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Vasario 16-oji Melbourne

Šių metų vasario 16 dieną Melbourne centre—Federacijos Aikštėje (Federation Square) 
—Lietuvos Nepriklausomybės Dienos proga plevėsavo astuonios lietuviškos trispalvės, 
o dideliame ekrane buvo rodomas Mariaus Jovaišos filmas “Neregėta Lietuva”. 
Jurgio Malecko nuotraukoje - LR vėliavos Federacijos Aikštėje.

-ir.Vytautas 
Daniela

Apdovanoti Valstybės Dienos proga

Parodoje - dr. 
G. Kazokienės 

rinkinys 
Šiaulių „Auš

ros“ muziejaus Ch. 
Frenkelio viloje 
atidaroma kul
tūrinės antro
pologijos paroda 
“Naujoji Gvinėja -

Lietuva”. Pasak “Aušros” muziejaus at
stovės, įdomiausia, kad ritualuose, apei
gose, kalendorinėse šventėse naudojamas 
kaukes bei kitus daiktus “Aušros” mu
ziejaus darbuotojai, keliaudami po 
Žemaitiją, ir Australijoje gyvendama dr. 
Genovaitė Kazokienė rinko tuo pačiu 
metu. Užgavėnių kaukės ir apeiginiai 
daiktai papildė Šiaulių “Aušros” muziejaus 
rinkinius. Bet papuasų kaukės ir rituali
niai daiktai, kuriuos dr. G. Kazokienė do
vanojo Lietuvos dailės muziejui, taip pat 
atspindi tam tikras apeigas. Tokiu būdu 
parodoje susitinka panaši tema dvejose 
skirtingose kultūrose. Paroda veiks iki 
balandžio 30-osios.

Ką daryti su sniego kalnais?
“Vakaro žinios” pastebi, kad milžiniš

ki sniego kalnai ir pusnys miestų gatvėse 
liks riogsoti iki pat pavasario. Savivaldy
bės, skaičiuodamos kiekvieną centą, tau
po ir tikisi dangaus malonės. Jei orai bus 
palankūs, sniegas tirps lėtai. O jeigu ne? 
Vilniaus savivaldybės atstovas pareiškė, 
kad sniego iš Vilniaus gatvių vežti ne
žadama. “Nėra finansinių galimybių. Lau
kiame, kad greičiau ateitų pavasaris ir 
sniegas nutirptų”, - sakė jis.

Ne ką geresnė padėtis ir Kaune. Ūkio 
departamento atstovo teigimu, miestą 
užvertęs sniegas gatvėse ir kiemuose liks, 
kol nutirps. Šiaulių savivaldybės atstovas

Lietuvos įvykių valga

prisipažino, kad miestas kaip yra, taip ir 
liks sniego gniaužtuose.. “Yra vietų, kur 
sniego perdaug. Bet kol jis gali stovėti, te
gu stovi”, - ranka į sniego kalnus numojo 
miesto administratorius.
Radioaktyvios atliekos j Lietuvą?

Šimtus tūkstančių metų yrančioms 
radioaktyviosioms medžiagoms iš visos 
Europos Sąjungos ieškoma kapinyno Ry
tų Europoje. Radioaktyviųjų atliekų tvar
kymo agentūros direktorius Dainius 
Janėnas sako, kad pavojingos medžiagos 
gali būti laidojamos Lietuvoje - Dzūkijoje, 
Suvalkijoje arba netoli uždarytos Ignali
nos atominės elektrinės.

Kol kas nė viena ESPO valstybė, net 
Lietuva, viešai nepareiškė noro branduo
linį kapinyną kurti savo teritorijoje. Ta
čiau Didžiosios Britanijos dienraštis “The 
Times” paskelbė, kad radioaktyviosios 
šiukšlės greičiausiai atsidurs Lietuvoje. 
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agen
tūros (RATA) direktorius D.Janėnas 
“Respublikai” patvirtino, kad taip tikrai 
gali atsitikti. “ Galbūt ir apsimoka kurti tą 
kapinyną”, - svarstė RATA direktorius. 
Pasak DJanėno, jeigu Lietuva sutiktų 
priimti branduolinį kapinyną, ji gautų 
“didžiulę finansinę paramą”. “Būtų mili
jardinės sumos”. Branduolinio kuro laidoj
imas prilyginamas naujos atominės elek
trinės pastatymui
Kur laikoma Europos Sąjungos 

parama?
Vengdama rizikos, dalį Europos Sąjun

gos paramos lėšų Lietuva laiko Liuk
semburge, tačiau jau derinamos sąlygos, 
kad šiuos pinigus būtų galima perkelti į 
Lietuvos finansų sistemą, teigia finansų 
ministrė Ingrida Šimonytė. Ji patikina, 
kad visos už indėlį gautos palūkanos

Nukelta į 2 psL

Minint Valstybės atkūrimo dieną, va
sario 16 d. Prezidentūroje 17 Lietuvai 
nusipelniusių Lietuvos ir užsienio šalių 
piliečių apdovanoti ordinais bei meda
liais. Dar 6 asmenims skirti Žūvančiųjų 
gelbėjimo kryžiai.

“Šiandien pagerbiame taurius nūdie
nos kūrėjus, kurie savo veikla stiprina 
laisvę”, - prieš įteikdama apdovanojimus 
sakė Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Ordino “Už nuopelnus” Komandoro 
kryžiumi prezidentė apdovanojo ilgametį 
Europos Parlamento narį, delegacijos ry
šiams su Baltijos šalimis pirmininko pa
vaduotoją Christopher John Pridham 
Beazley, Lietuvos garbės gen. konsulą Is
landijoje prof. Arnor Hannibalsson ir 
Vilkaviškio katedros kapitulos kanaunin
ką, religinio meno ir bažnyčios istorijos 
specialistą, teologijos daktarą Algimantą 
Vincą Kajacką. Ordino “Už nuopelnus 
Lietuvai” Karininko kryžius teko buv.

Prezidentė nevyks į
Kaip praneša DELFI, Prezidentė Da

lia Grybauskaitė nevyks j Maskvą minėti 
Antrojo pasaulinio karo pabaigos, kuri 
Baltijos šalims reiškė okupaciją, tačiau ji 
sako, jog Prezidentas Dmitrij Medvedev 
savo laiške pasiūlė atvykti Lietuvos vado
vei patogiu metu ir aptarti dvišalius san
tykius.

„Tai daug naudingiau nei vizitai per 
jubiliejus”, - sakė D. Grybauskaitė.

„Aš manau, kad Rusijos pusė elgiasi 
labai korektiškai. Kviečia bendradarbiau
ti, kviečia santykių vystymui ir aptarti

Krikščionių partija” - ginčas dėl vardo
Kaip praneša BNS, neseniai įkurta 

Krikščionių partija kol kas neplanuoja 
keisti partijos pavadinimo, kaip jų prašė 
Lietuvos vyskupų konferencija. Sausio 
pabaigoje Vilniuje Krikščionių konser
vatorių socialinė sąjunga, Lietuvos krikš
čioniškosios demokratijos partija bei Sei
mo frakcija “Viena Lietuva” su šalinin
kais susijungė į Krikščionių partiją. Jos 
lyderiu buvo išrinktas ekspremjeras Ge
diminas Vagnorius.

Vasario 3 dieną Lietuvoje veikiančių 
krikščioniškų bažnyčių hierarchai išplati

Naftos tiekimas vėl pavojuje?
Kaip praneša „Kauno diena“, bandy

mai apsaugoti Mažeikių naftos perdir
bimo gamyklą nuo Kremliaus vėl silp
nėja. Dabar rusai ją gali įsigyti pigiau ir 
palaidoti Lietuvos viltis apie energetinę 
nepriklausomybę. Rusijos premjeras 
Vladimir Putin, Suomijoje susitikęs su 
Lietuvos Prezidente Dalia Grybauskaite, 
jai patvirtino, jog Maskva derasi su ga
myklą valdančiu Lenkijos koncernu “PKN 
Orlen” dėl gamyklos pardavimo.

Naujienų agentūrai “Reuters” D. 
Grybauskaitė pareiškė, kad nuo Rusijos 
derybų su “PKN Orlen” sėkmės priklausys 
naftos tiekimas į Mažeikius. Taip Pre
zidentė užsiminė, kad įsigiję gamyklą 

ilgamečiam Klaipėdos universiteto prof. 
Sigitui Kudarauskui, pasaulio galiūnų 
komandinių čempionatų nugalėtojui 
Žydrūnui Savickui, New Yourk universiteto 
prof., Lietuvos mokslo istorikų asociacijos 
nariui Romualdui Sokolovui Sviedriui.

Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kry
žiumi pagerbta vienuolė sesuo Benvenuta, 
pogrindinio periodinio religinės minties 
žurnalo “Rūpintojėlis” sumanytoja, re
daktorė ir leidėja Ada Urbonaitė.

