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Tėvynės ir dainos meilė

Šių metų lapkričio 15 dienų Adelaidės lietuvių choras “Lituania” Adelaidės Lietuvių 
Katalikų Centro salėje suruošė “Dainų” popietę. Plačiau apie choro popietę skai
tykite “M.P.”psl. 3.
Nuotraukoje - Adelaidės lietuvių choras “Lituania”. Pirmoje eilėje iš kairės: Nijolė 
Vitkiinienė, Albinas Savickis, Anelė Urnevičicnč, Jonas Pocius (vadovas), Berta 
Deckienė ir Romas Jablonskas.

Lietuvos įvykių apžvalga

Partizanų vado žūties metinės

LR Ministras 
Pirmininkas 
BBC “Hard 

Talk” 
programoje 
Lapkričio 30 d.

BBC “Hard Talk” 
programoje buvo ro
domas interview su 
Andriu Kubiliumi. 
Lietuvos Ministru

Pirmininku. Canberroje ši transliacija bu
vo matoma per “TransACT”, vietinį televi
zijos ir interneto tinklą.

Premjeras Andrius Kubilius BBC te
levizijai teigė, kad pastaraisiais metais 
Lietuvos problemų kaltas didelis ir ne
kontroliuojamas lengvų paskolų kiekis.

“Aišku, mes kritikavome, bet aš negaliu 
būti absoliučiai kritiškas buvusios Vy
riausybės atžvilgiu, nes visos trejos Balti
jos šalys nesugebėjo kontroliuoti labai 
didelio paskolų kiekio. Mūsų problemos 
buvo sukurtos labai didelio lengvų pa
skolų kiekio per pastaruosius 4-5 metus”.

Vis dėlto, Lietuvos Premjeras pažy
mėjo, kad ekonomikos perkaitimas buvo 
lengvai matomas.

“Po (JAV svarbaus banko) “Lehman 
Brothers” žlugimo visi pasidarė žymiai 
protingesni nei anksčiau. Mes žinojome, 
kad ekonomikos perkaitimas pasibaigs 
jos atvėsimu. Mes matėme visus faktorius, 
kurie rodė, kad ekonomikos tampa vis 
labiau perkaitusiomis, infliacija augo. Bet 
mes būtume galėję ekonomiką atvėsinti 
ne tokiu skausmingu būdu kaip nutiko po 
“Lehman Brothers” žlugimo”, - aiškino 
A.Kubilius.

Lenkijos Ambasados Nota
Lenkijos ambasada Vilniuje pirmadienį, 

lapkričio 30 dieną, išsiuntė notą Lietuvos 

užsienio reikalų ministerijai dėl išpuo
lio, kada ant ambasados pastato sienos 
buvo nupieštas apverstas kryžius ir žo
džiai “lauk iš Lietuvos”.

Policija pranešė, kad sekmadienį, apie 
6 valandą ryto, pastebėta, jog ant sostinėje 
esančios Lenkijos ambasados sienos šv. 
Jono gatvėje raudonos spalvos dažais 
nupieštas apverstas kryžius bei užrašas 
“Lauk iš Lietuvos”. LR Užsienio Reikalų 
Ministerija teigia, kad notos dar negauta.

Piliečių nuomonės
Žurnalo “Valstybė” atlikta apklausa, 

kas turėjo daugiausiai įtakos šalies eko
nomikai, parodė, kad net 61.3% žurnalo 
prenumeratorių manė, jog Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė turėjo didžiausią tei
giamą poveikį šalies ekonomikai, Prem
jeras Andrius Kubilius - 40%, ūkio mi
nistras Dainius Kreivys -25.3%.

Ketvirtoje vietoje - SEB banko prezi
dento patarėjas Gitanas Nausėda (21.3%), 
penktoje - finansų ministrė Ingrida Ši
monytė (20.5%), šeštoje - buvęs finansų 
ministras, paskirtasis Europos Komisijos 
(EK) Audito, kovos su sukčiavimu, mo
kesčių ir muitų siutingos eurokomisaras 
Algirdas Šemeta (17%), septintoje - Lie
tuvos banko departamento vadovas Rai
mondas Kuodis (10.6%), aštuntoje - “DnB 
Nord” banko vyriausiasis analitikas Ri
mantas Rudzkis (9.4%), devintoje - Lie
tuvos laisvosios rinkos instituto prezi
dentė Rūta Vainienė (8%), dešimtoje - 
Lietuvos pramonininkų konfederacijos 
prezidentas Bronislovas Lubys (6.7%), o 
27% apklaustųjų iš vis nenorėjo kalbėti 
šiuo klausimu.
Buvusių LR Prezidentų apklausa

Parlamentinį tyrimą dėl slapto Jung
tinių Valstijų Centrinės žvalgybos valdybos

Nukelta į 2 psl.

Vilniuje, aikštėje prie 
Krašto apsaugos minis
terijos, penktadienį, lap
kričio 27 d. vyko Lietuvos 
Laisvės kovos sąjūdžio 
Tarybos pirmininko, vy
riausiojo partizanų vado 
generolo Jono Žemaičio- 
Vytauto (žiūr. nuotr. deši
nėje) žūties 55-ųjų meti
nių minėjimo ceremonija.

Aikštėje rikiuotėn sto
jo Lietuvos kariuomenės 
Garbės sargybos kuopos.
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 
akademijos kariai. Ceremonijos dalyviai 
pagerbė J. Žemaičio-Vytauto atminimą 
tylos minute, po kurios nuaidėjo trijų šū
vių salvė. Garbės sargybos kuopos kariai 
padėjo gėlių prie generolo paminklo, o 
vėliau - paskutinio generolo kalėjimo 
Lietuvoje vietoje - buvusioje KGB kalėji
mo kameroje Genocido aukų muziejuje.

J. Žemaičio, slapyvardis Vytautas, pa
stangomis 1949 m. buvo galutinai suvie
nytas Lietuvos partizaninis judėjimas - 
1949 m. Jonas Žemaitis sušaukė visos

“Nenaikinsime ekonomikos, kad įsivestame eurą”
Lietuva nesilaikys “skausmingo” euro 

įvedimo tvarkaraščio, kuris nusmukdytų 
paklausą ir pakenktų ekonomikai, pareiš
kė Londone viešintis Lietuvos Ministras 
Pirmininkas Andrius Kubilius.

1'uo tarpu Lietuvos finansų ministrė 
Ingrida Šimonytė pareiškė, kad Lietuva 
greičiausiai nesugebės savo biudžeto 
deficito iki Europos Sąjungoje (ES) 
nustatytos 3% bendrojo vidaus produkto 
(BVP) ribos sumažinti iki Europos Ko
misijos (EK) nustatyto termino - 2011 m.

“Formaliai buvo idėja, kad 2011 metais 
mes galėsime sumažinti biudžeto defici
tą. Tačiau aš nemanau, kad tai įgyvendi
nama,-sakė L Šimonytė.-Tamreikia per 
daug pastangų. Manyčiau, kad realiausi

Pirmoji lietuviška opera - CD
Pirmoji lietuviška opera - Miko 

Petrausko “Birutė” dabar įamžinta kom
paktinėje plokštelėje.

Pirmą kartą ši dviejų veiksmų tautinė 
opera-melodrama skambėjo 1906-ais 
metais Vilniaus miesto salėje. Ją sukūrė 
kompozitorius Mikas Petrauskas ir 
dramaturgas Gabrielius Landsbergis- 
Žemkalnis.

Teatralizuotą “Birutės” atlikimą jos 
šimtmečio proga 2006 metais surengusi 
“Cantus firmus” po trejų metų pristato 
šios operos įrašą kompaktinėje plokš
telėje. Ji buvo atlikta Pažaislio festivalio 
metu Žemaitkiemyje bei šimtams klau
sytojų prie Biržų pilies. Po ilgos pertraukos 
atgimusią “Birutę” atliko profesionalūs 
solistai, aktoriai, choras ir orkestras.

Dviveiksmė G. Landsbergio-Žemkal
nio melodrama buvo išspausdinta 1906 
m. pavasarį Vilniuje. Tų pačių metų vasarą 
ką tik vokalo studijas Sankt Peterburgo 
konservatorijoje baigęs Mikas Petrauskas 

Lietuvos partizanų vadų 
suvažiavimą, kuriame 
buvo įkurtas Lietuvos 
Laisvės kovų sąjūdis. J. 
Žemaitis buvo išrinktas 
jo Tarybos Prezidiumo 
pirmininku.

1949 m. J. Žemaičiui 
suteiktas partizanų gene
rolo laipsnis. Partizani
niam judėjimui jis vado
vavo iki 1953 m. gegužės 
30 d., kol jį gulintį para- 
lyžuotą bunkeryje apsvai

gino ir suėmė čekistai.
1954 metų birželio mėnesį Jonas 

Žemaitis buvo nuteistas mirties bausme. 
Sušaudytas lapkričio 26 dieną Maskvoje, 
Butyrkų kalėjime.

2009 m. kovą Seimas priėmė dekla
raciją, kuria J. Žemaitis-Vytautas paskelb
tas Lietuvos Prezidentu. Deklaracijoje 
pripažįstama, kad nuo 1949 metų vasario 
16 dienos iki mirties J. Žemaitis buvo ko
vojančios prieš okupaciją Lietuvos vals
tybės vadovas, faktiškai vykdęs Respubli
kos Prezidento pareigas. □ 

metai sumažinti deficitą iki mažesnės nei 
3% BVP ribos būtų 2012-ieji”.

“Šios priemonės yra ambicingos, labai 
skausmingos priemonės, ir, žinoma, yra 
tam tikros ribos, iki kurių mes galime im
tis tokių priemonių, - sakė Premjeras. - Mes 
nesiekiame sunaikinti visos ekonomikos 
ir stabilumo mažinant išlaidas, atlygini
mus ir pensijas”.

“I .ietuvai euro reikia kaip galima grei
čiau, tačiau galimybės turi labai praktiškas 
ribas ir praktiškas priemones, kurių reikė
tų imtis”, - sakė A. Kubilius. Jis taip pat 
pareiškė, kad skirtingai nuo Latvijos, Lie
tuva nesikreips j Tarptautinį valiutos fon
dą (TVF) pagalbos, nes pati sugeba pasi
skolinti tarptautinėse kapitalo rinkose. □ 

per kelias savaites sukūrė muziką ir kar
tu su libretistu ėmėsi statyti veikalą su 
„Vilniaus kanklių“ draugija. Pritaikyta 
mėgėjų galioms operos “Birutė” muzika 
nesudė-tinga, tačiau melodinga, pagrįsta 
lietuvių liaudies dainų melodijomis. Dalis 
operos dainuojama, o dalis - deklamuo
jama. Operoje vaizduojamas epizodas iš 
lietuvių kovų prieš kryžiuočių ordiną 
XIV amžiuje..

Į Palangą atvykę kryžiuočių ordino 
komtūro pasiuntiniai, grasindami ugnimi 
ir kalaviju, nori prievarta išsivežti į Ma
rienburgą Palangos tėvūno dukterį Biru
tę. Ginti Birutės stoja ne tik broliai, bet ir 
visi kaimynai. Žemaičių kunigaikštis 
Kęstutis susižavi Birute, tačiau jų meilei 
trukdo Krivis, nes Birutę rengiamasi 
įšventinti vaidilute. Vis dėlto Birutė 
susituokia su Kęstučiu, ir opera baigiasi 
choro iškilmingai atliekama daina 
“Aukštaičiai, žemaičiai, prūsai, kuršiai, 
lyviai - tai viena lietuvių Šeimyna”. □
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patnsms Trumpai iš visur r UIUvIUO
Afganistane Lietuvos įsipareigojimai nesikeis

♦ Lapkričio 29 
d. Šveicarijos gy
ventojai refe
rendumu priėmė 
potvarkį, drau
džiantį statyti 
minaretus prie 
musulmonų mal
dos namų (meče
čių). Šiuo metu 
Šveicarijoje gyve

na apie 400,000 musulmonų ateivių iš
Balkanų ir Turkijos.
♦ Lapkričio 30 d. į Australiją 10 dienų 
vizitui atvyko Dalai Lama. Jis dalyvaus 
Pasaulio Religijų Parlamento suvažiavi
me, turės diskusijas su mokslininkais bei 
sakys prakalbas įvairiose vietovėse.
♦ Australijos liberalų partijos lyderio 
Malcolm Turnbull nusistatymas leisti
darbiečių vyriausybei pravesti kontra- 
versinį klimato pokyčio įstatymą senate 
sukėlė karštus ginčus tarp liberalų par
lamentarų.
Gruodžio 1 d. nauju partijos lyderiu ir 
opozicijos lyderiu Australijos parlamen
te buvo išrinktas Tony Abbott, klimato 
pokyčio įstatymo priešininkas, vieno bal
so skirtumu įveikęs Malcolm Turnbull. 
Gruodžio 2 d. Australijos senatas atmetė 
klimato pokyčio įstatymo projektą.
♦ Gruodžio 2d. JAV prezidentas Barack 
Obama oficialiai paskelbė, kad JAV pa
siųs dar 30,000 karių į Afganistaną, kur 
šiuo metu yra 68.000 JAV karių. NATO 
generalinis sekretorius Anders Fogh Ras
mussen pareiškė, kad JAV sąjungininkai 
numato siųsti papildomus 7000 karių.
Australija nenumato padidinti savo ka
rių kontingentą Afganistane, bet žada ten 
siųsti policininkų afganų apmokymui.
♦ Gruodžio 2 d. Filipinų vyriausybė 
pranešė, kad dėl lapkričio 23 d. žudynių

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
(CŽV) kalėjimo buvimo Lietuvoje atlie
kantis Seimo Nacionalinio saugumo ir gy
nybos komitetas (NSGK) kitą savaitę pla
nuoja vykti (Turniškes apklausti kadenciją 
baigusių prezidentų.

