20 Meredith Street, Bankstown, ne vėliau kaip 24 
valandos prieš susirinkimo pradžią.

Spaudos Sąjungos Valdybą sudaro pirmininkas Vytautas Patašius, vicepirmi
ninkas Vytautas Doniela, sekretorius Vytenis Šliogeris bei nariai Antanas Laukai
tis ir Anskis Reisgys. Pagal Sąjungos įstatus, du iš jų (A. Laukaitis ir A. Reisgys) 
pasitraukia per susirinkimą, bet gali būti vėl perrenkami.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
" ytt Pirmininkė Rita Mačiulaitienė tel: 0425 704 890
Qlo mw>odriw joto Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška

Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018. 
e-mail: juskagirl@y7mail.com
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Pranešimas MP skaitytojams
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį j tai, kad metų pabaiga jau ne už 

kalnų. Šiais metais dar išeis tik 4 “Mūsų Pastogės” numeriai.
Šventimai sveikinimai bus paskelbti paskutiniame šių metų “Mūsų Pastogės” 

numeryje gruodžio 16 dienų, kad skaitytojai šventinį numerį spėtų gauti dar prieš 
Kalėdas. Iš patirties žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą 
atidė-lioja, todėl jų sveikinimai Redakciją pasiekia per vėlai. Primename, kad 
laikas siųsti juos jau dabar.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20.
Redakcija jų lauks iki gruodžio 11 dienos! MP Redakcija

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.slic.org.au/Pastoge 

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

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

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

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

Printed by: Spotpress Pty Ltd., 22 - 24 Lilian Fowler Place, Marrickville, NSW2204.
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