Lietuvos didž. kunigaikščio Gedimino 
ordino Riterio kiyžiumi įvertintas Šiaulių 
“Aušros” muziejaus direktorius, Lietuvos 
muziejų asociacijos vadovas Raimundas 
Balza. Ordino “Už nuopelnus Lietuvai” 
Riterio kryžiai įteikti Kauno kamerinio 
teatro meno vadovui Stanislovui Rubinovui 
ir Nepriklausomybės Akto signatarui, 
Vilniaus universiteto docentui emeritui, 
Lietuvos pinigų ir bankininkystės istorijos 
tyrinėtojui Vladui Terleckui. (BNS)

minėjimą Maskvoje 
dvišalius susitikimus, bet nestato mūsų į 
padėtį, kurioje mums būtų nepatogu at
sisakinėti”, - teigė Prezidentė, atsakyda
mas į klausimą, kodėl Rusija kviečia Ge
gužės 9-osios minėti Latvijos Prezidentą, 
tačiau Lietuvos vadovės - ne.

DELFI primena, kad oficialaus kvie
timo atvykti minėti Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos Maskvoje nebuvo sulaukta. 
Latvijos Prezidentą Valdį Zatlerą pakvietė 
Rusijos premjeras Vladimir Putin, Estijos 
vadovas Tomas Hendrik Ilves į Maskvą 
vyks savo iniciatyva. □ 

no pareiškimą, ragindami, kad naujai 
įsteigta Krikščionių partija pakeistų savo 
pavadinimą, o Teisingumo ministerija sa
vo ruožtu įjos įregistravimą “pažvelgtų at
sakingai.” Krikščionių partijos pavadi
nimas ir neapibrėžtumas, pasak dvasinin
kų, suteikia galimybę klaidinti daugelį 
žmonių ir provokuoti priešiškumą, paže
minimą ar atmetimą tam, kas krikščio
niška.

Be to, naudojant bendrinę krikščionio 
sąvoką apeliuojama j religinę, o ne į poli
tine tapatybę. □ 

rusai be didesnio vargo vėl paleistų ža
liavą dar 2006-aisiais mįslingai “suge
dusiu” naftotiekiu “Družba”.

Premjeras Andrius Kubilius V. Putin’o 
pareiškimo D. Grybauskaitei nelaiko 
įrodymu, kad lenkai iš tikro derasi su 
Kremliumi. V. Putin’o žodžius, nors ir ne 
kategoriškai taip pat neigia “PKN Orlen”. 
Tuo tarpu europarlamentaras Vytautas 
Landsbergis ragina Vyriausybę-imtis 
skubių veiksmų ir kreiptis į Briuselį dėl 
galimo Mažeikių gamyklos pardavimo 
rusams.

Pasak V Landsbergio, toks sandorisgali 
būti pavojingas ne tik Lietuvai bet ir visai 
Europos Sąjungai. □
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Prius’ Trumpai iš visur Sveikina Užsienio reikalų ministras

♦ Vasario 13 d. 
apie 15,000 NA
TO ir Afganistano 
karių pradėjo 
“Moshtarak” ka
rinę operaciją 
prieš Taliban su
kilėlius, siekiant 
atgauti jų užim
tas sritis Helmand 
provincijoje. Su

kiteliai yra sutvirtinę keletą miestų ir ap-
supę juos plačiais minų laukais. Jau pily 
mąją karo veiksmų dieną sąjungininkai , 
įsiveržė į Marja miestą, kovodami dėl ' 
atskirų pastatų.
♦ Vasario 14 d. Helmand provincijoje 
prieš Taliban taikinius panaudota naujo 
tipo raketa nuklydo į kitą pastatą už ke
lių šimtų metrų nuo taikinio ir užmušė 
apie 10 civilių. JAV karinė vyriausybė su
stabdė šio tipo raketų naudojimą.
♦ Vasario 15 d. NSW aukščiausiame teis
me pasibaigė byla prieš 5 asmenis, kal
tinamus ruošus teroristinius veiksmus 
prieš taikinius Sydney mieste. Kaltinamieji 
buvo suimti prieš 4 metus. Jie buvo įsigiję 
daug medžiagos bomboms gaminti. At
gauta tik dalis šios medžiagos. Du iš 
kaltinamųjų turės kalėti 28 metus, vienas 
26 metus, kiti du po 23 metus. Bausmės 
skaičiuojamos nuo kaltinamųjų arešto 
dienos.
♦ Vasario 15 dieną ant sniego užpustytų 
bėgių priešpriešomis susidūrė du trau
kiniai 11 km į pietvakarius nuo Briuselio 
Belgijoje. Žuvo bent 18 žmonių,daug 
sužeistų.
♦ Vasario 18 d. karinė grupuotė Nigerio 
Respublikoje nuvertė valstybės prezi
dentą MamadonTandja.
Nigerio Respublika šiaurėje ribojasi su 
Libija, pietuose su Nigerija. Nigerio

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
atitenka Lietuvai. Lietuva dalį ES struk
tūrinių fondų paramos - apie 290 mln. 
eurų, arba 1 mlrd. Lt, yra nukreipusi į 
JEREMIE kontroliuojantįjį fondą, kurio 
valdytojas yra Europos investicijų fondas 
(EIF). “Lietuva pati pasirinko laikyti pini
gus Liuksemburge, kadangi buvo siekiama 
maksimalaus pinigų saugumo, o tuo metu, 
kai buvo pasirašoma sutartis su EIF, padėtis 
bankų sektoriuje buvo ne itin stabili Vals
tybė negali teisti nei menkiausios rizikos 
šioms lėšoms, todėl buvo pasirinktas sau
giausias įmanomas variantas joms laikyti”- 
paaiškino finansų ministrė.

Rusijos Prezidentas neatvyks
Rusijos prezidentas Dmitrijus Med

vedevas pasveikino Lietuvos Prezidentę 
Dalią Grybauskaitę su artėjančiu Lietu- 
yos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mę- 

, čiu ir pakvietė dvišalio vizito į Rusiją 
Prezidentei patogiu laiku. Tačiau savo 
laiške jis teigė, kad į Kovo 11-osios mi
nėjimą atvykti negalės, nes turi kitų įsi
pareigojimų. „Esu dėkingas už kvietimą į 
šventines Lietuvos Respublikos Nepri
klausomybės atkūrimo 20-ečio iškilmes 
Vilniuje. Norėčiau pasveikinti su jubi
liejumi ir palinkėti Jums ir visiems Lietuvos 
gyventojams visokeriopos sėkmės”, - ra-

'■ Soma Rusijos Prezidento laiške.
Sveikata

* Įgyvendinant sveikatos įstaigų per- 
tvarkąfnuo balandžio 1-osios iš kai kurių 
rajoninių'1 ligoninių nebebus perkamos 
sudėtingesnės paslaugos. Dėl to dalis 
mediĖipflkš be darbo. Labiausiai nu
skriausta Klaipėdos apskrityje - Gargždų
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Respubliką dabar valdys chunta, vado
vaujama karo aviacijos majoro Salou 
Djibo.
♦ Vasario 18 d. JAV prezidentas Barack 
Obama Baltuosiuose Rūmuose Washing
ton D C priėmė Dalai Lamą, nepaisyda
mas griežtų Kinijos protestų.
♦ Vasario 19 d. popiežius Benediktas 
XVI Vatikane oficialiai paskelbė, kad 
australe vienuolė Mary Mac Killop yra 
šventoji

_ Jos šventąja paskelbimo iškilmės įvyks
Vatikane spalio 17 dieną.
♦ Vasario 20 d. John Hopkins ligoni
nėje Baltimorėje mirė JAV generolas 
Alexander Haig, sulaukęs 85 metų am
žiaus. Vadovavęs JAV kariuomenės bri
gadai Vietname 1966 - 67 metais, jis iškilo 
į JAV prezidento patarėjus, vėliau buvo 
JAV valstybės sekretoriumi Ronald 
Reagan prezidentavimo metais. 1974 
metais jis įtikino JAV prezidentą Richard 
Nixon, kad jis turi atsistatydinti iš pre
zidentų dėl Watergate aferos.
♦ Vasario 20 d. po smarkių liūčių Por
tugalijai priklausančiose Madeiros salose 
Atlante griūtys palaidojo bent 45 žmones, 
virš 100 sužeistų. Dėl potvynių ir griūčių 
keli šimtai žmonių liko be pastogės.
♦ Vasario 20 d. atsistatydino koalicinė 
Olandijos vyriausybė. Olandija siekia ati
traukti savo 2000 karių iš Afganistano. 
Olandijos karių atsakomybėje yra Oruz- 
gan provincija Afganistane, kurioje veikia 
didžioji dalis Australijos karių kontingen
to. Australija atsisakė perimti iš Olandi
jos vadovaujantį vaidmenį Oruzgan provin
cijoje.
♦ Ukrainos Administracinis Teismas 
svarsto min. pirmininkės Julijos Timo- 
šenko skundą, kad jos varžovas Viktor 
Janukovič buvo išrinktas prezidentu 
suklastotais rinkimų duomenimis. □ 

ligoninė. Iš 220 darbuotojų čia darbo 
gali netekti 44. Iš jų -10 gydytojų, 22 slau
gytojos. Jiems jau įteikti atleidimo lape
liai, apie masinį atleidimą informuota 
Savivaldybė, Darbo birža. Išeitinėms 
kompensacijoms išmokėti, preliminariais 
duomenimis, prireiks apie pusę milijono 
litų. Nepatenkinti ir Gargždų gyventojai, 
nes dėl palyginti nesudėtingų problemų 
gydytis turės važiuoti kitur.