NSGK pirmininkas Arvydas Anusaus
kas lapkričio 30 d. žurnalistams tvirtino 
gavęs buvusių valstybės vadovų sutikimą 
priimti komiteto narius Turniškėse ir at
sakyti j jų klausimus. “Esame gavę sutikimą 
iš prezidentų priimti mus. Tai atliksime 
kitą savaitę”, - tvirtino A.Anušauskas. 
NSGK vadovas tvirtino, kad įpusėjus liu
dytojų apklausoms pastarųjų sąrašas vis 
ilgėja. Jis neatmetė galimybės, kad kai ku
riuos pareigūnus gali tekti kviesti iš naujo.

“Informacija gali būti prieštaringa, 
įvairiai traktuojama, dėl to norime visus 
pakviesti, išklausyti juos ir, jeigu prireiks, 
iš naujo suformuluoti klausimus. Prašysime 
vieną kitą žmogų patikslinti informaciją”, 
- pirmadienį sakė komiteto pirmininkas.

Po apklausos M.Ladiga ir V.Tutkus 
žurnalistams tvirtino, kad eidami pareigas 
neturėjo jokių žinių, jog Lietuvoje galėjo 
veikti slaptas CŽV kalėjimas.

NSGK planuoja apklausti visus 2002- 
2005 metais įvairias pareigas ėjusius as
inėmis, kurie galėjo būti informuoti apie 
slapto CŽV kalėjimo įrengimą Lietuvoje, 
jeigu šis buvo. Politikai taip pat apsilan
kė VSD mokymo bazėje Antaviliuose, 
kuri Lietuvos ir JAV žiniasklaidoje mini
ma kaip galima vieta, kur esą galėjo veikti 
slaptas CŽV kalėjimas.

JAV televizijos “ABC News” interneto 
svetainėje buvo skelbta, kad kalėjimas 
jojimo patalpose pradėjo veikti 2004 metų 
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Mindanao saloje bus pakeisti visi Ma- 
gindanao provincijos policininkai, kurių 
yra 1092. Apie 60 jų suimti dėl įtarimo 
dalyvavus žudynėse. Kiti policininkai bus 
perkelti tarnybai j kitas provincijas. 
Gruodžio 4 d. Magindanao provincijoje 
buvo įvestas karo stovis ir suimtas pro
vincijos gubernatorius Andai Ampatuan.
♦ Gruodžio 3 d. NSW premjeras Nathan 
Rees prarado savo partijos pasitikėjimą. 
Jis ėjo pareigas nuo 2008 m. rugsėjo 5 d. 
Darbiečių partijos parlamentarai 47 prieš 
21 balsų santykiu išrinko Kristiną Keneally 
lydere ir NSW premjere. Ji yra pirmoji 
moteris NSW premjerė. Jiyra gimusi Las 
Vegas, Ncvadojc, bet jos motina buvo 
australe. Jos vyras yra žinomo australų 
rašytojo Tom Keneally sūnėnas.
♦ Gruodžio 3 d. Somalijos sostinėje 
Mogadišu teroristai susprogdino bombą 
viešbutyje per universiteto diplomų įtei
kimo iškilmes. Žuvo 9 žmonės, jų tarpe 
švietimo, sveikatos ir aukštųjų mokyklų 
ministrai bei du žurnalistai. Sunkiai 
sužeisti dar du žurnalistai bei informacijos, 
sporto ir turizmo ministrai.
♦ Gruodžio 3 dieną du Rusijos kons
titucinio teismo teisėjai, Vladimir Ja- 
roslavcev ir Anatoly Kononov, buvo savo 
kolegų priversti atsistatydinti iš pareigų 
po to, kai jie buvo viešai išreiškę ne
pasitenkinimą, kad Kremliaus admi
nistracija diktuoja svarbius teismo 
sprendimus.
♦ Gruodžio 4 dieną Rusijoje naktiniame
klube Permėje per pirotechnikos demons
traciją scenoje užsidegė salės lubos. Kilus 
panikai sumindyti ar laikinai užduso 112 
žmonių. Klubas ilgą laiką nekreipė dė
mesio į raginimus prisitaikyti prie prieš
gaisrinių potvarkių. Prezidentas Dimitry 
Medvedev paskelbė gedulo dieną visoje 
Rusijoje. □ 

rugsėjo mėnesį ir veikė iki 2005 metų lap
kričio. Jame, kaip teigiama, buvo kalinami 
ir galimai kankinti astuoni terorizmu įta
riami asmenys.

Seimas yra pavedęs NSGK iki gruodžio 
22 dienos nustatyti, ar Lietuvoje veikė 
slaptas kalėjimas.

Pasibaigus sunkmečiui didins 
pensijas

Premjeras Andrius Kubilius siūlo Vy
riausybei įsipareigoti pasibaigus sunkme
čiui didinti senatvės pensijas. Ministras pir
mininkas gruodžio 1 d. Lietuvos radijui 
sakė, jog tokiu būdu pensininkams būtų 
kompensuota už kitais metais numatomą 
pensijų mažinimą.Tačiau A.Kubilius ne
pritaria siūlymams dabar nustatyti tvarką, 
pagal kurią ateityje būtų galima pensinin
kams kompensuoti sumažintas pensijas. Tai 
padaryti Vyriausybę ragina Lietuvos 
prezidentė Dalia Grybauskaitė.

“Vyriausybė yra pasiruošusi įsipareigo
ti pensininkų kartai pasibaigus šio laiko
tarpio finansinei krizei, kompensuoti spar
tesniu pokriziniu socialinių išlaidų, tarp jų 
- ir išlaidų senatvės pensijoms augimu. Tai 
tą mes galime labai aiškiai pasakyti - taip, 
tai yra mūsų įsipareigojimas”, - sakė 
A.Kubilius. Tuo tarpu kompensavimo 
klausimą, jo nuomone, būtų galima svars
tyti tik po to, kai baigsis krizė ir kai maty
sis, kokiu spartumu atsigauna ekonomika.

“Kokie nors kiti kompensaciniai me
chanizmai, kurie gultų neapgalvotai sunkia 
našta ant busimųjų kartų, mano įsitikinimu, 
jie prieštarautų konstituciniam solidarumo 
tarp kartų principui”, - teigė A.Kubilius. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS, LGITICir “Bernardinai”.

Kaip praneša BNS, Krašto apsaugos 
ministrė Rasa Juknevičienė teigia, kad 
Lietuvos įsipareigojimai po naujos JAV 
administracijos strategijos Afganistane 
paskelbimo liks tokie patys.

JAV Prezidentas Barack Obama pri
statydamas naują JAV strategiją Afganis
tane sakė, kad iki kitos vasaros nusiųs į 
Afganistaną dar 30,000 amerikiečių ka
rių ir kad planuoja po pusantrų metų 
pradėti pajėgų išvedimą iš šios karo zo
nos. Šiuo metu Afganistane su Talibanu 
kovoja 68,000 JAV karių.

Papildomi JAV kariai ir laukiamas 
papildomas kontingentas iš NATO sąj
ungininkių, pasak B.Obamos, sudarys 
amerikiečiams “sąlygas paspartinti atsa
komybės perdavimą afganų pajėgoms ir 
(...) 2011-ųjų liepą pradėti (...) pajėgų 
perkėlimą iš Afganistano”.

Gruzija bus Georgija?
Lietuviškas šalies pavadinimas gruzi

nams nepatinka. Gruzija nori, kad lie
tuviai ją vadintų „Georgija“. Tokį prašy
mą iš Gruzijos užsienio reikalų ministro 
Grigolo Vašadzė Atėnuose vykusiame 
dvišaliame susitikime išgirdo LR užsienio 
reikalų ministras Vygandas Ušackas.

Netrukus Lietuva turėtų gauti oficialų 
Gruzijos prašymą. Savo prašymą Gruzija 
motyvuoja tuo, kad „Georgija“ - istorinis 
pavadinimas, o „Gruzija“ - slavų kilmės.

Ketinama steigti Kauno Sporto miestelį
Kauno miesto savivaldybės kolegija 

svarsto galimybę įkurti Kauno Sporto 
miestelį. Savivaldybė kartu su Kauno 
sporto klubu “Gintaras”, Kauno apskrities 
beisbolo klubu ir Lietuvos kultūrizmo 
federacija svarsto galimybę steigti viešąją 
įstaigą “Kauno Sporto miestelis”.

Sporto miestelis galėtų įsikurtų 
dideliame žemės plote, kurį šiuo metu 
patikėjimo teise valdo Kauno apskrities 
viršininko administracija. Viešoji įstaiga 
galėtų sujungti numatomo statyti uždaro

Rusų kalbos vieta Lietuvoje
Pagal tarptautinį tyrimą, iš visų už

sienio kalbų Lietuvoje vis dar populia
riausia nišų - ją moka du trečdaliai, o 
supranta 9 iš 10 gyventojų. Priežastis 
paprasta - dar prieš 18 metų, rusų kalba 
buvo mokoma visur.

Kita vertus, rusiškų, priešingai nei 
lenkiškų, mokyklų ir jas lankančių vaikų 
skaičius dabar sparčiai mažėja. Nors 
moksleiviai kaip antrą ar trečią užsienio 
kalbą dažniausiai renkasi nišų, ji vis labiau 
pralaimi anglų kalbai.

Statistika rodo, kad Lietuvoje rusiškai 
kalba (’’moka”) 64% lietuvių ir 79% len
kų. o lietuviškai - 66% rusų ir 62% lenkų. 
Antra dažniausiai lietuvių ir rusų mo
kama užsienio kalba yra anglų (atitinkamai 
18% ir 16%).

Apskritai rusiškai Lietuvoje kalba apie 
60%, Latvijoje - mažiau nei 44%, o Esti

Mėgstamiausios šalys nesikeičia
(lietuviams.com). Analizuojant skel

bimus, kuriuose siūloma dirbti ne Lie
tuvoje, matoma aiški tendencija, kad jau 
keletą metų populiariausia ekonominės 
emigracijos kryptimi išlieka Didžioji Bri
tanija. Skirtingai nuo kitų ES šalių, Anglijo
je susiformavo ištisa įdarbinimo struktū
ra - skelbimuose siūloma norinčius pa
plušėti savo šeimos labui nuvežti į šią šalį, 
apgyvendinti. Atlyginimas nuo 5,000 Lt.

Si tendencija nekinta jau antras metus 
iš eilės, tačiau jei prieš pora metų tar
pininkai gan dažnai siūlydavo važiuoti 
padirbėti į Ispaniją, šį rudenį tokių pasiū
lymų mažiau. 'Tačiau seniai ten gyvenan

Ministrė R.Juknevičienė sakė tuoj 
susipažinusi su šia strategija ir ją telefonu 
aptarusi su JAV gynybos sekretorium 
Alexander Vershbow. “Amerika tikrai pui
kiai supranta mūsų situaciją, supranta mū
sų išgales ir mano, kad tai, jog mes dek
laruojame, kad laikysimės savo įsiparei
gojimų, yra pakankamas indėlis į Afganis
tano atstatymą. Lietuvos įsipareigojimai 
išliks tokie patys”, - sakė ministrė.

Ji sakė mananti, kad Afganistane ir 
toliau pagrindinis krūvis teks JAV pa
jėgoms. Lietuvos kariuomenės Jungtinio 
štabo duomenimis, šiuo melu Afganis
tane iš viso tarnauja 260 Lietuvos karių, 
didžioji jų dalis priklauso Lietuvos vado
vaujamos Goro provincijos atkūrimo gru
pei. Pietų Afganistane esančioje Kanda- 
haro provincijoje tarnauja iki 100 Lietu
vos specialiųjų operacijų pajėgų karių. □

Šis gruzinų prašymas nebuvo netikė
tas - kad šalies pavadinimas „Gruzija“ 
netinkamas, Lietuvai keletą kartų užsi
minta anksčiau. Nors Gruzija domėjosi, 
ar įmanoma pavadinimą pakeisti, iki šiol 
jokių oficialių žingsnių nebūta.

Gruzijos prašymas turėtų būti per
adresuotas Valstybinei lietuvių kalbos 
komisijai (VLKK). Gavusi prašymą, tokį 
klausimą svarstytų ir po analizės sprendi
mą priimtų visa VLKK. □ 

lengvosios atletikos maniežo, profesinių 
mokyklų mokomosios sporto bazės, sporto 
ir sveikatingumo komplekso, beisbolo 
aikštės ir kitų sporto objektų veiklą.

“Tai mūsų turtas, tačiau kitos suintere
suotos pusės taip lengvai neleidžia mums 
rengti teritorijos detaliojo plano, todėl šiuo 
metu ir vyksta teisminiai procesai. Jeigu 
nuspręstume kartu su sporto organizacijo
mis steigti viešąją įstaigą, lengviau išsi
spręstų visi ginčai”, - sakė savivaldybės ad
ministracijos direktorius Vygantas Gudėnas.

joje - vos 42% gyventojų. Anglų kalbą 
geriausiai moka Estijos piliečiai (25%). 
Lietuvoje tokių yra 17%, Latvijoje -14%.