* Po keturių laisvų dienų Kauno 
Raudonojo Kryžiaus klinikinės ligoninė
je - pacientų antplūdis, o personalas vos spė
ja suktis. Per šventes susižaloję kauniečiai 
niekur nesikreipė, o trečiadienį suskubo 
ieškoti medikų pagalbos. “Siaubas, kas čia 
pas mus darosi! ”, - neslėpė punkto vedė
jas. Anot jo, po ilgojo savaitgalio pacientų 
padaugėjo beveik dvigubai. Įprastomis 
dienomis medikai priima iki 100 pacien
tų, o po 4 laisvų dienų jų sulaukė apie 200.

Paaukojo 640,000 Lt
Per pirmąjį mėnesį nuo sausio 12 d. 

įvykusio žemės drebėjimo Haityje, Lietu
vos gyventojai nukentėjusiems nuo gam
tos nelaimės iš viso paaukojo 640,000 litų. 
Šių aukų rinkimą iki šiol vykdo trys Lie
tuvos organizacijos: visuomeninė organi
zacija (VO) „Gelbėkit vaikus“, surinkusi 
508,000 litų, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugija, surinkusi 82,000 litų, ir Lietuvos 
Caritas, surinkęs virš 50,000 litų. Visų trijų 
organizacijų renkama finansinė parama 
Lietuvoje yra dalis pasauliniu mastu ren
kamos paramos ir bus perduodama tarp
tautinėms motininėms organizacijoms, 
tiesiogiai teikiančioms pagalbą Haičio 
žmonėms.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,ELTA,BNS ir“Benuudinai”.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Audronius Ažuba
lis (žiūr. nuotr. dešinėje) va
sario 12 dieną pasveikino 
užsienio lietuvius Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienos 
proga.

Ministras pažymėjo, kad 
Vasario 16-oji įkūnija mū
sų Tautos tvirtybę, laisvės, 
tiesos ir vienybės siekius.

„Šie siekiai vedė mūsų atgimusią 
valstybę patriotizmo ir pilietiškumo ke
liu, lydėjo laisvės kovų dalyvius, neleido 
pasiduoti priespaudai ir galiausiai atvedė į 
1990 m - Nepriklausomybės atkūrimą.

Tvirtai tikiu, kad diplomatinės tarny
bos ir lietuvių organizacijų bendradar
biavimą grįsime tarpusavio pagarba, 
nuoširdumu ir atvirumu, savo ryžtą, žinias 
ir patirtį skirsime Lietuvos gerovei kurti.

Nepaisydami kylančių sunkumų,

Daug galvoja apie emigraciją
Daugiau nei pusė (58%) apklaustų gy

ventojų teigia dažniau ar rečiau mąstan
tys apie emigraciją. Tai parodė portalo 
delfi.lt užsakymu “Spinter tyrimų” sausį 
atlikta apklausa.

Paklausti, ar mąsto apie emigraciją iš 
Lietuvos, 13.6% žmonių nurodė tai da
rantys dažnai, 26.9% - kartais, 18.2% - 
retai tuo metu 40.1% apklaustųjų atsakė 
apie galimybę išvažiuoti iš Lietuvos ne- 
galvojantys.

Daugiausia apie emigraciją teigė gal
vojantys 18-25 metų amžiaus gyventojai- 
63% jaunimo nurodė kartais arba dažnai 
mąstantys apie emigraciją. Vyriausioje 
amžiaus grupėje tokią galimybę sakė kar

Emigruoja medikai?
Kaip rašo „Respublika“, oficialios 

statistikos duomenimis, pernai iš Lietu
vos į užsienį emigravo beveik 20,000 
žmonių. Kiek tarp emigravusiųjų yra 
medikų - nesuskaičiuota, tačiau vien pernai 
{Sveikatos apsaugos ministeriją (SAM) dėl 
pažymų, reikalingų norint dirbti užsie
nyje, kreipėsi beveik pusė tūkstančio 
sveikatos priežiūros sistemos specialistų.

Lietuvių gydytojai - vieni labiausiai 
emigruojančių Europoje. Ypač daugėja 
bandančių dirbti besiblaškant tarp Lie
tuvos ir užsienio. Nuo išvažiuojančių pro

Kaip atskirti lietuvišką prekę?
Skundžiamasi, kad nusipirkti lietu

višką produktą Lietuvoje nėra paprasta. 
Kokiu būdu vartotojas turėtų atskirti, ar 
mėsa lietuviška, ar iš kitur atvežta, Lietu
voje aiškaus kriterijaus nėra. Prekių pa
vadinimuose dažnai nurodoma, kad tai 
originalus lietuviškas gaminys, nors iš 
tikro produkto sudedamosios dalys ar 
žaliavos nėra lietuviškos kilmės. Jei ga
minys pagamintas ne iš lietuviškos mėsos, 
to pažymėti nebūtina. Pasak Lietuvos mė
sos perdirbėjų asociacijos direktoriaus 
Gintauto Kniukštos, lietuviškos mėsos 

( Ledo skulptūrų parkas
Šalta žiema-kam kančia, kam ma

lonumas. Į Plateliuose atidarytą ledo 
skulptūrų parką plūdo tūkstančiai žmo
nių. Kelyje Plateliai-Alsėdžiai, esančia
me maždaug už kilometro nuo ledo 
skulptūrų ekspozicijos, parko atidarymo 
dieną nusidriekė apie 150 automobilių 
vilkstinė, tad iki šventės vietos žiūrovams 
teko eiti pėsčiomis. ; ;

Rytiniame Platelių ežero krante prie 
“Linelio” viešbučio jų laukė tikra žiemos 
pasaka, įkūnyta penkiose ledo skulptū
rose. Pagrindinė šių skulptūrų (beveik 5 

išlikime solidarūs ir stip
rinkime lietuvišką pasaulė
jautą - savo kalbą, kultūrą, 
papročius, lituanistinėse 
mokyklose ir šeimose ugdy
kime mūsų jaunąją kartą 
meilės ir pagarbos Tėvynei 
Lietuvai ir pilietiškumo 
dvasia, kasdieniu darbu 
puoselėkime bendruome
niškumą.

Nuoširdžiai sveikindamas Jus su Va
sario 16-ąja, linkiu, kad mūsų bendri lai
mėjimai, suteiktų mums stiprybės toliau 
kartu kurti Mūsų Lietuvą. Kad ir kurioje 
pasaulio vietoje gyventume - esame Viena 
Bendruomenė, Viena Tauta, Viena Lie
tuva!”, - savo sveikinime užsienio lietu
viams rašo ministras A.Ažubalis.

URM Informacijos ir 
viešųjų ryšių departamentas 

Spaudos ir viešųjų ryšių skyrius

tais arba dažnai svarstantys 25% ap
klaustųjų. Galvojantys apie migraciją taip 
pat dažniau nurodė vyrai, vidutinio iš
simokslinimo, didmiesčių ir rajonų cen
trų gyventojai

Tyrimo metu taip pat buvo klausiama, 
ar gyvendami Lietuvoje, žmonės jaučiasi 
socialiai saugūs. Per 71% apklaustųjų 
rinkosi neigiamą atsakymą: 38.2% teigė 
besijaučiantys greičiau nesaugūs, 33% - 
nesaugūs. Tuo metu 3.4% respondentų 
nurodė, jog gyvendami Lietuvoje jaučiasi 
socialiai saugūs, 24.6% - greičiau saugūs.

Socialiai saugūs dažniau jaučiasi di
džiausių pajamų, aukštąjį išsimokslinimą 
turintys gyventojai, moterys. □ 

fesionalų neatsilieka ir busimieji medi
kai. Apklausų duomenimis, išvykti baigti 
mokslų ir dirbti svetur planuoja kas an
tras rezidentas.

Įsidarbinti užsienyje padedančios agen
tūros ‘Talentų paieška” atstovės duome
nimis, iš Lietuvos į Vokietiją vos atvykęs 
rezidentas gauna apie 2,500 eurų (7,250 
Lt.) atlyginimą, licenciją turintis gydyto
jas - apie 4,500 eurų (15,500 Lt.). Daž
niausiai Lietuvos medikus kviečia dirbti 
Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Skan
dinavijos šalių ligoninės. □

dalis, kuri patenka ant mūsų stalo, yra labai 
maža. Tiirguose apie 80% prekiaujama at
vežtine mėsa. Tuo tarpu visos per metus 
užaugintos 200,000 kiaulių yra eksportuo
jamos. Turgavietėse daug atvežtinės mė
sos iš Vokietijos, Olandijos, Vengrijos ar 
kitų šalių. Jei įvežama žalia mėsa, tuomet 
kilmė yra rašoma, o jei perdirbama ir 
apdorojama, tuomet ant produkcijos jau 
žymima, kad tai lietuviška mėsa. Tačiau “ir 
iš atvežtos produkcijos yra pagaminami 
labai geri gaminiai”, tiesiog tikima, jog tai 
kas lietuviška - yra geriau. □ 

m aukščio ir apie 8 m ilgio) - į ežero kran
tą besiropščiantis didžiulis ešerys. Akį 
viliojo ir į ežero ledą įsmukęs ‘Titanikas”, 
ir pakrantėje įsitaisę Užgavėnių persona
žas Lašininis su nykštuku. O bene 8 m 
ilgio velnio liežuviu galima ne tik gėrėtis 
- tokio ilgio ledinis velniškas liežuvis 
tapo idealia čiuožykla vaikams.

Ledo skulptūrų parką Plateliuose iš 
įvairių šalies miestų atvykę 12 skulpto
rių sukūrė per savaitę: Atidarymo dieną 
ledo skulptūrų parke apsilankė beveik 
4,000 žiūrovų. □
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Bendruomenės baruose
Jaukus “Sambūrio” vakaras

Alena Karazijienė
Įžengiu į Melboumo Lietuvių Klubą, 

o ten mane pasitinka mieli, savi veidai, 
kuriuos daug kartų esu mačiusi scenoje 
ir žiūrovų tarpe. Tai “Dainos Sambūrio” 
kvietimui paklusę žmonės, atėję pasi
žiūrėti “Sambūrio” 60-mečio proga 
išleistos DVD juostos. Stoviu su savo 
kukliu lauknešėliu prie užtiesto bilijardo 
stalo, o Zita pamačiusi tuoj atskuba su 
lėkštele ir, sudėjusi mano duoklę, ją gra
žiai įkomponuoja j bendrą vaišių stalą.

Priešais kampe kabantį televizorių 
puslankiu sustatytos kėdės, ir Bronė visus 
kviečia sėstis. Prasideda filmas.

Maniau, kad bus tiesiog koncertų iš
traukos, bet ne. Matau senovės Lietuvą, 
karo vaizdus, pabėgėlių stovyklų eiles ir 
“Čiurlionio” ansamblį, kurio vyrai, atplau
kę į Australiją, davė pradžią “Dainos

džiu ir Kęstučio Lyniko balsą: 
“Mūs gyvenimas ten ir kapai - 
Mes tikėjom-mus, Dieve,vedi. 
Ir dabar man širdy visada 
Skamba Vilniaus varpai”.

Prisidėjusieji prie Melbourno “Dainos Sambūrio” DVD išleidimo. Iš kairės: Viktoras 
-Savickas-fcover- design), Birutė Prašmutaitė (Archives), Mark Bakaitis (Director, 
Editor), Saulius Bakaitis (Music Editor) ir Bronė Staugaitienė (Research).

Apsilankius Signatarų namuose Vilniuje
Sigita Gailiunaitė

Keliaudamas į Lietuvą, kuris iš mūsų 
pasiima su savimi ne tik pasą ir pinigų, 
bet ir kelionių dienoraštį? Prisipažįstu, 
kad aš tai darau. Prabėgo virš pusmečio 
nuo 2009 m. liepos 25 dienos, kai pa
skubom įrašiau į savo dienoraštį tokius 
žodžius: "ypatinga diena, Signatarų na
mai, p. Rasa pasakojo, apsiverkiau...”

Turistinėje knygelėje „Vilnius - lan
kytojo gidas”apie Signatarų namus ra
šoma: “Šiame name Lietuvos Taryba 1918 
m. vasario 16 d. paskelbė Lietuvos nepri
klausomybę ir pasirašė Lietuvos Nepri
klausomybės Aktą.” Tam, kad geriau 
suprasčiau anų - 1918 metų - įvykius, 
aplankiau Pilies gatvėje 26-tu numeriu 
pažymėtus Signatarų namus. Vilniaus 
vasaros turistinės grupės, kavinės ir pre
kystaliai su suvenyrais pasiliko anapus 
galingų Signatarų namų durų.

Prisimenu, muziejaus priemenės kai
rėje pusėje stovėjo sekretorės stalas, prie
šais jį - patogus tamsus fotelis, prie sienų - 
knygų kabinetai Ruošiausi susimokėti už 
įėjimą, kai labai švelniu balsu su manim 
pasisveikino Signatarų namų muziejaus 
vedėja, ponia Rasa, kuri paaiškino, kad 
įėjimas į Signatarų namus lankytojams yra 
nemokamas.

Toje tyloje greitai paaiškėjo, kad tuo 
metu aš buvau vienintelė muziejaus 
lankytoja - ryškus kontrastas su anoje 
durų pusėje esančiu Pilies gatvės šurmu
liu. Su malonumu priėmiau ponios Ra
sos pasiūlymą aprodyti Signatarų namus - 
gi niekur neskubėjau, tam ir atėjau, kad 
geriau suprasčiau anuos laikus.

Sambūriui”. Matau pirmuosius dirigen
tus Petrą Morkūną, Juozą Petrašiūną ir 
Albertą Čelną. Apie visa tai sodriu balsu 
pasakoja Viva Alekna. Apie Albertą 
pasakoja jo sūnus Petras. Dievuliau, kaip 
neseniai, rodos, tas viskas buvo!

Vaizdai, perpinti dainomis, rodo visą 
“Sambūrio” nueitą kelią: koncertus Mel
bourne ir kituose Australijos miestuose, 
Amerikoje, Kanadoje ir - Lietuvoje!

Ilgiausiai “Sambūryje” dainuojanti 
Monika Sodaitienė kalba apie “Sambūrį”, 
o vėliau juostoje pasisako ir Dana Le
vickienė, Birutė Prašmutaitė, Zita Praš- 
mutaitė, Rita Mačiulaitienė, Gražina 
Pranauskienė ir Danutė Lynikienė. Gir-

Signatarų namai Vilniuje.

Ponia Rasa savo švelniu balsu pa
kvietė lipti laiptais viršun ir- tik po kelių 
valandų sugrįžau į muziejaus priemenę, 
kurioje stovėjo tas pats stalas, patogus 
tamsus fotelis ir knygų kabinetai, tik aš 
buvau jau nebe ta.

Nuoširdžiai dėkoju poniai Rasai, kuri 
su gilia pagarba ir meile papasakojo apie 
Vasario 16-osios Akto signatarams skirtą 
ekspoziciją. Kalbėjo ji pragmatiškai, ne
mistifikuodama istorinių įvykių.

Atkurtame kabinete, kuriame buvo

Melbourno lietuvių choras “Dainos Sambūris”.

Tarp daugelio “Sambūrio” nuotraukų 
matau trijų nebedainuojančių vinjetę: 
Elzytę Bakaitienę, Aldoną Baltrūnienę ir 
Arūną Staugaitį. Žiūrėdama į tautiniais 
motyvais puoštus chorisčių drabužius, 
matau Irenos Jokubauskienės ranką.

Nedidelis “Cafe Metropolis” fragmen
tas primena, kad “Sambūris” dažnai 
paįvairina koncertus “nerimtąja” dalimi.

Per visą juostą skamba choro dainų 
montažas, tik gale susilaukiame popu
liariausiųjų dainų ilgesnių fragmentų, o 
pačioje pabaigoje matome paskutinio 
metinio koncerto “Žemėj Lietuvos ąžuo
lai žaliuos”, kurią kartu su dabartiniais 
sambūriečiais scenoje dainuoja ir visi 
buvusieji. Įspūdingas choras!

Pažiūrėjus filmą (“oficialioji” pri
statymo dalis) Bronė klausia :”Ar pati
ko?” Atsakymas aiškus - patiko! Tada 
Bronė padėkoja visiems, prisidėjusiems 
prie juostos sukūrimo: Mark Bakaičiui 
(Sauliaus sūnui), sumontavusiam visą 
juostą, Sauliui, pritaikiusiam muziką, 
Vivai, įkalbėjusiam istoriją, Birutei, su
rinkusiai archyvinę medžiagą, Viktorui, 
padariusiam knygutės viršelį, net man, 
tik išvertusiai anglišką Bronės tekstą, ir 
sambūrietei Vilijai, davusiai mintį, tokią 

pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės 
Aktas, eksponuojama Nepriklausomybės 
Akto kopija.