Tiesa, kai kurios visuomenės gntpės 
angliškai kalba kur kas geriau: jauni 
žmonės (57%), moksleiviai ir studentai 
(67%). Pastarieji anglų ir rusų kalbas su
pranta maždaug vienodai. Bet į klausimą, 
ar “supranta nisiškai”, teigiamai atsakė 
beveik 93% respondentų.

Dabar Lietuvos mokiniai, Ite gimtosios, 
pirmiausiai renkasi mokytis anglų, pran
cūzų arba vokiečių kalbą. Antrosios už
sienio kalbos pasirinkimas gerokai pa
didėjo: galima rinktis iš anglų, prancūzų, 
vokiečių, rusų, lenkų, italų, ispanų ar ki
tos kalbos, jei yra pakankamas susidomė
jimas ir atsiranda mokytojas. Kai kur siū
loma mokytis ir trečios užsienio kalbos.

(Pagal DELFI)

tys tautiečiai vis tiek dar kviečia pragy
venimo šaltinio netekusius žmones padir
bėti šios šalies laukuose už 900 - 1,200 
eur./mėn. Viena iš priežasčių, kodėl 
sumažėjo skelbimų - šią Pietų Europos 
valstybę kamuoja gilus sunkmetis ir veržtis 
ten padirbėti paprasčiausiai nėra ko, nes 
darbo trūksta ir vietiniams gyventojams.

Kita kryptis, kuri išlaiko populiarumą 
tarp pragyvenimo šaltinio ieškančių lie
tuvių - Skandinavija, ypatingai Norvegija 
ir Danija. Kiek rečiau siūloma padirbėti 
Olandijoje. Nors statybų karštis aprimo ir 
šioje šalyje, tačiau, sprendžiant pagal 
skelbimus, mūsiškiai veiklos ten dar randa.
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Bendruomenės baruose_____
Tėvynės ir dainos meilė

Viktoras Baltutis
Tėvynės ir dainos meilė - tai dvi pa

grindinės tautinės vertybės, kurios palai
kė išeivijos lietuvių morale ir viltį I jetuvos 
nepriklausomybės atgavimui. Prisimena
me Vokietijos DP stovyklose susibūrusius 
galingus chorus, kurie puoselėjo lietuvių 
dvasią ir viltį, nes dainoje lietuvis rado 
dvasinę stiprybę ir jėgų kovoje už Lietuvos 
laisvę.

Atvykę Australijon nepamiršome lie
tuviškos dainos, pradžioje dainos mylėtojai 
susibūrė j grupes, vienetus iš kurių išaugo 
chorai.

Adelaidės Lietuvių choras “Lituania” 
įsikūrė 1949 metais, jam vadovavo Vaclovas 
Šimkus. Jam išvykus, vadovavimą perėmė 
G. Vasiliauskienė, vėliau - V. Straukas, 
Nemira Masiulytė - Stapleton, Rasa Ku- 
biliūtė - Mauragienė, Birutė Kmitaitė - 
Mikužicnė, Jonas Pocius, kuris vadovauja 
chorui šiandien.

Choras, kaip ir kiekviena organizacija, 
pergyveno nemažai įvairiausių sunkumų, 
pakilių valandų, kai choro dainos pasiek
davo net “dangaus mėlynę” ir choro kon
certo metu salės buvo pilnos klausytojų. 
Choristų skaičius irgi svyravo. Daug dar
bo valandų sudėjo choro vadovai, ban
dydami iš choro ištraukti kuo subtiles
nius ir gražesnius dainos niuansus, kuo

Spaudos Sąjungos susirinkimas
Vytautas Donicla

Metinis LB Spaudos Sąjungos (kuri yra 
“Mūsų Pastogės” leidėjas) susirinkimas 
įvyko sekmadienį, lapkričio 22 d., Syd- 
nėjaus 1 Jetuvių Klube. Susirinkimą prave
dė Sąjungos pirmininkas Vytautas Pata
šius. Rimties minute buvo pagerbti miru
sieji Sąjungos nariai, kurių yra jau 103. 
Dabar Sąjunga turi 92 narius. Naujai įstojo 
Viktoras Martišius ir Jadvyga Burokienė.

Pirmininkas apsidžiaugė, kad “M.P” sa
vo skaitytojus lanko reguliariai ir už tai 
ypatingą padėką išreiškė redaktorei Da
liai Donielai. Jis taip pat padėkojo tekstų 
rinkėjai Nijolei Bartkienei, buv. ekspedi- 
torei Nijolei Bučinskienei, dabartinei 
ekspeditorei Aidai Zastarskytei - Abromas. 
o taip pat “M.P.” prenumeratos talkinin
kams kituose miestuose: Renatai Urmo- 
nicnci (Adelaide), Juozui Gailiui (Geelong), 
Melbourno “Talkos” skyriui ir Sydnėjaus 
Lietuvių Klubui. Reguliarūs apžvalginin
kai yra dr. Algis Kabaila, Anskis Reisgys, 
dr.Vytautas Doniela, bet dėl sveikatos 
priežasčių neseniai pasitraukė Vincas Ba
kaitis. Didelė padėka dažniems korespon
dentams: Antanui Laukaičiui (sporto sky
rius), Aliutei Karazijienei, Isoldci Poželai- 
tei-Davis AM, Viktorui Baltučiui, taip pat 
naujoms reporterėms Jadvygai Dambraus
kienei ir Aidai Zastarskytei - Abromas. 
Išskirtinė padėka priklauso ištvermingam 
“M.P” auditoriui Leonui Milašui (Qld), ku
ris laikraščiui sutaupo profesines išlaidas.

Finansinė 2008-09 metų apyskaita bu
vo išdalinta 3 lapuose jau su revizoriaus 
patvirtinimu, tad pirmininkas tik susuma
vo svarbiausius punktus. Dėl kylančių kai
nų šiek tiek pabrango spaustuvė, paštas ir 
tt., todėl “M.P.” leidimui iš viso išleista 
$74,535. Kaip ir anksčiau, prenumerata 
padengia tik apie pusę išlaidų, bet pajamų 
gaunama iš skelbimų bei nuošimčių. Visgi 
per metus būtų susidaręs nuostolis $22,376 
sumoje. Tačiau didele dalimi jis buvo 
padengtas dosniomis aukomis.

Pirmininkas pabrėžė, kad “M.P” yra lai
minga, kad šalia prenumeratos skaitytojai 
dažnai prideda kelis, keliolika ar kelias

skambesnes melodijas, kad dainos aidai 
pasiektų klausytojų ne tik ausis, bet ir 
širdį.

Chorai buvo ir dar šiandien tebėra pa
grindiniai minėjimų ir kitų renginių prog
ramos dalyviai. Jų pasirodymas buvo ir 
dar šiandien yra visų, kurie mėgsta lie
tuvišką dainą, labai laukiamas. Ne mažiau 
už choro vadovus darbo ir pasiaukojimo 
įdėjo choro administratoriai, nuo kurių 
sugebėjimo ir pastangų dažnai priklausė 
choro veiklos sėkmingumas ir net po
puliarumas. Didžiausia Australijos Lietu
vių Dienų meninė dalis (renginys) negin
čijamai yra visų chorų koncertas - Dainų 
Šventė, kuri sutraukia didžiausią žiūrovų 
skaičių. Adelaidės “Lituania” choro 
administratoriais buvo: L. Gerulaitis, J. 
Lapšys, J.Mockūnas, A. Šerdis ir V. Opuls- 
kis, kuris ir šiandien stengiasi išlaikyti 
choro egzistenciją, nes choristų skaičius 
vis mažėja, kai pavargę pasitraukia, o nau
jų jėgų nesulaukiama. V. Opulskis yra 
vienintelis “Lituania” choro choristas 
pradėjęs dainuoti nuo pat jo įsikūrimo iki 
šios dienos.

Dabartinis choro “Lituania” vadovas 
Jonas Pocius (31 m.) chorui pradėjo va
dovauti dar būdamas gana jaunas. Jis iš 
profesijos muzikas, groja keliais instru
mentais ir nuo pat ankstyvos vaikystės tė
vas jam skiepijo rneilą muzikai, nors kar- 

dešimt dolerių - ir tokie aukų sąrašai yra 
skelbiami kas kelintame numeryje. Pirmi
ninkas paminėjo visą eilę stambesnių 
aukų: iš palikimų - Regina Kaunienė $500, 
Zigmas Aųgaįtįs $5,000, J.V.Stelemėkas 
$1,500, Liza Vėteikicnė $225. Daug pa
ramos davė organizacijos: Melb. Soc. Mot. 
D-ja $500, AI.Dienų likutis $400, Melb. 
L.Kat .Mot. D-ja $300, ALB Krašto 
Valdyba $250. Geelongo Apyl. V-ba 250, 
Syd. Liet. Mot.S.G.D-ja $200. Aukojo 
asmenys: E.Volkienė $500, S.Eimutis 
pagerbiant Neriją Žemkalnytę $180, AGri- 
kepelis $135, L.Kalmantas pagerbiant a.a. 
Vytautą Kalmantą $140, Isolde Požclaitė 
- Davis AM pagerbiant Vlado Požėlos 130 
m. sukaktį $130, ir 11. Taip pat gauta aukų 
jau po 1.7.2009: Stasio Skorulio prisimini
mui $500, iš A.Kasiulaičio $135, Geelong 
Apyl.V-bos 250, Syd.L.M.SU.D-jos $200 
ir tt. Iš viso, nors aukomis gauta parama 
sudarė $ 18,744, absoliutus metų nuosto
lis visgi buvo $3,632, ir jis buvo padengtas 
iš sukaupto rezervo.

Prenumeratorių skaičius jau nuo seno 
dėl mirčių kasmet šiek tiek mažėja. Da
bar “M.P.” turi 593 realius prenumerato
rius, iš jų 38 užsienyje (181 Jetuvoje). Valsti
jomis prenumeratorių skaičius pasidalija 
taip: NSW 244, VIC 164, SA 60, QLD 30, 
ACT 27, TAS 16, WA 14. Be to, šiek tiek 
egzempliorių yra parduodama pavieniui.

Metinis pirmininko pranešimas buvo 
priimtas be priekaištų (pasiūlė Teodoras 
Rotcas, parėmė Pranas Andriukaitis) 
Sekančiu punktu, Sąjungos sekretorius 
Vytenis Šliogeris perskaitė praeitų metų 
susirinkimo protokolą, kuris taip pat bu
vo priimtas be pataisų.

Tęsdamas toliau, pirmininkas priminė, 
kad “M.P.” 60-ties metų jubiliejus buvo 
atšvęstas specialiu padidintu numeriu. 
Jubiliejui buvo numatytas ir renginys - 
koncertas su literatūrine atmintine dali
mi, tačiau tą įgyvendinti sutrukdė to meto 
neaiški Klubo padėtis. Šia proga, pirminin
kas paminėjo, kad Klubo reikalai kelia 
rūpesčių ir dėl “M.P.” ateities. Daug metų 
“M.P” naudojasi Klubo patalpomis, tad, jei 
Klubui atsitiktų kažkas negero, “Mūsų

Nuotraukojc - Adelaidės lietuvių choras “Lituania” koncerto metu.

tais tai nebuvo lengva, kai jaunuoliški 
įgeidžiai šaukė kitiems polėkiams, o teko 
paklusti griežtiems tėvo įsakymams, mo
kantis muzikos gudrybių.

Š.m. lapkričio 15 dieną, sekmadienį, 
choras “Lituania” Adelaidės Lietuvių 
Katalikų Centro salėje suruošė “Dainų” 
popietę. Tuoj po sekmadienio pietų, 1.30 
vai. prasidėjo popietė. Tenka apgailes
tauti, kad salėje buvo 35 lietuviškos dai
nos mylėtojai. Nežiūrint dalyvių skaičiaus, 
scenoje išvydome “Lituania” chorą ir jo 
vadovą Joną Pocių. Choras padainavo pen
kias dainas: A.K. Klajūno “Audros siau
čia”, A. Bražinsko “Brangiausia žemė”, 
K.V. Banaičio harm. -“Už jūrių marių”, 
Baumilo “Mano laimė gyva” ir “Sena meilė 
nerūdyja”. Visos penkios dainos nuskam
bėjo gražiai ir pakiliai. Klausytojai gau

Susirinkusieji į LB Spaudos Sąjungos metinį susirinkimą.

Pastogė” pati nebeturėtų pastogės.
Iš kitų įvykių buvo paminėta, kad Mel- 

bournc buvo kilusi mintis sujungti abu 
Australijos lietuvių laikraščius, prijun
giant “Tėviškės Aidų” dalį kaip priedą 
prie “Mūsų Pastogės”. Šiuo reikalu buvo 
diskutuota per praėjusį ALB Tarybos su
važiavimą Melbourne, bet vėliau siūly
mas atkrito paaiškėjus, kad “TA.” finansinė 
padėtis pagerėjo.

Atėjus Valdybos rinkimų metui, kai au
tomatiškai turi pasitraukti du nariai (šį kar
tą Antanas Laukaitis ir Anskis Reisgys) 
papildomų siūlymų nebuvo. Tokiu būdu 
šie du Valdybos nariai vėl buvo perrinkti 
naujai kadencijai. Kiti trys savo kadenci
jas tęsiantys Valdybos nariai yra Vytautas 
Patašius, Vytenis Šliogeris ir Vytautas 
Doniela.