Ponios Rasos pasakojime supratau 
viena: kad Nepriklausomybės Akto sig
natarai, o jų yra dvidešimt, buvo ypatinga 
karta, atlaikiusi nepaprastą spaudimą. 
Vasario 16-osios Akto tekstą rengė Jonas 
Vileišis, Petras Klimas, Mykolas Biržiš
ka, Steponas Kairys, o pasirašė 20 Tarybos 
narių. Visi jie - nepaprastos asmenybės, 
su kuriomis galėjau artimau susipažinti 
apsilankusiSignatarų namuose.

Atsisveikinau su nuostabia ponia Ra
sa. Žengiau atgal į Pilies gatvę, pažvelgda
ma aukštyn į plevėsuojančią trispalvę.

Epilogas:
Canberros Lietuvių Bendruomenės 

Būstinės bibliotekoje galima pasiskaityti 
apie anų metų įvykius įdomioje knygoje - 
knygoje, kurią ir ponia Rasa patarė 
perskaityti Tai - „Petro Klimo dienoraš
tis 1915-1919". Knygą išleido Algimanto 
Mackaus knygų Įcįdimo fondas, Čikagoje 
1988 m. Redaktorius Ž. Mikšys.

Knygoje Petras Klimas rašo tarytum 
pranašaudamas:

“Lenkai stebisi, kodėl lietuviai, nepri
klausomybę gavę, nešoka, nedemonstruo
ja, kaip kad jie. O lietuviai jau žiūri toliau, 
kas daryti. Kas gauta, tai gauta. Džiaugs
mu tat dar nepasitvirtins. Reikia įsiręžus 
toliau kovoti. O kaip tik toji kova dar 
priešais! ” psl 250. □. 

juostą sukurti.
Kuklioji Bronė pamiršta tik save, su

kūrusią scenarijų tam filmui.
Atsakydamas į jos kalbą Mark pasa

ko, kad jis apsiėmė to darbo ne tik, kad 
buvo “Sambūrio” paprašytas, bet savo 
senelių, sambūriečių Antano ir Elzytės 
Bakaičių, atminimui.

Trečioji pristatymo dalis - vyrai žaibo 
greitumu atstato į vietas Klubo stalus ir 
kėdes, visi vaišinasi ir dalinasi įspūdžiais. 
Vaišės, kadangi jos suneštos daugelio 
šeimininkių, įvairios ir kartais netikėtos. 
Atsikandus raityto pyragėlio su cinamo
nu (kaip man atrodė), pajuntu vegemite 
skonį! Nesaldu, bet gardu. Bet yra ir sal
džių kąsnelių, o ir gyvenime ne viskas bū
na saldu.

Išleistoji DVD kasetė - vienas iš sal
desnių gyvenimo dalykų.

Istoriją visuomet būna įdomu pasi
klausyti, bet dar įdomiau ją pamatyti. O 
pamatyti (ir ne vieną kartą) ją gali kiek
vienas, įsigijęs Dainos Sambūrio DVD.

Ji gaunama pas:
Bronę Staugaitienę, tel.: 9842-5220 

arba Daną Lynikienę, tel: 9848-5663.
Kaina-tik $15.
Malonaus pasižiūrėjimo!

Vilties ir meilės laiškai 
Lietuvai

Mieli tautiečiai,
Nuoširdžiai sveikiname Jus, užsienyje 

gyvenančius mūsų tautiečius su Vasario 
16-ąja- Lietuvos Valstybės atkūrimo die
na. Linkime Jums Taikos, Meilės, Laimės, 
Damos, Santarvės, Dvasingumo.

Praeitais metais buvo paskelbta 
TŪKSTANTMEČIO ŽIEDO akcija - 
VILTIES IR MEILĖS LAIŠKAI LIE

TUVAI. Dėkojame šioje akcijoje dalyvavu
siems JAV, Kanados, Airijos, Vengrijos, 
Vokietijos, Australijos lietuviams.

Tuos, kurie apie šią akciją išgirdo tik 
dabar, informuojame, kad ji tęsis iki 2010 
m. kovo 11 dienos šventės. Tad prašome, 
kurie dar neparašėte atsiųsti savo svei
kinimus ir palinkėjimus Lietuvai. Taip 
pateksite į Tūkstantmečio laiškų ir svei
kinimų knygą, kurią planuojame išleisti 
šiais metais ir padovanoti kiekvienam 
dalyviui. Tai priklausys nuo surinktų lė
šų. Labai prašytume paremti mūsų akciją. 
Visi rėmėjai bus įamžinti šioje knygoje. 
Norintys gali atsiųsti ir savo nuotrauką bei 
adresą. Plačiau apie šią akciją, žiūrėkite 
www.tukstantmecioziedas.lt Norintiems 
paremti TŪKSTANTMEČIO.ŽIEDO 
akciją: VšĮ Sveikatos centras

“Amžinojisandora”
Įmonės kodas: 302326186 b/I 
Bankas: AB “Swedbank” t no: 
Sąskaitos numeris: . . (;
LT727300010115340005 . . „

Mūsų Pastogė Nr. 7, 2010.02.24, psl. 3

3

http://www.tukstantmecioziedas.lt


Lietuviai pasaulyje_____________
Emigracija - nukraujavimas ar 
•išsigelbėjimas?

Be pinigų - kaip grįžti?

Viktorija Navickaitė, Vilnius

Lietuvą krečia didžiausia emigracijos 
banga - kalbama, kad lietuviai emigruoja 
ištisais kaimais. Kas tai - prakeiksmas ar 
gelbėjimosi ratas finansinėje duobėje at
sidūrusiai Lietuvai? Atsakymus gali pa
kuždėti istorija.

Dabartiniai emigrantai, paklausti, 
kodėl palieka Lietuvą, vienu balsu tvirti
na - nusibodo vergauti už minimalų at
lyginimą, norime geresnio gyvenimo sau ir * 
vaikams, paremsime tėvus. Panašiai tvir* 
tino ir pirmieji išeiviai, prieš daugybe me
tų išvykę iš Lietuvos ieškoti sotesnio gy
venimo. Gausi išeivija daugybę metų siun
tė finansinę paramą gimtinėje likusiems 
artimiesiems. Tačiau ne vien turtais žmo
gus gyvas - būdami užsienyje emigrantai 
darė ir didžiulę įtaką Lietuvos kultūriniam, 
diplomatiniam bei politiniam gyvenimui.

Sotesnio gyvenimo
„Emigracijos istorija verta domėtis ne 

tik kaip savaime įdomiu politiniu-so- 
cialiniu reiškiniu, bet ir dėl to, kad emig
rantai daro įtaką toms šalims, kuriose jie 
apsigyvena, ir pačiai tėvynei, jei j ją kada 
nors sugrįžta“, - rašo Vitalija Kasperavi- 
čiūtė knygoje „Lietuvos Respublikos 
emigracijos politika 1920-1940 m.“

Nors yra keletas emigracijos rūšių - 
ekonominė, priverstinė, kolonijinė repat
riacija ir apgyvendinimas, taip pat etninė 
arba lytinė migracija - Lietuvoje visais 
laikais populiariausia buvo ekonominė 
emigracija.

Lietuvoje yra skiriamos keturios 
emigracijos bangos:

• XIX a. pabaigos - XX a. pradžios 
ekonominė emigracija (tuo metu išvyku- 
sieji iš Lietuvos vadinami „grynoriais“);

• 1920-1940 m. tarpukario banga;
• Politiniai pabėgėliai, pasitraukę iš 

Lietuvos Antrojo pasaulinio karo pabai
goje (vadinamieji „dipukai“);

• Šiuolaikinė emigracija.
Tačiau, pasak dr. Daivos Dapkutės, 

Lietuvos gyventojų emigracijos ištakų 
galima ieškoti jau XIII-XIV a., kai Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės teritorija bu
vo nusitęsusi iki pat Juodosios jūros. Nors 
šie išeiviai nepriskiriami atskirai emig
racijos bangai, niekas nesuskaičiavo, kiek
aukštuomenės atstovų ir kariuomenės 
narių tuomet ištirpo slavų tautų gausoje.

Pirmasis emigrantas
Vienu pirmųjų lietuvių emigrantų 

vadinamas Karolis Aleksandras Kuršius 
(Cursius), iš Lietuvos patraukęs į Ameriką 
ir 1659 m. New York’e įkūręs pirmąją 
lotynišką mokyklą.