Tolesnėje susirinkimo dalyje (“klausi
mai ir sumanymai”), Jadvyga Burokienė 
sakė, kad “M.P.” praradusi gyvumą, pa
sidariusi vienašališka ir todėl prarandanti 
skaitytojų. Reiktų įtraukti daugiau jau
nimo, taip pat surasti profesionalų žur
nalistą, kuris lankytų renginius ir juos 
aprašytų, pavyzdžiui tai galėtų būti Rita 
Baltušytė. Pirmininkas V. Patašius paaiš
kino, kad laiškai redakcijai visada būda
vo spausdinami, ir Spaudos Sąjungos Val
dyba laiškų spausdinimą nutraukė tik tada, 

siais plojimais atsidėkojo chorui. Chore 
dainuoja 8 moterys ir 4 vyrai. Po to choras 
su klausytojais tęsė nenutylančią dainų 
pynę iki vėlyvos popietės.

Po popietės programos paklausiau 
choro vadovą Joną Pocių apie choro 
ateitį. Jis su šypsniu atsakė, kad iki bus 
nors pora norinčių dainuoti, jis mielai 
jiems padės. Kreipiausi į jaunesniuosius, 
bet su apgailestavimu turiu pasakyti - 
nesėkmingai. Šiandien tenka pasitenkinti 
tuo ką turime. Choras nėra labai judrus, 
nedalyvavome Sydnėjuje vykusioje Dainų 
Šventėje, nes choro nariai daugumoje yra 
vyresnio amžiaus žmonės ir nelinkę 
keliauti, - pasiskundė choro vadovas Jonas 
Pocius.

Tikimės, kad Adelaidėje lietuviška 
daina nenutils! □ 

kai jų turinys būtų dar labiau pakurstęs tuo 
metu Sydnėjuje vykstančius aštrius gin
čus. Kai kurie laiškai buvo nespausdinti 
dėl teisinių priežasčių. Nespausdintieji 
laiškai buvo atėję iš “abiejų pusių” net 
skaičiaus atžvilgiu.

Teodoras Rotcas pastebėjo, kad repor
tažo autorių yra lengviau parinkti pa
tiems renginių rengėjams, kaip ir visada 
buvo. Kalbant apie vienašališkumą, pa
stebimu pavyzdžiu jam atrodė esąs “Tėviš
kės Aiduose” tilpęs rašinys apie Sydnė
jaus “skersvėjus”. Antanas Laukaitis siūlė 
pagausinti “laiškus Redakcijai”, nes skai
tytojai juos mėgsta ir jų laukia.

Dr. Ramutis Zakarevičius sakė esąs 
susirūpinęs dėl Australijos Lietuvių Ar
chyvo ateities ir siūlė elektroniškai įrašyti 
visas “M.P.” laidas, nes jose atsispindi 
praktiškai visa Australijos lietuvių isto
rija. Žinoma, tam reikia savanorių talkos 
ir jis sutinka prisidėti patsai, ypač tech
niniais aspektais. Susirinkimui baigiantis, 
Ramona Ratas-Zakarevičienė padėkojo 
“M.P.” redaktorei ir Sąjungos Valdybai už 
bendradarbiavimą su SLIC’u, ir Vytenis 
Šliogeris pasiūlė padėkoti Sąjungos pir
mininkui Vytautui Patašiui už jo ilgametį 
rūpestingą darbą. Visiems padėkos siūly
mams buvo pritarta nuoširdžiu plojimu.
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Lietuviai pasaulyje
Naujos Bendruomenės - veiklios

Ispanijoje. Lapkričio 7 <1. įvyko 
antrasis Ispanijos Lietuvių Bendruome
nės (ILB) suvažiavimas. Patalpas parū
pino Madride veikianti Lietuvos ambasada. 

l !:Manoma, kad šiuo metu Ispanijoje 
gyvena apie 50,000 lietuvių. Daugiausia jų 
įsikūrė Viduržemio jūros regione. Lietuvių 
bendruomenės veikia Madride, Barce- 
lonoje, Valensijoje, Almerijojc, Alikantėje 
bei Navaros regione. Didelis teritorinis 
pasiskirstymas apsunkina lietuvių kaip 
vienos organizacijos būrimąsi. Neretai 
pasitaiko, kad žmogus, pragyvenęs net 
kelis metus tokiuose miestuose kaip 
Madridas ar Barcelona nesutinka nė vie
no lietuvio. Tai viena iš priežasčių, ap
sunkinančių lietuviškų mokyklėlių, kul
tūros židinių kūrimąsi ir veiklą.

Suvažiavimas svarstė svarbius ben
druosius reikalus ir aptarė lietuvių 
kultūrinės veiklos ir švietimo darbų bei 
ryšių tarp atskirų regionų lietuvių ben
druomenių klausimus. Išrinkus naująją 
valdybą, jos pirmininku tapo Lietuvos 
turizmo ir informacijos centro Barcelo- 
noje direktorius Raimundas Michncvičius 
(kaunasl972@yahoo.es).

Suvažiavime kalbėjo Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamento prie LR

Emigrantai - tautiečių spąstuose
Būreliui į Angliją užsidirbti atvykusių 

panevėžiečių tik laimingas atsitiktinumas 
padėjo pasprukti nuo juos įdarbinti ža
dėjusių engėjų tautiečių. Kelias dienas be 
pinigų, maisto, be miego Peterborough 
mieste praleidę jaunuoliai įsitikino: sve
tur labiausiai reikia saugotis lietuvių, ypač 
- į gaujas susibūrusių panevėžiečių.

„Lietuviai randa daugspragų Anglijos 
įstatymuose, galimybių, kaip apgauti 
žmones. Čia atvykę jau ne iš vienų girdė
jome, kad lietuviai labai bjaurūs ir už pi
nigus padarytų bet ką“, - „Sekundei“ pa
sakojo įspąstus patekęs panevėžietis.

Nors jaunuolis mano šiuo metu esantis 
jau saugioje vietoje, tačiau savo tikrojo 
vardo viešinti neišdrįso. „Jie neprogno
zuojami. Dar nežinia, kas manęs laukia, kai 
grįšiu į Lietuvą“, - nuogąstavo Lino sla
pyvardį pasirinkęs vaikinas.

Jam pasisekė: nuo emigrantus išnau
dojančių tautiečių pavyko pabėgti. Linas 
neslepia: jei ne Anglijoje gyvenantys 
draugai, ir jam galėjo prisieiti pakartoti 
prieš keletą mėnesių plačiai nuskambė
jusį lietuvių emigrantų žygį j Londoną. Iš 
tautiečių rankų tuomet ištrūkę trys lietu
viai tris dienas pėsčiomis ėjo j Londoną 
žinodami tik tiek, kad ten yra Lietuvos 
ambasada.

Žadėjo ir darbą, ir būstą
Panevėžietį studentą Liną suviliojo 

pažįstamo pasiūlymas padirbėti Anglijoje. 
Vaikinas neslepia vadinamojo draugo 
žinojęs tik vardą, tačiau lengvai patikėjęs 
jo pasakojimu apie verslą užsienyje. 
„Aiškino, kad yra sudaręs kažkokias su
tartis su Anglijos firma, bet, pasirodo, 
niekuo jis nesiverčia, tik apgavystėmis“, - 
nuvykęs svetur įsitikino panevėžietis.

Linui ir dar keliems kartu laimės ieš
koti' į užsienį pasileidusiems draugams 
buvo pažadėtas legalus darbas Peter
borough mieste. Esą atvykus bus pasira
šyta sutartis su Anglijos įdarbinimo agen
tūra, o ši jau paskirs, kokiame fabrike dirb
ti. Emigrantai vyko tikėdamiesi per savaitę 
uždirbti ne mažiau nei 250 svarų ir nesuko 
galvos, kur apsigyvens. Aukso kalnus siū
lęs vadinamasis draugas įtikinėjo, jog gyve
nimo sąlygos bus iš tiesų geros.

Sotesnio gyvenimo Anglijoje ieškan
_______________________________________ „borough miestas“,
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vyriausybės generalinis direktorius 
Arvydas Daunoravičius, kuris pristatė 
TMIDo reorganizacijos projektą ir tarp 
kitko apgailestavo, kad dėl finansinės 
krizės ateinančiais metais ženkliai su
mažės finansavimas užsienio projektams.

Suvažiavimo pabaigoje Ieva Čekuo- 
lytė pristatė neseniai įkurtą Ispanijos - 
Lietuvos kultūros asociaciją. Asociacijos 
tikslai: populiarinti Lietuvos tapatybę, 
teikti jos pažinimo galimybes ispanų 
visuomenei. Ji buvo sukurta siekiant 
užpildyti iki šiol buvusią spragą ir prisi
dėti prie glaudesnių ryšių taip Lietuvos 
ir Ispanijos kultūrų.

Airijoje. Šeštadienį, lapkričio 21 
dieną, Dubline įvyko penktasis Airijos 
Lietuvių Bendruomenės (ALB) suvažia
vimas. Renginys buvo pradėtas darniai 
sugiedota Tautiška giesme, dalyvius taip 
pat pasveikino ambasadorius Vidmantas 
Purlys, supažindinęs su informacija apie 
naują Pilietybės įstatymo projektą. ALB 
pirmininkas Ridas Bieliajevas perskaitė 
2009 metų veiklos ataskaitą ir pranešė 
apie savo atsistatydinimą. Ataskaitą pri
statė ir ALB finansų direktorė Aušra 
Žutautaitė. Suvažiavimo metu taip pat 
buvo priimti kelių punktų pakeitimai 

čius panevėžiečius kiekvieną penktadie
nį pervežimo paslaugas teikiančios įmo
nės autobusas paima Lietuvoje iš antrojo 
„Babilono“ automobilių stovėjimo aikšte
lės. Iš tenpat kartu su Linu praėjusį penkta
dienį išvažiavo dar apie 10 emigrantų.

Laukė vergovė
Vos atvykęs į Angliją Linas suprato, kad 

draugo pažadai tebuvo į akis pučiama 
migla.

„Tik atvažiavus mus išskirstė. Du drau
gus nuvežė į tikrą landynę - ten gyveno 
kažkokie girtuokliai, gyvenimo sąlygos 
baisios. Mus kelis paliko laukti vairuotojo 
pas neva jo pažįstamą. Gal 10 valandų lau
kėme nesiprausę, nevalgę, pavargę po 
kelionės“,-pasakojo vaikinas.

Tik vėlyvą naktį sulaukę vairuotojo 
panevėžiečiai buvo nuvežti į Peterborough. 
„Mus visus sugrūdo į vieną kambarį, mie
gojome ant čiužinių, be pagalvių, be ant
klodžių. Kiti du vyrai neturėjo asmens 
dokumentų, o dviejų dienų jų maisto por
cija tebuvo mažas gabalėlis dešros“.

Anot Lino, lietuvių Peterborough vers
lo formulė labai paprasta: atsiviliotus tau
tiečius apgyvendina, įdarbina kito žmo
gaus vardu. „Šitaip žmogus patenka į pa
čią tikriausią vergiją: dokumentų neturi, 
sunkiai dirba, bet uždarbį pasiima kiti“, - 
išsiaiškino Linas.

Išsivadavo pasprukę
Jau po pirmosios nakvynės įtartiname 

name emigrantai sulaukė svečių. Atvažia
vę du lietuviai pareiškė į Angliją pabėgę 
nuo tėvynėje jų ieškančios teisėsaugos. 
Įbauginę panevėžiečius tautiečiai be 
užuolankų ėmėsi dėstyti savo sandėrį.

„Siūlė mums kažkur darbą ir gąsdino, 
kad jei pasiliksime Pcterborough’e, jiems 
būsime skolingi jau 300 svarų, jei dirbsi
me mus atvežusiems, turėsime sumokėti 
po 1000 svarų“, - pasakojo vaikinas. 
Vaikino teigimu, neva įdarbinimo paslau
gas siūliusiems tautiečiams - 20-27 me
tų. Linas neabejoja, kad vieno jų gali iš 
tiesų ieškoti policija, keletas jau ragavę 
kalėjimo duonos.

„Jų kalbos sukasi tik apie muštynes ir 
gėrimus. Elgiasi tarsi būtų kilę iš asocia
lių šeimų ir, kas baisiausia, dauguma, kaip 
ir mes, panevėžiečiai. Jų pilnas Peter- 

-pasakojo Linas.

ALB įstatuose.
Naujuoju ALB pirmininku buvo 

išrinktas Gintaras Navickas, kuris savo 
prisistatymo kalboje paminėjo darbus, 
kuriems ruošiasi skirti ypatingą dėmesį: 
suburti į aktyvias bendruomenes lietuvius 
regionuose, kuriuose dar nėra aktyviai 
veikiančių skyrių, senai numatyto pamink
lo Feliksui Vaitkui Ballinrobc pastaty
mas bei lituanistinių mokyklėlių veikla.

Suvažiavimo metu taip pat buvo išrink
ta revizijos komisija, o administracijos 
direktorius A.Teišerskis pristatė ALB 
vizijos ir misijos kūrimo planus.

Anglija. Londone, lapkričio 7-8 d. 
Bishop Challener mokykloje (adresu 18 
Hardinge Street, London. El OEB) 
susirinko lituanistinių mokyklų, lietu
viškų klubų ir lietuvių kalbos pasirinkimo

Antrasis Ispanįjos Lietuvių Bendruomenės suvažiavimas Madride.

Savaitgalį praleidę įtampoje ir nežino
mybėje, į spąstus patekę emigrantai ryžosi 
bėgti. Jiems pavyko traukiniu nusigauti į 
kitą Anglijos miestą. Lino vis dar neap
leidžia baimė, kad gali sulaukti atsako. 
Todėl vaikinas neviešina nei miesto, ku
riame apsistojęs, neišduoda ir kartu su 
juo pasprukusių draugų. „Jei Anglijoje 
nebūčiau turėjęs pažįstamų, turbūt bū
čiau pėsčiomis ėjęs į I Jetuvą, važiavęs kur 
akys mato, kad tik toliau nuo Peter
borough“, - tikina jis ir nuogąstauja, kad 
kartu su juo į Angliją atvežti tokie patys 
naivuoliai gali būti pakliuvę į pačią 
tikriausią vergovę.

„Tikėdami, kad Anglijoje jau laukia 
darbas, dalis žmonių važiavo visiškai be 
pinigų, neturėdami nė cento. Manau, tie 
banditai jiems paskolins gyvenimo pra
džiai, o paskui žmonės nežinia kiek jiems 
atidirbinės ir vergaus“, - mano jis.

Teisėsauga netiki
Nei Linas, nei jo draugai ištrūkę iš 

engėjų spąstų į policiją nesikreipė, nors 
anglų kalbą ir moka. Vaikinas neslepia 
nepasitikėjimo teisėsauga. „Policija 
niekada nepadėjo ir nepadės. Netikiu ja. 
Policija tik šūsnis popierių moka pildyti, 
o ne padėti“, - kalbėjo vaikinas.

Jis tiki, kad jau netrukus svečioje šalyje 
suras savo vietą. Vaikinas jau gavo darbą 
mėsos fabrike. Aukštosios mokyklos stu
dentas kapos, pjaustys ir pakuos sker
dieną. Dabar jo didžiausias rūpestis - 
pastogė. Kol kas pas draugus besiglau
džiantis Linas suka galvą, kaip užsidirbti 
400 svarų. Tiek jam trūksta iki 800 svarų 
per mėnesį atsieinančios būsto nuomos.

Apie užklupusias problemas Panevėžyje 
likusiems artimiesiems Linas nutyli. Kad 
mama nesijaudintų, vaikinas kuria istorijas 
apie gražią Angliją ir svetingai joje kraš
tiečių laukiančius lietuvius.

„Nors sunkmetis Anglijoje lyg ir ne
labai jaučiamas, bet nepatarčiau emigruo
ti. Darbą rasti sunku, pasitikėti negalima 
net kraštiečiais. O Peterborough patariu 
vengti iš tolo“, - įsitikino Linas. 

mokytojai. Tikslas - kvalifikacijos kėli
mo seminaras, kuriame pranešimus skai
tė iš Lietuvos atvykę specialistai: dr. 
Virginija Stumbricnė, prof. Libertas 
Klimka, Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamento (TMID) direktoriaus pavaduo
toja Vida Bagdonavičienė.

Seminaro metu savo patirtimi ir 
mokymo aktualijomis taip pat pasidalijo 
Jungtinės Karalystės lituanistinių mokyk
lų mokytojai. Buvo kalbama, kaip ska
tinti vaikų susidomėjimą lietuviškomis 
tradicijomis ir Lietuvos istorija per dailę, 
koks muzikos ir dainavimo vaidmuo 
išlaikant tautinį identitetą. Taip pat kal
bėta apie lietuvių kalbos pamokų orga
nizavimą lituanistinėse mokyklose bei 
etnokultūros, interakcijos ir technologi
jos panaudojimą pamokų metu. □

Apgavikai surado savo verslą
Ieva Budvytytė, Tarptautinės migracijos 

organizacijos projektų vadovė:
Tikrai pastebime, kad daugėja apga

vikų, bandančių pasipelnyti iš emigrantų. 
Neseniai plačiai nuskambėjo istorija, kaip 
trys lietuviai tris dienas pėsčiomis ėjo iki 
Londono žinodami tik tiek, kad ten yra 
Lietuvos ambasada. Žmones atvežė į 
Angliją, iš jų atėmė dokumentus, vertė 
mokėti „mokesčius“, jei pasipriešindavo, 
mušdavo. Tokių liūdnų istorijų nemažai.

Neseniai į mus kreipėsi į Norvegiją ke
tinę emigruoti žmonės. Jau vien iš to, ką 
jiems žadėjo - geras gyvenimo sąlygas, 
darbą Oslo centre, nepaisant, kad nemo
ka kalbos, aišku, kad pateko į apgavikų 
pinkles. Įdomiausia, kad prieš išvažiuo
jant juos ragino pervesti už įdarbinimą 
pinigus ne į banko sąskaitą, o per „Western 
Union“.

Gaila, bet apsukrūs lietuviai surado 
verslo nišą - pelnytis iš patikliųjų. Dau
giausia tokių istorijų nutinka Anglijoje, 
nors pastebime, kad daugėja neaiškių 
pasiūlymų važiuoti dirbti ir į Norvegiją. 
Jokių garantijų nesuteikia net įdarbinti 
besisiūlantys pažįstami. Mūsų darbo 
praktikoje yra buvę, kai netgi sesuo seserį 
sąvadautojams pardavė.

Policija turi praktikos
Rimantas Robinas, Panevėžio apskrities 

Vyriausiojo policijos komisariato viršininkas:
Esame turėję ne vieną istoriją, kai 

užsienyje tautiečiai bandė neteisėtai 
pasipelnyti iš savo kraštiečių. Atlikti 
ikiteisminiai tyrimai, bylos pasiekė teis
mus. Teisėsauga turi pakankamai praktikos, 
kaip tokias bylas ištirti.

Tokiems nusikaltėliams Baudžiama
sis kodeksas numato 7 metų laisvės atė
mimo bausmę. Tikrai nereikia vengti, bijoti 
kreiptis į policiją, rašyti pareiškimo. Kuo 
daugiau skundų gausime, tuo daugiau 
ištirsime ir kitiems mūsų tautiečiams bus 
lengviau įsidarbinti užsienyje.

Inga Kontrimavičiūtė
(“Sekundė”, sutrumpinta)
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Bendruomenės baruose
“Lithuanian Papers”

Žinutės iš Hobarto

Gražina Pranauskienė
Šių metų pabaigoje išėjo dvidešimt- 

trečiasis “Lithuanian Papers” (“Lietuviški 
Lakštai”) numeris. Metinio žurnalo vir
šeliuose jachtos “Ambersail” bei jos įgu
los sutikimas Sydnėjuje. Antrame pusla
pyje j skaitytojus kreipiasi jo ekscelencija 
Valdas Adamkus. Buvusio Lietuvos Prezi
dento kalba trumpai apibrėžia Lietuvos 
istoriją bei tūkstantmečio pažymėjimo 
svarbą.

Skaitytojams pateikiama ištrauka iš 
Antano Baranausko “Anykščių šilelio” 
anglų kalba, kas padeda ne lietuviams 
susipažinti su tautos poeto, mirusio 1902 
metais, kūryba. Iš žurnalo puslapių su
žinome Vytauto Magnus universiteto 
istoriją. Ši aukštoji mokykla, 1922 metais 
įkurta Kaune, uždaryta 1943 ir 1950 me
tais, vėl atvėrusi duris 1989 metais. Šiemet 
universitetas mini atkūrimo dvidešimt
metį. Informacija besidomintiems studijų 
bei akademiniais reikalais pateikiama 
tinklapio http://www.vdu.lt puslapyje.

Millie McLeod apžvelgia prancūzų 
kalba publikuojamą žurnalą “Cahiers 
Lithuanicns” (“Lietuviškas Žurnalas”). 
Pernai pasirodė devintasis, 59 puslapių 
apimties leidinys, tarp kitų temų nag
rinėjantis Donelaičio bei Maironio kūry
bą. Taip pat daug dėmesio skiriama 
folklorinei dainai. Žurnalo tinklapyje 
www.cahiers-lithuaniens.nrg galima ras
ti naudingos medžiagos apie prancūzų- 
lictuvių bendradarbiavimą mokslo srityje.

Vilniaus universiteto docentė Audin- 
ga Pelurytė-Tikuišienė supažindina skai
tytojus su lietuvių literatūros evoliucija, 
nuo spaudos draudimo laikų iki Sąjūdžio 
susikūrimo 1988 metais. Ji mini išeivijos 
poetus bei prozininkus Bernardą Braz- 
džionį (1907-2002), Henriką Nagį (1920-
1997) ir Kazį Bradūną (1917-2009), pri
sidėjusius prie tautinio atgimimo dvasios 
palaikymo. Autorė rašo, jog lietuvių lite
ratūros kaitai didžiausios įtakos turėjo 
būtent Bernardo Brazdžionio poezija, 
radusi atgarsį Lietuvos rašytojų Marceli
jaus Martinaičio, Juditos Vaičiūnaitės ar 
Sigito Gedos kūryboje.

Audinga Pelurytė-Tikuišienė pamini ir 
daugiau dvidešimtojo amžiaus rašytojų. 
Pavyzdžiui, kad Dalios Grincevičiūtės 
knygoje “Amžino įšalo žemėje” (1989) 
aprašomi Sibiro tremtinių likimai, pa
pildyti memuaruose “Gimtojoj žemėj” ir 
“Lietuviai prie Laptevo jūros” (1997). 
Šie, tarsi užšaldyti laike kūriniai, išreiš
kia trėmimų dvasią bei išryškina šiuo
laikinės literatūros skirtumus. 1990-2000 
metų laikotarpyje lietuvių literatūros 
dėmesys skiriamas tiek moksliniam tiek 
pramoginiamžanrui.

Jurgio Kučinsko (1947-2002) novelėje 
vaizduojami gyvenimo tikrovę atspindin
tys dialogai. Juozo Apučio novelė “Smė
lynuose negalima sustoti” (1996), slaptai 
rašyta sovietinės okupacijos metais, susi
laukia jaunesnės kartos rašytojų kritikos. 
Ji liečia autentiškumo klausimus bei pa
teiktos medžiagos aktualumą šiuolai
kinėje plotmėje.

Juozo Erlicko rinkinys “Knyga” (1996,
1998) , apdovanota Nacionaline premija, 
yra nepaprastai populiari. Ji atspindi hu
moro elementais paįvairintą gyvenimo 
tikrovę. Audinga Pelurytė-Tikuišienė 
straipsnį baigia išvada, jog praėjusių 
šimtmečių bėgyje, literatūros žanrų bei 
tematikos kaita yra tiesioginis politinių ir 
ekonominių perversmų padarinys.

Australijos lietuviams turėtų būti 
įdomus Mindaugo Simankevičiaus straips
nis apie tėvo Viktoro grafiką. Autorius

prisimena kaip vaikystėje stebėdavo tė
vą, dar nelabai suprasdamas, ką jis vaiz
duodavo popieriaus lape. Paūgėjęs Min
daugas vaizduojamų personažų išraiškose 
pradėjo įžvelgti minties polėkį. Iš Min
daugo Simankevičiaus pasakojimo su
žinome, jog Viktoras stipriai rūkė, nesi
domėjo politika, o portretus piešdavo iš 
atminties. Nuo pat atvykimo į Australiją 
1949 metais, jis keitė stilių, išbandyda- 
mas japonų sumi-e techniką bei dirbda
mas su metalu. 1980-ųjų metų laikotar
pyje Viktoras perėjo prie spaudimo 
tcchologijos, tam natidodams arbatžoles, 
medvilninius siūlus bei kitas tekstūras. Taip 
pat iliustravo knygas, pats jas versdamas 
iš graikų, bulgarų bei persų kalbų. Daili
ninko kūrybą sūnus Mindaugas įamžino 
2008 metais išleistoje knygoje, su kuria 
galima plačiau susipažinti tinklapio 
www.dgallerv.coin.au puslapyje.

Tasmanijos mokslininko bei “Lithu
anian Papers” redaktoriaus dr. Algimanto 
Taškūno OAM nuopelnai 2008 metais 
buvo įvertinti tėvynėje. Lietuvos Kultū
ros ir švietimo ministerija jį apdovanojo 
už lietuvybės puoselėjimą bei mokslinių 
ryšių plėtojimą su Lietuva ir kitomis 
pasaulio šalimis. Dr. Algimantas Taškūnas, 
straipsnyje “Atlantic Charter: A Promise 
or a Drcam?” grįžta prie antrojo pasauli
nio karo žiaurumų. Autorius smulkiai 
nagrinėja Stalino politiką, nulėmusią tau
tos padalinimą į ištremtuosius, tuos kurie 
pasiliko tėvynėje ir tuos, kuriems teko 
prisiglausti išeivijoje. Istorinė apžvalga 
priverčia dar kartą susimąstyti apie ne
gailestingus tautiečių trėmimus, dypukų 
stovyklas bei sugriautus žmonių likimus. 
Dabartis tebekelia klausimus praeičiai, o 
dr. Algimanto Taškūno nuomone, vienu iš 
jų lieka Alijanso politikos skaidrumas 
pokario laikotarpiu.