Dr. D. Dapkutė rašo, kad emigracijai 
palankios sąlygos atsirado po Lietuvos ir 
Lenkijos padalijimų. Tiesa, ta emigracija 
nebuvo masinė ir labiausiai palietė tur-, 
tingųjį ir privilegijuotą bajorijos sluoksnį. „

Po 1831 m. ir 1863 m. sukilimų, taip 
pat prasidėjus caro valdžios represijoms, 
nemaža dalis buvusių lietuvių-lenkų 
kovotojų ir sukilimų dalyvių buvo pri
versti trauktis Vakarus. Vieni jų išvyko į 
Prancūziją, kai kurie pasiekė JAV.

Po 1868 m. prasidėjo masinė lietuvių 
valstiečių emigracija, kurią sąlygojo pras
ta ekonominė situacija šalyje. Tačiau įta
kos turėjo ir politiniai įvykiai carinės 
Rusijos imperijoje - prie politinės emig- 
acijos bangos galima priskirti ir vyrų, 
engusių karinės prievolės Rusijoje, 
Švykimą.

F Darbo jėgos perteklius ir silpnas pra-
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monės vystymasis XIX a. pabaigoje skati
no gyventojus vykti į stipresnius pramoni
nius miestus ir regionus, pirmiausia į 
Latviją ir Rusijos gubernijas.

Skaičiai
1897 m. įvairiose Rusijos imperijos 

gubernijose gyveno apie 300,000 emigrantų 
iš Lietuvos, o iki 1914 m. į Rusiją išvyko 
dar apie 74,000 lietuvių.

Nuo XIX a. pabaigos iki Pirmojo pa
saulinio karo lietuviai masiškai ėmė plūs
ti į Didžiąją Britaniją, Rusiją ir JAV. Nors 
dauguma išvyko skatinami ekonominių 
priežasčių, dalį išeivių iš tėvynės vijo ir 
ideologiniai bei politiniai motyvai.

Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse j 
JAV 1912 m. emigravo daugiau nei 14,000, 
1913 m. - daugiau nei 24,000, o 1914 m. 
dar apie 21,000 lietuvių.

Kadangi Rusijos imperijoje emigracija 
oficialiai buvo draudžiama, daugelis 
Lietuvos gyventojų tais laikais emigruoda
vo nelegaliai.

Pasak tyrinėtojų, nuo 1880 m. iki 1914 
m. į JAV išvykusių lietuvių skaičius gali 
svyruoti nuo 300,000 iki 600,000. Mano
ma, kad į Angliją ir Kanadą tuo laikotarpiu 
išvyko maždaug po 4,000 lietuvių, į Ško
tiją - apie 8,000. Iki Pietų Amerikos tais 
laikais nusigavo vos keli lietuviai.

Tuo laikotarpiu iš Lietuvos išvažiuo
davo daugiausia neturtingi, menko išsila
vinimo arba apskritai neraštingi kaimo 
žmonės, kurie atvykę į JAV neretai pri
sistatydavo lenkais arba rusais.

Pasak dr. D. Dapkutės, JAV išeiviai iš 
Lietuvos pirmiausia įsikūrė aplink anglies 
kasyklas Pennsilvanijoje, susitelkė siuvimo 
fabrikuose Naujojoje Anglijoje (Baltimo- 
rėje, Bostone) arba Čikagos skerdyklose.

Didžioji dalis XX a. pradžios ekono
minių emigrantų nelaikė savęs emigran
tais: jie traukdavo j JAV planuodami 
užsidirbti pinigų, kad grįžę įsikurtų Lie
tuvoje, nusipirktų žemės. Daliai jų iš tiesų 
pavyko per kelerius metus susitaupyti
pinigų ir grįžti namo - statistiškai į Lietuvą 
grįžo apie 20 % lietuvių emigrantų.

Svetur - didesni patriotai
Įdomu tai, kad lietuvių tautinė savi

monė emigracijoje formavosi daug grei
čiau, nei to meto Lietuvoje. Pvz., pirmas 
lietuviškas laikraštis „Gazieta lietuviška“
JAV pasirodė 1879 m. Tuo tarpu Jono Ba
sanavičiaus „Aušra“ - tik 1883 m. Pirmas 
lietuviškas spektaklis, A Turskio komedija 
„Be šumnenės“, JAV suvaidinta 1889 m., o 
„Amerika pirtyje“ Lietuvoje parodyta tik 
po dešimties metų - 1899-aisiais.

1887 m. JAV buvo įkurtas pirmasis lie
tuvių pučiamųjų instrumentų orkestras, 
taip pat kūrėsi įvairios kultūrinės, pa
rapijinės draugijos.

Tyrinėtojai spėja, kad tai galėjo lemti 
daug veiksnių - susipažinę su amerikie
čių socialine ir politine sistema, supratę, 
ką reiškia laisvė (laisva religija, spauda, 
mokyklos, ko nebuvo Lietuvoje) lietuviai 
emigracijoje ėmė save suvokti kaip at
skirą grupę ir pradėjo kovoti už savo 
interesus. O bet koks antilietuviškas rusų 
valdžios veiksmas Lietuvoje tik dar la
biau stiprino išeivių nacionalinius jaus
mus ir sentimentus.

Prasigyvenę užsienyje lietuviai ne tik 
puoselėjo savo verslus, pirko namus ir 
žemes. Pajutę geresnio gyvenimo skonį 
tautiečiai siekė ir peno dvasiai: būrėsi į 
bendruomenes, statė bažnyčias, steigė 
mokyklas, leido lietuvišką spaudą, kūrė 
draugijas.

Tfesinys kitame MP nr.

(BNS) Lietuvos diplomatai Didžiojo
je Britanijoje sako kiekvieną savaitę 
sulaukiantys neturinčių už ką tėvynėn 
grįžti lietuvių pagalbos prašymų, daž
niausiai-šiems negavus pažadėto darbo. 
Panašių kreipimųsi, tik rečiau, gauna ir 
kitos Lietuvos atstovybės šalyse, kur 
gausesnės lietuvių bendruomenės. Tokiais 
atvejais diplomatai sako padedantys 
susisiekti su artimaisiais ir vietos sociali
nės paramos organizacijomis.

Lietuvos ambasados Jungtinėje Kara
lystėje konsulinis pareigūnas sakė, kad iš 
piliečių, kurie neturėdami lėšų kreipiasi 
dėl grįžimo į Lietuvą, skambučių sulau
kiama kiekvieną savaitę.

„Tokiais atvejais patariame, kaip ga
lima greičiau kreiptis pagalbos į arti
muosius. Praradusiems dokumentus 
konsuliniai pareigūnai išduoda laikinus 
kelionės dokumentus, o piliečiams pagei
daujant suorganizuoja ir pinigų perlaidas 
per Užsienio reikalų ministeriją. Asme
nims, neturintiems gyvenamosios vietos, 
padedame bendradarbiaudami su Jung
tinės Karalystės socialinės paramos ir lab
daros organizacijomis“, - teigė pareigūnas.

Pasak jo, šiuo metu didelio ir staigaus 
imigrantų iš Lietuvos antplūdžio nepa
stebima, bet tautiečių, atvykstančių dirbti 
į Jungtinę Karalystę, skaičius didėja dau
gelį metų iš eilės. Iki 2009 metų pirmojo 
ketvirčio pabaigos įsidarbinusių ir už
siregistravusių darbuotojų programoje 
buvo per 87,000 lietuvių, tačiau šioje sta
tistikoje neatsispindi piliečiai, užsiimantys 
individualia veikla, o būtent tokio pobū
džio darbas ar veikla tarp lietuvių yra 
populiariausia.

Taize krikščioniškasis susitikimas - Olandijoje
Taizė bendruomenės vyresnysis brolis 

Aloizas pranešė, jog po metų Taizė jau
nimas į naujametinį susitikimą rinksis 
Roterdamo mieste, Olandijoje. Ši žinia 
plojimais buvo sutikta baigiantis Taizė 
organizuotam naujametiniam susitikimui 
Lenkijos mieste Poznanėje, kuriame 
dalyvavo per 30,000 dalyvių iš visos 
Europos bei kitų žemynų atstovai. Iš Lie
tuvos taip pat dalyvavo apie 500 dalyvių, 
pranešė Krikščionybės žiniasklaidos 
tarnyba. Nemaža jų dalis kitais metais 
pasiryš Naujuosius sutikti prieštaringai 
vertinamoje Olandijoje ir ten tęsti pasi
tikėjimo piligrimystę. Rugsėjo mėnesį taip 
pat vyks regioninis jaunimo Taize susi
tikimas Norvegijoje.

Dar 1970 m. Taize bendruomenės 
įkūrėjas brolis Roger pasiūlė sušaukti 
jaunimo susitikimą, per kurį jauni ir 
bažnyčia nusivylę žmonės buvo raginami 
bendromis jėgomis ieškoti kelių į krikš
čionių susitaikinimą ir visuotinę taiką. Taip 
pamažu ir gimė judėjimas “Pasitikėjimo 
piligrimystė žemėje”, kurio pagrindinis 
tikslas - paraginti jaunimą tapti kūrybin
gais taikos piligrimais savo namuose.