Knygų apžvalgos skyrelyje pateikiami 
2008 metų leidiniai: Van Elsuwege “Baltic 
Accession to the European Union” bei 
Liongino Baliukevičiaus “Ann Frank and 
Lionginas Baliukevičius: What do they 
have in common?” Taip pat apžvelgiama 
2004 metais išėjusi Jcan-Jacques Subrenat 
“A book of Many Facets”.

Kaip visada, “Lithuanian Papers” re
dakcija, besidomintiems Lietuvos poli
tiniu, ekonominiu ir kultūriniu gyvenimu, 
siūlo užsiprenumeruoti šį leidinį.

Kainos: Australijoje $7.00, o visose 
kitose šalyse US$8.

Rašykite adresu:
Post Office Box 777, Sandy Bay, 

Tasmania, 7006 Australia.
Elektroninio pašto adresas:
A.Taskunas@utas.cdu.au

Kariuomenės dienos minėjimas ir 
metinis susirinkimas įvyko šeštadienį, 
lapkričio 21 d. Vokiečių Klubo salėje, 
Gcelongc. Jame dalyvavo virš 20 žmonių. 
Pirmininkė Rožė Vaičiulevičius atidarė 
minėjimą. Pradžioje, sugiedojus australų 
ir lietuvių himnus, paskaitai buvo pa
kviestas Mindaugas Kožikas. Jis lietuviš
kai ir angliškai papasakojo apie Lietuvos 
kariuomenės įsikūrimą, kovas dėl nepri
klausomybės, karius nepriklausomybės 
metu ir tragiškąją likimą rusams užėmus 
Lietuvą. Žuvę už Lietuvos laisvę buvo 
pagerbti tylos minute.

Sekė meninė programos dalis. 
Pirmininkės Rožės dukra Elzytė padai
navo porą lietuviškų dainelių.

Lapkričio mėnesi švečiantiems gimta
dienius - Aldonai (10 d.), Katarinai(14 
d.), Juozui (23 d.) ir dr. Algimantui (25 
d.) - sugiedota “Ilgiausių metų”. Dr. 
Algimantui Taškūnui, švenčiančiam 80 
metų, buvo įteikta dovana. Dr. Algimantas 
padėkojo už dovaną ir sveikinimus, ir pra
nešė, kad kitais metais Hobarto univer
sitete vėl bus marginami kiaušiniai, o ko
vo mėnesį iš Afrikos j Hobartą atvyksta 
kun. Hermanas Šulcas.

Geelongo “AIDAI“ dainuoja
Jovita Starinskienė

Ne vienas iš mūsų girdėjome “ Aidus “ 
dainuojant Geelongo ir Melbourne lietu
vių bendruomenių renginiuose, koncer
tuose bei Australijos Lietuvių Dienose, 
kurios vyko 2006 metais Geelonge.

“Aidų“ pradžia buvo 1964 metais. 
Tuomet grupė vadinosi Geelongo “Seks
tetu” ir susilaukė didelio pasisekimo įvai
riuose pasirodymuose.

Po kiek laiko gyvenimas nuvedė dai
nininkus irvadovą savais keliais, bet 2003 
metais, norėdama pagyvinti metinį Gec- 
longo lietuvių choro “Viltis” koncertą, vėl 
susibūrė grupė iš senųjų ir kelelos naujų 
dainininkų, tik dabar ji pasivadino “Ai
dai“. Ši grupė vis dar tebedainuoja, paįvai
rindama lietuviškus renginius Geelonge.

Geelongo “Aidai”. Iš kairės Aldo Kovacs, Artūras Gružauskas, Julius Lipšys, Kaja 
Starinskas, Aldona Scano, Genė Valaitienė, Stasė Lipšienė ir Loretta Tigani.

Aukos “Musų Pastogei”
B. Sidarienė NSW $ 5.00
J. Paškevičius TAS $ 20.00
L. Pukys NSW $ 25.00

L. Tupikas NSW
Z. Paškevičius QLD
G. Dryža NSW
A. Kramilius NSW
E. Šilienė VIC
J. Kalgovienė NSW
O. Kapočius NSW
R. Smilgevičienė QLD
J. Repševičius WA
Friends of
Lithuanian Ballet NSW
E. Margan -
Marganavičius VIC
E. Mensonas NSW

$ 5.00
$ 5.00
$ 35.00
$ 24.00
$ 20.00
$ 50.00
$ 15.00
$ 15.00
$ 10.00

$ 50.00

$ 65.00
$ 35.00.

Sekė metinis ALB Hobarto Apylinkės 
visuotinis metinis susirinkimas, kurį 
pravedė J. Paškevičius. Pirmininkė Rožė 
Vaičiulevičius pranešė, kad kas metai yra 
ruošiamas Vasario 16-osios minėjimas, 
Tautos ir Kariuomenės dienų minėjimai, 
kartu su latviais ir estais Tremtinių!tįr 
Motinos dienų minėjimai, taip pat pri
klausome daugiakultūrinei organizacijai.

Iždininkas J. Paškevičius pranešė, kad 
Lietuvos 1000- čio minėjimas daugkaina- 
vo ir kasoje liko mažai pinigų ($300).

Rožė Vaičiulevičius pasitraukė iš pir
mininkės pareigų. Į naują ALB Hobarto 
Apylinkės Valdybą išrinkti:

Mindaugas (Merv) Kožikas - pirmi
ninkas, tek: (03) 6272 5076.

G. Statkus - sekretorius
Juozas Paškevičius - iždininkas.
Rožė Vaičiulevičius pasiliko nare.
Valdybos adresas:

59 Sixth Ave
Moonah West
Tasmania 7009

Susirinkimas praėjo ramiai, jam pasi
baigus dalyviai gražiai pabendravo prie 
kavos ir užkandžių. Sėkmės naujam pirmi
ninkui. J. Paškevičius

Šiais metais “ Aidų “ grupė nusprendė 
dainas įrašyti į kompaktinį diską, kad 
paliktų prisiminimą vaikams ir drau
gams. “Aidų“ CD įrašas susilaukė gražių 
atsiliepimų. Šalia grupės “Aidai“ darbš
taus ir talentingo vadovo Romo Zen
kevičiaus, didžiulį muzikinį darbą atliko 
Geelongo lietuvių choro “Viltis“ akompa- 
nuotojas Aldo Kovacs. Jis savo muziki
nio talento dėka parinko ir įgrojo gerą 
muzikinį foną “ Aidų “ dainoms.

Patariant draugams, buvo nutarta 
suteikti ir kitiems galimybę įsigyti “Aidai 
koncertuoja” CD. Jeigu domitės, galite 
skambinti Aldonai tel,: (03) 5248 2493 
arba rašyti e-mail:

aidona@pipeline.com ,au
Tikrai išgirsite gražias lyriškas dainas, 

kurias lietuviškai dainuoja “ Aidai “.

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams. (
“Mūsų Pastogėj?

Administracija

■ « v Mis
When's the last time you 
wentto
www.AUS.org ?
lheyoung'unshave been 
busy! ALJS
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Ką mėgsta ir ko nemėgsta
Komunizmo pančių atsikratę lietuviai 

pradėjo labiau mėgti rusus ir lenkus, už
tat gerokai daugiau jų piktinasi žydais. 
Pačių nišų nuomonė apie lietuvius labiau 
pasisuko į neigiamą pusę. Be to, gerokai 
mažiau lietuvių, lyginant su kai kurių ki
tų šalių gyventojais, sutinka, kad tautybių, 
rasių, religijų ir kultūrų įvairovė yra nau
dinga visuomenei. Tokius rezultatus atsklei
dė tarptautinis tyrimas, kuriame lyginama 
gyventojų nuomonė 1991 m. ir 2009 m.

Iš viso „Pew Research Center“ tyrime 
buvo analizuojama 14 šalių - Bulgarijos, 
Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, 
Italijos, JAV, Lenkijos, Lietuvos, Prancū
zijos, Rusijos, Slovakijos, Ukrainos Ven
grijos ir Vokietijos - gyventojų nuomonė.

1991 m. tyrimas atskleidė didžiulę an
tipatiją Rytų Europoje tautinių ir religi
nių mažumų atžvilgiu. Skylant Sovietų 
Sąjungai, įsiliepsnojo anksčiau rusenę 
etniniai konfliktai. Dabar ši įtampa ir 
priešiškumas tautinėms bei religinėms 
mažumoms atslūgo. Nepaisant to, nei
giamas požiūris vis tiek egzistuoja, o kai 
kuriais atvejais net sustiprėjo. Anot ty
rėjų, tai dažniausiai susiję su istoriniais 
dalykais: ankstesniu priešiškumu tarp 
kaimynų, seno nusistatymo prieš tam tik
ras religines ar tautines grupes.

Apskritai Rytų Europos gyventojai 
pliuralizmą visuomenėje vertina beveik 
taip pat palankiai, kaip vakariečiai. 
Dauguma respondentų sutiko, kad bet 
kuriai visuomenei naudinga būti įvairiai 
rasių, religijų ir kultūrų požiūriu. Tačiau 
Lietuvos gyventojai čia atsidūrė pasku
tinėje vietoje. Su tokia nuomone sutiko

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.P.” nr. 47.

Kyšininkavimas, 
padėties išnaudojimas, 
korupcija, ar tiesiog - 

balinietiška ekonomika?
Tiesiog nesuprantu. Čia kiekvienas 

žmogus, kuris nori ką nors parduoti, savo 
galvoje turi skaičiavimo mašiną nustaty
tą pelnui. Kiekvieno daikto, kiekvieno 
patarnavimo kaina iš karto pasakoma bet 
kokiais piniginiais vienetais. Pinigų keitimo 
apskaičiavimas jiems toks natūralus kaip 
kvėpavimas. Atrodo, kad dauguma jau prieš 
pusryčius yra įsidėmėję tos dienos pinigų 
keitimo kursą. Jų sugebėjimas iš karto 
apskaičiuoti galimą pelną pagal daikto 
urmo kainą, pardavimo kainą ir pirkėjo 
nepatyrimą, sukelia nuostabą ir pagarbą.

Kodėl Bali ekonomika taip pagrindinai 
skiriasi nuo ekonomikos visame pasaulyje? 
Aišku, kad aš nesuprantu ryšio tarp pasiū
los, paklausos ir kainos. Atrodo, kad čia 
kaina nustatoma pagal labai asmenišką 
principą, vadinamą “man reikia pinigų”.

Taigi, tik atvažiavęs aš nuėjau į turgų. 
Aš nebuvau “išsvajotas pirkėjas” - man 
reikėjo tik paprastų T-marškinėlių, ir aš 
buvau pasiruošęs užmokėti 30,000 - 35,000 
rupijų už man parodytą plonutį, blogai 
susiūtą, paprastą juodą rūbelį. Man jo 
reikėjo tik miegoti.

“Jų kaina yra 390,000”, pasakė 
draugiškai besišypsanti pardavėja. Aš 
pagalvojau, kad jeigu aš sugebėčiau par
davinėti tuos marškinėlius už tokią kainą, 
ir aš šypsočiausi. Žvilgterėjęs į veidrodį 
įsitikinau, kad aš visai nepanašus į japoną 
ir nutariau, kad aš turbūt nenugirdau. Bet
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vos 51%, nesutiko 39% jų (atitinkamai 
mažiausiai ir daugiausiai iš visų tirtų šalių). 
Lyderės šiuo požiūriu - JAV (kad įvairovė 
sveika visuomenei, sutiko 92%, nesutiko 
6%), Prancūzija (90% ir 10%), Didž. Bri
tanija ir Vokietija (po 85% ir 13%), Ispa
nija (83% ir 14%). Iš buvusių sovietinio 
bloko šalių tolerantiškiausios atrodo 
Lenkija (68% ir 22%) ir Vengrija (65% ir 
30%). Toliau eina Rusija (64% ir 29%).

lenkai nuomonės nekeitė, rusai 
mėgsta mažiau

Tačiau pradėjus kalbėti apie konkre
čias tautines mažumas, nemaža dalis 
gyventojų tiek Rytų, tiek Vakartį Euro
poje atskleidė neigiamą požiūrį. Bene 
labiausiai jis išryškėja kalbant apie romus 
(čigonus). Prasčiausiai šios tautybės 
atstovus vertina čekai ir italai (po 84%), 
slovakai (78%), vengrai (69%).

Kiek mažiau nemėgstami žydai. Čia 
Lietuva ir vėl pirmauja - juos neigiamai 
įvertino 37% respondentų (Vengrijoje ir 
Lenkijoje - po 29%, Rusijoje ir Slovaki- 
joje-po27%), Ukrainoje-vos 13%). Anot 
tyrėjų, mūsų šalyje ir Vengrijoje antižy
diškos nuotaikos, lyginant su 1991 m., net 
sustiprėjo.

Itin neigiamu požiūriu pasižymi ita
lai, tik ne į žydus, o į musulmonus (69%). 
Jie nepatinka ir 46% ispanų, tiek pat rusų 
nemėgsta tadžikų ir 60% - čečėnų.

Trijose buvusiose SSRS respublikose - 
Lietuvoje, Rusijoje ir Ukrainoje - nuomo
nė apie daugumą tautinių mažumų, lygi
nant su komunizmo griuvimo laikais, 
pablogėjo.

Lietuvoje gerokai kritiškiau vertinami 

ne, net po ilgų derybų kaina nukrito tik 
ligi 90,000. Ir kodėl? Todėl, kad...”dabar 
nedaug turistų. Mes nedaug parduodam. 
Mums reikia daugiau pinigų, tai ir kaina 
kyla”. Ach, ta balinietiška ekonomika. 
Mano paaiškinimas, kad nuleidus kainą, ji 
daugiau parduotų ir daugiau uždirbtų, jos 
neįtikino. Iš jos veido mačiau, kad ji gal
voja, jog aš tikrai kvailas, jeigu tuo tikiu... 
Ką tokiu atveju daryti? Aš nuėjau be 
marškinėlių, o ji liko be pinigų.

Netrukus po to aš ėmiau ieškoti vilos 
išsinuomoti vieneriems metams. Apžiū
rėjęs bent kelias, aš išrinkau vieną, man 
patikusią ir nebrangią ir po dviejų valan
dų paskambinau agentui.

Aš: Aš imsiu tą vilą.
Jis: A, gerai. (Ilga pauzė). Bet yra viena 

maža problema. Kaina dabar pakilo iki 300 
millijonų.

Aš (kai atsigavau nuo mane ištikusio 
priepuolio, kuris atėmė man žadą): Bet jūs 
sakėte 150 milijonų! Mes susitarėm dėl 
150 milijonų! Ir savininkas sutiko su 150 
milijonų! Tai kas pasikeitė per paskutines 
dvi valandas?

Jis: Na, žinote... ekonominė krizė...
Aš: Ekonominė krizė palietė Bali per 

paskutines dvi valandas?
Jis: Na, ne. Ji prasidėjo truputį anks

čiau, bet savininkas staiga prisiminė, kad 
jis turi labai daug eurų, kurių vertė dabar 
nukrito, ir jam... eee... reikia daugiau pinigų...

Aš: Man labai jo gaila, bet iš manęs jis 
tų pinigų negaus.

Pyktelėjęs, bet filosofiškai nusiteikęs 
(mano dvi nuolatinės nuotaikos Balyje) aš 
vėl pradėjau ieškoti, bet po valandos man 
paskambino tas pats agentas,

Jis: Gera naujiena! Aš prikalbėjau 
savininką nuleisti kainą ligi 250 milijonų.

Aš (visiškai abejingas): Ačiū, ne.
Jis (pasipiktinęs) : Ką? Kai aš taip 

stengiausi gauti jums 50 milijonų nuo
laidą?!
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žydai: 1991 m. juos nepalankiai vertino 
tik 10% respondentų - keturiskart ma
žiau nei dabar. Tai yra didžiausias nuo
monės apie kurią nors tautinę mažumą 
posūkis į neigiamą pusę visose trijose 
šalyse. Blogiau nei prieš du dešimtme
čius vertinami ukrainiečiai, bet daugiau 
simpatijų sulaukė rusai (vertinančiųjų 
neigiamai sumažėjo nuo 21% iki 17%) ir 
lenkai (atitinkamai 30% ir 21 %).

Ixnkijoje požiūris į lietuvius per beveik 
du dešimtmečius nepakito (mus neigia

Valstybės Nepriklausomybės stipendijos
Lietuvos Respublikos Seimas 2008 m. įsteigė „Valstybės Nepriklausomybės sti

pendijas“. Jos bus įteikiamos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, kiekvientį 
metų kovo 11-ąją, ir jas kasmet galės gauti keturi konkursą laimėję asmenys iš Lietuvos ir 
užsienio šalių. Valstybės Nepriklausomybės stipendija yra 300 minimalaus gyvenimo 
lygio dydžio. Jos yra skiriamos humanitarinių ir socialinių mokslų pakraipos tyrėjams ir 
jauniesiems mokslininkams (iki 33 metų) už I .ietuvos valstybingumo stiprinimui svarbius 
mokslo tyrimus. Rekomenduoti kandidatus Valstybės Nepriklausomybės stipendijoms 
gauti turi teisę mokslininkai ir mokslo ir studijų institucijos. Kasmet iki sausio 1 dienos 
komisijai pateikiami šie dokumentai:

Siūlančiųjų mokslininkų (mažiausiai dviejų) motyvuota rekomendacija lietuvių kalba; 
Mokslo ir studijų institucijos (mažiausiai vienos) motyvuota rekomendacija liet, kalba; 
Kandidato mokslinės ir visuomeninės veiklos aprašymas lietuvių kalba;
Kandidato gyvenimo aprašymas (CV) su asmens kodu, socialinio draudimo numeriu, 

banko Einamosios sąskaitos numeriu, adresu, elektroninio pašto adresu ir telefonu;
Kandidato mokslo darbai arba jų kopijos originalo kalba;
Išsamus numatomo įgyvendinti projekto aprašymas ir jo įgyvendinimo terminai.
Komisijai mokslo darbai arba jų kopijų 3 egzemplioriai pristatomi viename aplanke 

su tituliniu lapu, kuriame turi būti įrašytas kandidato vardas ir pavardė, darbo pavadinimas, 
rekomenduojantys mokslininkai ir rekomenduojanti institucija. Rekomenduojančiųjų 
mokslininkų parašai turi būti patvirtinti jų studijų ar mokslo įstaigų atstovų arba juristo.

Valstybės Nepriklausomybės stipendijai reikalingus dokumentus prašome siųsti 
adresu: Gedimino prospektas 53, Vilnius, LT-01109, Lietuvos Respublika, Valstybės 
Nepriklausomybės stipendijų skyrimo komisija.

Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisija sudaryta Seimo valdyboms 
sprendimu. Daugiau apie komisiją. Valstybės Nepriklausomybės slipendįjų skyrimoo 
komisija, E.paštas: nepriklausomybes. stipendįja@lrs.  lt

Man rodos, toji vila ir dabar dar stovi 
tuščia. Tikėkit ar ne, man ji daugiau 
neberūpi. Jeigu išnuomoji vilą, nori ar 
nenori, turi pradėti bendrauti ir su jos 
savininku. Dabar aš žinau savininką, su 
kuriuo aš neturiu jokio noro bendrauti.

Realiai žiūrint, čia gyvendamas turi 
apsiprasti su veiksmais nuo tarnybinės 
padėties išnaudojimo iki gryniausios 
korupcijos. Dažniausiai to galima išveng
ti prisimenant caveat bule (saugokis, 
svetimšali), bet kartais tenka užmokėti - 
jei ne pinigais, tai bent savo ramybe. Juk 
mes visi žinome įprastini pasipelnymo 
būdą, ar ne?

Imigracijos valdininkas: Sir, už jūsų 
paso antspaudavimą bus... eee... 50,000 
“arbatpinigių”

Mano draugas: Man atrodo, kad už 
antspaudavimą jokio mokesčio nėra, bet 
jeigu jūs abejojate, paskambinkite mano 
draugui XXX (valdininko viršininkui) - 
štai jo numeris, tikriausiai jis jums pa
aiškins.

Valdininkas (antspauduodamas ir 
numesdamas pasą): Aaa, mur-mur-mur... 
galite eiti!

Policininkas: Sir, jūs važiuojate prieš 
srovę. Čia yra vienos krypties gatvė. Jums 
bus daug problemų. Rytoj 8 valandą jūs 
turite prisistatyti į Denpasaro teismą.

Aš: Jokios problemos. Aš žinau, kad 
motociklams čia galima važiuoti.

Policininkas (labai kantriai, nes iš 
patyrimo žino, kaip užsieniečiai mėgsta 
ginčytis) : Gal būt, gal būt. Bet dabar aš 
turiu patikrinti jūsų registracijos doku
mentus, nuosavybės dokumentus, Indo
nezijos motociklisto pažymėjimą, jūsų 
šalmą, KITAS, gimimo liudijimą....

Aš: (staiga viską supratęs): O, jūs kal
bate apie tokias problemas? (paduodamas 
jam 50.CXX) rupijų banknotą, kurį visuomet 
turiu greta vainiotojo pažymėjimo): Do
vanokite, gal jūs galėtumėt užmokėti ma
no pabaudą, aš rytoj būsiu labai užimtas...

Policininkas: Jokios problemos - 

mai vertina tie patys 18% lenkų). Tiesa, jų 
nuomonė apie ukrainiečius, žydus ir ypač 
vokiečius pastebimai pagerėjo. Nepalan
kiausiai vertinami rusai (41%).

Tuo metu Rusijos ir Ukrainos gyven
tojų nuomonė apie lietuvius kito prie
šinga kryptimi, nei lietuvių apie juos. Ru
sų, neigiamai vertinančių lietuvius, pa
daugėjo nuo 28% iki 38%, o Ukrainoje 
sumažėjo nuo 13% iki 11%.

Eglė Digrytė, Vilnius
(Pagal DELFI)

malonaus vakaro!
Tada jis paprašo atkišti mano ranksą 

delnu j viršų. Staiga išsigąstu, kad jis mann 
uždės antrankius ir nutemps, rėkiantį,, j 
Koroboka kalėjimą, bet jis tik užantss- 
pauduoja mano riešą violetiniu antspaiu- 
du. Ar tai ypatingos apeigos? Ar Kaino 
ženklas? Ne. “Jei mano draugas už se
kančio kampo jus sustabdys, parodykit 
jam antspaudą - jis jus praleis”. Kaip 
matote, tai buvo kvitas už sumokėtą 
administracinį mokestį.

Net ir didelėse krautuvėse negali 
išvengti bandymų pasinaudoti proga. Aš 
nuėjau nusipirkti gitaros. Pasirinkau di
delę ir gerai žinomą krautuvę, kurioje gi
tara buvo nukainota nuo 875,000 iki 
785,000. Be to su kiekvienu pirkiniu bu
vo siūlomas, dykai, futliaras ir diržas. Bet, 
nežiūrint aiškiai parašytos kainos, jaunas 
pardavėjas bandė mane įtikinti, kad 
šiandien yra originalioji kaina. Nuolaida 
buvo taikoma vakar. Paskui jis mane nu
sivedė į kitą kambarį, kur buvo laikomi 
visi gitarų priedai irpasakė, kad futliarai 
ir diržai yra jo privati nuosavybė, bet jis 
mielai man parduotų, ko man reikia. Aš 
išėjau be gitaros.

Krautuvė neteko pirkėjo, pardavėjas 
neteko savo nuošimčio, o manęs tą kartą 
neapgavo. Išeidamas mačiau, kaip par
davėjas vėl uždėjo nuolaidos kainų ant 
gitaros, pasiruošęs sutikti naują pirkėją. 
Man susidarė įspūdis, kad niekas dėl to 
nesijaudina, nes čia tokie papročiai. O aš 
vis dar neturiu gitaros.

Pagaliau, artai man spręsti ir kritikuo- 
ti Bali įpročius ir sąžiningumą? Aš čia 
gyvenu kaip svečias. Gal man reikėjo tie
siog pasiduoti jų papročiams , užmokėti 
tuos (tokius nereikšmingus) ekstra $10 — 
ir nusipirkti gitarą. Galbūt man reiktų nu
stoti kovoti su vėjo malūnais. Aš nežinau. 
Bet aš žinau, kad aš pamažu mokausi ir, 
nežiūrint savo nuolatinių burbėjimų, 
džiaugiuosi savo mokslais.

(Bus daugiau)

6



Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

“M.P.” nr. 47 gerb. Kęstutis Protas ra
šo, kad per Sydnėjaus Apylinkės metinį 
susirinkimą jis negirdėjęs, kad žodžiu 
“komunistės” būtų buvę apkaltintos 
buvusios Apylinkės Valdybos narės. Tai 
visai galimas dalykas, be to, berods jis 
buvo užsiėmęs rinkiminių kortelių paruo
šimu ar skaičiavimu. Bet aš pati girdėjau, 
kad “komuniste” buvo pavadinta “Mūsų 
Pastogės” redaktorė, o irgi “komunistė
mis” pavadintų “tų bobų” tarpe buvau ir 
aš.

Nebuvau niekada komuniste, ir mestas 
kaltinimo žodis giliai žeidžia tuos, kurie 
jutome okupanto persekiojimus tiesio
giai. Mano tėvelis partizanavo dar 1953 m. 
pradžioje. Kažkam įskundus buvo suim
tas gyvas ir nuteistas 25 metams lagerio.

Gerb. Redaktore,
Paskutinių “M.P” numerių (nr. 46 ir 47) 

laiškuose Redaktorei, jų autoriai Garry 
Penhall ir Kęstutis Protas ne vienodai 
nusako, kam (buv. Apylinkės Valdybos 
narėms? ar Redaktorei?), atrodo, buvo 
skirta frazė su žodžiais “komunistė/ės”, 
panaudota per Sydnėjaus Apylinkės 
susirinkimą.

Kad išvengti tolesnių nesutarimų dėl 
‘adresato”, norėčiau paaiškinti, kad iš 
tiesų - ir taip, ir taip. Ta frazė buvo “dvigu
ba”. Pirmoji frazės dalis buvo skirta “Mū
sų Pastogės” Redaktorei tiesiogiai, gi 
antroji frazės dalis buvo skirta “toms

Gerb. Redaktore,
Skaitydamas “Respublikos” laikraštį 

(2009.10.03), radau įdomų straipsnį, 
kuriame rašoma apie dirigento Vytauto 
Lukošiaus pagerbimą. Meksikoje vykusia
me IV-ajame tarptautiniame Eduardo 
Mator orkestro dirigentų konkurse jis

Vytautas Lukošius yra Klaipėdos vais
inio muzikinio teatro vyriausiasis di- 

Ryšininkė moteris ir du partizanai žuvo 
nukauti bunkeryje. Visą savo gyvenimą 
komunistų buvau laikoma “bandito duk
ra”. Kai gerais pažymiais išlaikiau eg
zaminus į Kauno Medicinos institutą, 
antroji mandatinė komisija Išbraukė ma
ne iš studentų sąrašų sakydama: “Tada, 
kai mes kūrėm Tarybų valdžią, tavo tėvas 
kovojo prieš ir buvo banditas”.