Į Lietuvą - labiau
Iš Anglijos - pigi buitinė technika ar 

drabužiai, iš Lietuvos - saldainiai, duona 
ir lašiniai. Tokių siuntų karavanas jungia 
lietuviais emigrantais tirštai apgyven
dintą Angliją su Lietuva, rašo „Lietuvos 
rytas“. Dažniausiai ant siuntinių būna 
užrašyti Didžiosios Britanijos, Airijos, 
Vokietijos, Ispanijos ir JAV adresai - šalių, 
kuriose įsikūrę daug Lietuvos emigran
tų. Pirmasis valstybių penketukas nesi
keičia jau ne vienerius metus.

Pašto kurjerių firmos „Britlita“ įkūrė
jas Egidijus Aniulis pastebėjo, kad siunti
nių iš Anglijos padaugėjo po to, kai nukri
to svaro kursas. „Dabar, kai nuvertėjo bri
tų valiuta, Lietuvoje likę giminaičiai vis 
dažniau remiami vertingais daiktais, o ne

Lietuvos ambasadorius Airijoje Vid
mantas Purlys sakė, kad atvejai, kada 
Lietuvos piliečiai neturi už ką grįžti į 
Lietuvą, yra retesni-pernai tokių buvo keli

„Patariame, kur kreiptis - į socialinės 
rūpybos centrus, kurie priima piliečius 
nakvynei ar gali nupirkti bilietą. 
Susisiekiama su giminėmis Lietuvoje, kad 
jie galėtų padėti. Yra galimybė gauti ir 
Užsienio reikalų ministerijos paramą“, - 
sakė ambasadorius.

V. Purlio teigimu, Airijoje šiuo metu 
gali gyventi apie 90,000 Lietuvos piliečių. 
Ambasados Vokietijoje trečiasis sekre
torius Audrius Bendinskas teigė, kad am
basada sulaukia lietuvių prašymų padėti 
grįžti į tėvynę, bet jie nėra itin dažni.

„Per pastaruosius metus tokių atvejų 
galima suskaičiuoti ant kelių rankų pirš
tų. Tai nėra masinis reiškinys. Mūsų dar
bas - susisiekti su artimaisiais, bandome 
juos rasti“, - sakė diplomatas. Oficiali sta
tistika rodo, kad Vokietijoje gyvena per 
20,000 lietuvių. Didesnio lietuvių imig
rantų srauto j Vokietiją tikimasi kitąmet, 
kai bus panaikinti apribojimai įsidarbinti.

Lietuvos diplomatai ketinantiesiems 
vykti uždarbiauti pataria bendradarbiauti 
tik su licencijas turinčiomis įdarbinimo 
agentūromis, įsitikinti, kad įmonė, kurioje 
ketinama dirbti, tikrai egzistuoja, o gyve
namosios vietos adresas yra tikras.

Oficiali statistika rodo, kad 2009 me
tais savo išvykimą iš Lietuvos deklaravo 
22,000 žmonių. Daugiausia lietuvių emig
ravo į Jungtinę Karalystę, Airiją, JAV ir 
Vokietiją. 2010 metų pradžioje Lietuvoje 
gyveno 3.329 mln. gyventojų - tai 20,900 
mažiau negu 2009 metų pradžioje. □

Taize 2009 m. gegužės 1 - 3 d. Vilniuje 
organizavo tarptautinį susitikimą „Pasi
tikėjimo piligrimystė Vilniuje“, kuris su
jungė skirtingas krikščionių Bažnyčias 
bendrai maldai ir bendravimui. Plačioji 
visuomenė pamatė jaunatvišką Bažnyčios 
veidą, naujo stiliaus pamaldas, kurios pri
imtinos jaunimui.

Naujametiniai jaunimo susitikimai yra 
pavyzdys, kaip kukliais ištekliais galima 
suorganizuoti tokius didelius renginius. 
Didžioji dalis dalyvių apgyvendinama 
šeimose. Tai taip pat unikalus būdas pažin
ti kitos šalies kultūrą, istoriją, tradicijas, 
tikėjimo patirtį, bendravimo, net valgymo 
ypatumus „iš vidaus“. Paskutiniame susiti
kime Poznanėje teko apsistoti pas žurna
listę ir filmų režisierę Monika Gorska, ku
ri 1995 m. sukūrė filmą apie Lietuvos iš
sivadavimą iš sovietinės priespaudos. Jis 
buvo rodytas per LRT ir kitas Europos ša
lių televizijas.

Šie susitikimai padeda paneigti iš
ankstinius nusistatymus kitų tautų atžvil
giu, kuria pakantumo, taikos ir bendro 
sambūvio atmosferą.

Juozas Dapšauskas

daiktai nei pinigai
pinigais”, - sakė A. Aniulis.

Tuo tarpu į Angliją ten gyvenantiems 
artimiesiems lietuviai dažniausiai siunčia 
maisto produktus: lietuviškos duonos, 
lašinių, saldainių. Tokių siuntinių padau
gėja prieš Kalėdas, Velykas.

Sykį kelyje į Lietuvą užgaišęs vairuoto
jas pastebėjo, kad iš mikroautobuso 
sunkiasi skystis. Paaiškėjo, kad vienas 
lietuvis iš Anglijos išsiuntė į maišą pri
krovęs apie 40 kilogramų šaldytų vištų, 
kurios kelionėje pradėjo tirpti.

Neseniai iš Anglijos lietuviai pradėjo 
gabenti ne tiktai senovinius vandens 
čiaupus, bet ir metalinius varžtus. „Matyt, 
sunkmečio krečiamoje Lietuvoje praver
čia viskas“, - mano E. Aniulis. (DELFI)
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Bendruomenės baruose
Valentinas Lietuvių Klube

Sukeliavę gausūs svečiai - o jie pri
pildė visą baro patalpą - pasijuto labai 
šventiškai. Iš tiesų, Sydnėjaus Lietuvių 
Klubas vis gražėja, o savo renginiais vis 
šaunėja.

Atrodo, kad Valentino vakarui buvo 
susidaręs specialus komitetas, kuriam 
netrūko ir visai naujų pagalbininkų. 
Meniški darbeliai kompiuteriu, linksmas 
patarnautojų apsirengimas - visko neiš
vardinsi. Svečiai tuoj pastebėjo ir naujas 
(bei brangias) mirgančio apšvietimo 
lempas, kurias Klubui padovanojo Danny 
Kalėda. Balionai nuspalvino aplinką, gė
lės bei dekoracijos suteikė jaukumo sta
lams. Tai vis didelis šeimininkų - jau 
minėto komiteto ir jo dvasios vadų, Elės, 
Ritos, Gintaro, Birutės ir tt. nuopelnas.

Prie baro irgi dirbo jauni žmonės: Svajū
nė, Roberta, Mantas.

Beje, jaunos šeimos galėjo nerūpes
tingai leisti laiką, nes jų vaikučius prižiū
rėjo jaunos “auklės”. Vaikučiams netrūko 
nei dėmesio, nei žaislų, nei užsiėmimų.

Kaip ir pridera linksmam vakarui, 
muzikos netrūko. Laikas nuo laiko prie 
pianino pasigirsdavo impromptu solistas, 
o netrukus jau labiau sutariantį dainavi
mą pagrindė Petro Viržinto akordeonas. 
Aiškiai matyti, kad senos ir linksmos, 
pobūviams skirtos lietuviškos dainos 
tebežinomos ir tebedainuojamos kaip 
senais laikais.

Vakarui tęsiantis atsirado ir šiandie
niniai akcentai - dideliame ekrane rodo
mi muzikiniai DVD, tiek iš dabartinės

Valentino dienos išvakarių baliuje dalyvavo nemažai neseniai iš Lietuvos atvykusiųjų.

Klubo direktorė Elė (antra iš kairės) neleido niekam nuobodžiauti.

Patiekalus nešiojo neseniai atvykusi Svajūnė (pirma iš kairės).

Su tėvais atėję vaikučiai irgi susilaukė daug dėmesio.

Lietuvos, tiek su 
lietuviais “šou- 
menais” kitokio
je aplinkoje. O 
prie tokios muzi
kos - spontaniš
kai šokoma. Tik, 
žinoma, irgi su 
šiandienos rit
mais ir judesiais.

Reikia pridur
ti, kad buvo ne tik 
muzikos. Komi
tetas vėlgi parodė 
savo gabumus 
pravesdamas žai
dimus, kurie ir tu
rėjo baigtis varžy
bomis bei atitin
kamais laimė - 
jmais.

Kuri porelė 
įdomiau išgers, 
kas sugebės grei
čiau užrištomis 
akimis surasti ir 
nusegti kažkur ant 
drabužių kabantį 
segtuką ir tt. O 
minint žaidimus, 
negalima užmirš
ti, kad svečius 
atitinkamai paval
gydino Klubo še
fas Antonio ir jo 
“offsideris” Lama.