Ką reiškia tie kaltinimai, žinau ne iš 
raštų, bet tiesiogiai. Nenuostabu, kad buv. 
Valdybos narės, kaip ir aš pati, ir “Mūsų 
Pastogės” redaktorė, jaučiamės giliai 
įžeistos taip pavadintos. Mes, vėliau 
atvykusios iš Lietuvos, esame pilnavertės 
lietuvių bendruomenės narės.

Su pagarba,
Jadvyga Dambrauskienė,

Sydney

boboms” - kelioms priekyje, dešinėje, 
sėdėjusioms moterims, iš kurių trys buvo 
buvusios Apylinkės Valdybos narės. Čia 
sėdėjo ir Savaitgalio mokyklos vedėja.

Kadangi buvau pažadėjęs tą susirin
kimą aprašyti (ir vėliau aprašiau “Mūsų 
Pastogės” Nr. 41), sėdėjau bei rašiau 
pirmoje eilėje ir tą “dvigubą” frazę gir
dėjau aiškiai.

Bet ją girdėjo ir daugiau asmenų, nes 
greit kilo šioks toks sąmyšis, buvo 
siūlyta / reikalauta atsiprašymo, o tarp 
kalbėjusių protestavo ir dvi taip paliestos 
moterys.

Vytautas Doniela,
Sydney

rigentas. Pirmąją vietą, 10,000 JAV dole
rių prizą ir pasirodymus su garsiausiais 
Pietų Amerikos orkestrais 34 metų 
Vytautas Lukošius pasidalino su amerikiete 
Rebecca Miller.

Šalia darbo Klaipėdoje, V. Lukošius 
gauna daug pakvietimų diriguoti orkes
trams Europoje ir namuose kartais būna 
retas svečias. Tačiau yra visuomet labai lau
kiamas žmonos Vytautės ir trijų vaikučių.

Vytenis Šliogeris

A year without Don...
Don (“Žemaitis”) Atkinson 04.11.1938 - 29.11.2008

It’s ayear ago since Don left this earth, 
leaving behind his beloved wife Maria, 
his son Gary and granddaughter Sophie 
(the apple of his eye) , his brother John 
and their extended families as well as 
countless number of friends both here 
and overseas.

I can still vividly recall that Saturday 
morning when Maria rang to pass on the 
inevitable sad news we had been expecting 
- she just said “Don”.... then nothing else. 
I knew what had happened and didn’t need 
any more words to hear that my friend 
was gone.

Don was a lovable rascal who 
embraced the Australian Lithuanian 
Community after meeting Maria. He 
played for the Adelaide “Vytis” club, then 
after marrying Maria in 1963, ended up 
with Sydney “Kovas” after spending time 
in New Zealand. Don became totally 
engrossed in Lithuanian sport 
participating at numerous sporto šventės 
where he played basketball, tennis and in 
his later years, golf. Don was also a coach 
of some repute and in 1978 his Junior 
Aust Lith Basketball team won a Silver 
Medal at the First World Lithuanian 
Games in Toronto, Canada. For his 
outstanding contributions Don received 
an ALFAS Life Membership in 1983.

I first met Don back in the late sixties, 
then later was given the opportunity to 
employ him at Ansett Air Freight, where 
he happily worked until his retirement. 
During our Ansett years we travelled a 
lot together and on many trips to 
Cleveland, USA we forged some life 
lasting friendships.

His retirement years were fun-filled 
and I remember many an occasion when 
we (My wife Laura, daughter Melissa and 
son Andrius - Andriukas as he was 
known in those days visited him and 
Maria in Bargara, Queensland and just

ALFAS invites all 
Australian Lithuanian Sports Clubs to attend 

59th Australian Lithuanian
Sports Festival 

to be held in Geelong from the 27th - 31st December, 2009.
For further information contact your local Australian Lithuanian Sports Club 
Committee or Geelong ’’Vytis” email: geelongvytis@optusnet.com.au 
Secretary Lucy Koszcla Ph: 03 5278 7485, email: eddiek@pipelinc.com.au 
President Alex Wiasak Ph: 0411 806 284

ALFAS kviečia 
visus Australijos lietuvių sporto klubus dalyvauti 

59-oje Australijos Lietuvių 
Sporto Šventėje, 

kuri vyks Geelonge, gruodžio 27 - 31 dienomis.
Dėl platesnės informacijos susiriškite su vietiniu Australijos lietuvių sporto klubo 
komitetu arba su Geelongo ’’Vytis” email: gcelongvytis@optusnet.com.au 
Sekretorius Lucy Koszela Ph: 03 5278 7485, email: cddick@pipeline.com.au 
Pirmininkas Alex Wiasak Ph: 0411 806 284

Don Atkinson.

spent hours reminiscing, planning for the 
future and generally having a good time. 
Don was never short of a story.

FIc also at that time appointed himself 
as my son’s first golf caddy - which proved 
beneficial for them both. Mr 10% he 
called himself!!

I can still see that gleam on his face 
when his granddaughter Sophie came into 
view. His eyes filling with tears of joy - 
because he was such an emotional person.

I really miss my friend.
You were taken away too early - and we 

just ask why? 
It just doesn’t make sense no matter how 

we try 
To understand why you had to leave, with 

so much life left to live 
Why you were taken - with so muchyet 

to give.

We willforever remember that smile - 
splashed across your face 

Longingfor one more - final embrace 
Our memories of you will never cease 
Farewell our friend - Rest in Peace.

Jeronimas (Jerry) Bclkus

TALKA - SYDNEY
16-20 Meredith S L, Bankstown (naujame Sydnėjau.s Lietuvių Klube) 

Šiais metais “Talkos” Sydnėjaus skyriaus paskutinė darbo diena yra sekmadienis, 
gruodžio 20 diena.
2010 metais Sydnėjaus skyrius darbą pradės sekmadienį, sausio 10 dieną. 
Maloniai kviečiame pasinaudoti šių metų gruodžio mėnesį papiginta kalėdine 
pinigų persiuntimo nuolaida į Lietuvą, kuri yra $10.

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

Pranešimas
Pranešame, kad šiuo metu yra laisvų vietų šalia lietuvių sekcijos amžino 

poilsio karalystėje - Fawkner Kapinėse.
Susidomėjusieji prašomi kreiptis Fawkner kapinių te!.: (03) 9355 3100.

Melbourno Parapijos Taryba

Kalėdaičiai Kučioms
Melbourno Parapijos Taryba praneša, kad kalėdaičių jau bus galima įsigyti pas 

Parapijos Tarybos narius Melbourne sekmadieniais prie bažnyčios, Lietuvių Namuose 
arba bibliotekoje.

Kiekvieno iš mūsų namus tepasiekia lietuviškas kalėdaitis Šv. Kūčių vakarą. 
Dalinkimės Dievo duona, gerais darbais ir širdžių šiluma.

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”.
Remkite išeivijos spaudg!

iiWIKI

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams pn
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks per Kalėdas, penktadienį, gruodžio 

25 dieną, 1130 vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Primename, kad pamaldose 
pirmoji auka eina mūsų kapelionui, o antroji - vietinei parapijai. Kviečiami visų religijų 
tautiečiai. Informuokite apie pamaldas savo gimines ir draugus.

Linksmų, džiaugsmingų šv. Kalėdų mūsų “Tėviškės Aidų” ir “Mūsų Pastogės” 
redaktorėms ir radijo pranešėjoms už pranešimus metų bėgyje.

Kalėdaičius galite įsigyti pas Danutę Ankienę po pamaldų prie bažnyčios, jos tek: 
98712524 arba Lietuvių Klube.

Katalikų Kultūros Draugija
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Canbcrros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos nariai 
maloniai kviečiami dalyvauti

kalėdiniame pobūvyje,
kuris įvyks šių metų gruodžio 12 dieną, šeštadienį, 12-30 vai. p.p.

Yowani Country Club, Northbourne Avenue, I.yneham.
Norinčius dalyvauti prašome pranešti Barbarai Šilinis, tel.: 6288 6283 

iki pirmadienio, gruodžio 7 dienos.

Pranešimas Melbourno pensininkams
Melbourne pensininkų Kalėdiniai pietūs įvyks McVL' 

antradienį,gruodžio 15dieną, 11 vai. ryto Melbourno Lietuvių 
Klube. Norinčiusdalyvautiprašomeužsiregistniotipassckretore 
Ireną Vilkišienę tek: 98195103 iki gruodžio 6 d.. Tik užsiregis- 
travę pensininkai galės dalyvauti.

Melbourno Pensininkų Draugijos Valdyba

Prieškalėdinis turgelis
Melbourno Lietuvių Namuose sekmadienį, gruodžio 13 d. 

nuo 1 valandos, iki kol viską parduosime.
Bus prėskučių, pyragų, lašinėčių, šakočio, kalėdinių atvirukų ir kilų gėrybių.
Visus kviečia Melbourno Entuziastės

Airfares to Vilnius & other EU cities
Discounted airfares start from $1,380.00 + taxes.
These airfares arc valid from now right through 2010.

Please note, the sale of these fares ends on 28.123009.
To secure your flights in time please contact Estours.

Dial 1800 888 386 for vour free call to Estours TYavel

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd., Corrimal East NSW 2518

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

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

Tautiečių dėmesiui - iš anksto
2010 m. vasario 20-21 dienomis ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba organizuoja an

trojo tūkstantmečio Lietuvos istorijoje sutikimą, kartu paminėdama Vasario 16-osios 
ir Kovo 11-osios datas. Šis renginys ypatingas tuo, kad jame dalyvaus gerb. LR 
Ambasadorius Australijai Dainius Kamaitis.

Vasario 20 d., 2 vai. bus surengta Kultūrinė popietė, kurios programoje pasirodys 
įvairios lietuviškos organizacijos. Dalyvauti programoje ar ją stebėti ir pabendrauti su 
Ambasadoriumi kviečiami lietuviai iš visos Australijos. Apie dalyvavimą prašome iš 
anksto pranešti Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkei Gretai Savickaitei-FIetcher 
(gretasav2@yahoo.com tel :0401442325) arba už ryšius su lietuviškomis organizacijomis 
atsakingai p. Jadvygai Burokienei (burokas@optusnct.com.au tel.: 9522 8275).

Vasario 21 d., 6 vai. rengiama iškilminga vakarienė su Ambasadoriumi ir kviestiniais 
svečiais. Įėjimas mokamas. Prašome iš anksto užsisakyti vietas ir susimokėti. Išsamesnė 
informacija bus pateikta sekančiuose “Mūsų Pastogės" numeriuose.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

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

Klubo restoranas
Virtuvėje dirba naujas šefas Antonio.

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

Kiekvieną sekmadienį - ir Svetlanos koldūnai.

Nuo trečiadienio gruodžio 9 dienos - Svetlanos 
lietuviški ir kitokie patiekalai.

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

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

Kalėdinę vaiką šventę
Susitiksime su Kalėdų Seneliu!

Prašome užsiregistruoti iki gruodžio 5 d.
Tel.: 9708 1414;
E-mail: contaclu.s@lithuanianclub.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.

Kaip ir kasmet. Lietuvių Klube bus ruošiamos tradicinės Kūčios
ketvirtadienį, gruodžio 24 dieną, 5 vai. p.p. Kaina - $25. -f* 
Vietas prašome užsisakyti Klubo Administracijoje tel.: (02) 9708 1414

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Pranešimas MP skaitytojams
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį į tai. kad metų pabaiga jau ne už 

kalnų. Šiais metais dar išeis tik 1 “Mūsų Pastogės” numeris.
Šventiniai sveikinimai bus paskelbti paskutiniame šių metų “Mūsų Pastogės” 

numeryje gruodžio 16 dieną, kad skaitytojai šventinį numerį spėtų gauti dar prieš 
Kalėdas. Iš patirties žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą 
atidėlioja, 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

Kviečiame visus skautus j

Synėjaus “Aušros” tunto 
vasaros skautų stovyklą!

Registracija vyks stovyklavietėje (Camp Kariong, 
NSW) trečiadienį, sausio 6 dieną, nuo 4val. p.p. 
Programa dalyviams prasidės punktualiai 9 vai. ryto, 

ketvirtadienį, sausio 7 d. Stovykla tęsis iki sekmadienio, sausio 10 d. Stovyklos 
uždarymas-3 vai.
Su klausimais prašome kreiptis į v.s. Kristiną Rupšienę, tel.: 9894-8658.

Didžiuokimės Lietuva ir kartu švęskime jos vardo tūkstantmetį!

AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
‘"įj?r Pirmininkė Rita Mačiulaitienė tol: 0425 704 890
OIO raooourn. rao Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška

Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018. 
e-mail: juskagirl@y7mail.com

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.coin 
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 SI 15.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

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

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