Su Valentino 
vakaru ir jo pra- 
vedėjų gabumais 
Sydnėjaus Lie
tuvių Klubas iš
ryškino savo 
naujas galimybes 
ir sustiprino vil
tis dėl savo atei
ties. Bet turbūt 
pats linksmiau
sias dalykas - 
gausus būrys 
“naujųjų” lietu
vių, kurių dau
guma jauni, ener
gingi, ir kuriuos 
dar nepalietė tas 
konservatyvumas, 
būdingas senajai 
išeivijos kartai.

Sydnėjuje 
“naujųjų imig
rantų”, žinoma, 
nėra ypatingai 
daug (kaip ir ki-

Kelias lyriškas dainas padainavo Garry Penhall (pirmas iš kairės)

tuose Australijos miestuose), tačiau šita
me Valentino vakare įvyko tarsi artimes
nis susiliejimas naujųjų ir senųjų. Toks 
suartėjimas iš tiesų daug žada ir yra 
būtinai skatintinas.

Taigi, Klubo vadovybei ir pagalbi
ninkams, turintiems tokių sugebėjimų ir 
ištvernės, palinkėkime kopti vis aukš
tyn - ir kai reikia pramogų, ir kai reikia 
rimties. (vdn)

Nepriklausomybė paminėta Gold Coast’e

Kaip ir kiekvienais metais Gold Coast lietuviai Lietuvos Nepriklausomvbę paminėjo va
sario 17 dieną surengdami tradicinę iškylą.
Nuotraukoje - iškylos dalyviai. Pirmoje eilėje iš kairės: Regina Smilgevičienė, Joan 
Songaila, Juozas Songaila. Antroje eilėje iš kairės: Eiga Kenins, Irena Cecco, Vytas 
Vaseris, Maria Atkinson, Eddie Bartkevičius, Janina Čepulytė, Dana Bartkevičienė.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Antanui Kramiliui. be procentų ir neribotam laikui 

paskolinusiam Klubui $10,000, ir Longinui Pūkiui, padovanojusiam $2,000.
Dėkojame už Jūsų supratimą, kokią svarbią reikšmę Lietuvių Klubas turi 

Sydnėjaus lietuvių bendruomenei ir visai lietuviškai veiklai Sydnėjuje
Sydnėjaus Lietuvių Klubo Direktorių Valdyba

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

Padėka i
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba nuoširdžiai dėkoja 

p. Elenai Vblkienei, nuolat paremiančiai “Mūsų Pastogės” leidimą, už $1,000 
auką, prisimenant prieš penkerius metus mirusį vyrą Napoleoną Volką.

Mūsų Pastogė Nr. 7, 2010.02.24, psl. 5
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Sportas
Vancouver - žiemos olimpinės žaidynės

-3n Kanados tolimųjų vakarų mieste 
.Vancouver prasidėjo XXI žiemos olimpi- 
liėsjžaidynės. Atidarymo ceremonija 
prasidėjo penktadienį lygiai 18 valandą 
vietos (4 vai. šeštadienį Lietuvos) laiku 
stadione “British Columbia Place” ir truko 
lygiai tris valandas.

Jos pradžia - kvapą gniaužiantis Ka
nados snieglentininko šuolis pro vieną iš 
penkių olimpinių žiedų. Aidint kompozi
toriaus Dave Pierce melodijai, kurią su
darė Britanijos ir Kanados himnų taktai, 
aštuoni Kanados raitosios policijos pa
reigūnai įnešė žaidynių rengėjos Kanadesi 
vėliavą į stadioną. • ,

Olimpiados dalyvius ir apie 60,060 
žiūrovų pasveikino keturių indėnų genčių 
- skemišų, maskimų, liluatų ir cleil-vau- 
tusų atstovai. Mat, jų teritorijoje pastaty
ti žaidynių sporto objektai. Indėnai atliko 
tautinį šokį aplink keturias 20 metrų 
aukščio ledines totemines figūras, kurios 
žiūrovų akivaizdoje iškilo arenos viduryje. 
Kylanti žvaigždė, 16-metė Kanados lenkė 
džiazo dainininkė Nikki Yanofsky sugie
dojo Kanados himną.

Tada prasidėjo 48 minutes trukęs šalių 
delegacijų paradas, išrikiuotas abėcėlės 
tvarka.

Lietuvos vėliavą nešė slidininke Irina 
Terentjeva. Žaliai baltą sportinę aprangą 
vilkintys 9 lietuviai į stadioną įžengė 50- 
ieji-po Latvijos, Libano ir Lichtenšteino, 
o po lietuvių delegacijos ėjo Meksikos ir 
Moldovos sportininkai.

Gruzijos sportininkai žygiavo su juo

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.R” nr. 4.

Mano namas griūna
Na, tikrai tai dar negriūna. Tiktai nie

kas nebesidaro kaip anksčiau. Viskas 
prasidėjo, kai aš savo tarnaitei daviau tris 
laisvas dienas. Penktadienį buvo jos baž
nytinė šventė, o sekmadienį yra jos lais
voji diena, tai pagalvojau, kad jai neverta 
grįžti pas mane šeštadieniui. Ir tada pra
sidėjo visos bėdos.

Ne tai, kad aš nemokėčiau susitvar
kyti namuose. Tai visai lengva. Tai tiesiog 
tam tikro projekto vykdymas, kuriam tu
ri būti tvirtai nusistatęs ir... na... gerai or
ganizuotas. Kaip aš. Pagaliau aš labai 
sėkmingai tvarkausi čia Balyje jau šeši 
mėnesiai. Ką gi, moterys visą laiką 
susitvarko, tai kodėl gi aš negaliu. Aš tik 
niekada dėl to nesiskundžiu. Bent iki 
šiol, nes atrodo, kad staiga viskas išėjo iš 
lygsvaros.

Pirmas dalykas, kuris nustojo veikti, 
buvo virtuvė. Penktadienio rytą aš, kaip 
paprastai, sudėjau indus ir stiklus į kriauk
lę ir išėjau. Vėlyvą popietę aš įėjau į Vir
tuvę - indai tebebuvo kriauklėje! Kaž'^i 
čia? Taip dar niekada nebuvo atsitikę. 
Nuo pat pradžios, kai čia apsigyvenau, aš 
sudėdavau stiklines į kriauklę, ir po 
valandos jos jau būdavo savo vietoje 
spintoje. Dabar atrodo, kad ta nelemtoji 
kriauklė pagedo.

Ir ne tik virtuvė - mano miegamasis 
irgi nustojo veikęs. Aš atsikėliau labai 

. anksti - turiu pastebėti, kad tai retas at
vejis - ir išėjau pavalgyti priešpiečių. Kai 
grįžau, mano didžiai nuostabai ir pasi
piktinimui, lova vis dar buvo nepaklota. 
Kaip tai galėjo atsitikti? Anksčiau viskas 
{puikiausiai veikė. O dar blogiau, kad ir 

^nešvarių skalbinių krepšis dar buvo

Mūsų Pastogė Nr. 7, 2010.02.24, psl. 

dais šalikais ir gedulo raiščiais, pagerbda
mi prieš kelias valandas per treniruotę 
žuvusį rogučių sporto atstovą 21-erių me
tų Nodar Kumaritašvili. Gruzijos vėliava 
buvo su juodu kaspinu. Visi buvę stadio
ne atsistoję pagerbė sportininką.

Eiseną užbaigė Kanados delegacija. 
Vėliavą nešė Clara Hughes, vienintelė 
pasaulyje ir žiemos, ir vasaros olimpiadų 
prizininkė (čiuožime ir dviračių sporte).

Tuomet prasidėjo pramoginė programa. 
Alegoriškai buvo pavaizduota Kanada 
kaip emigrantų šalis, šlovinta nuostabi 
šiaurės gamta. Stadiono kupole mirgėjo 
šiaurės pašvaistė, arenoje pasirodė 
milžiniškas lokys, plaukiojo virtualūs 
banginiai. Žmonėms ant galvų pasipylė 
auksiniai ir raudoni klevo lapai.

Po oficialių Olimpiados organizaci
nio komiteto vadovo John Furlong ir 
Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) 
prezidento Jacques Rogge kalbų Kana
dos generalgubernatorė Michaelle Jean 
paskelbė žaidynių pradžią. Stadione tylos 
minute buvo pagerbtas žuvęs Gruzijos 
sportininkas N.Kumaritašvili.

Žaidynėse dalyvaus apie pustrečio 
tūkstančio sportininkų, kurie varžysis 
tarpusavyje nuo vasario 12 iki 28 dienos.

Olimpinėje priesaikoje Vancouver 
pirmą kartą pasižadėta nevartoti dopingo.

Manoma, kad tiesioginę XXI olimpinių 
žiemos žaidynių atidarymą stebėjo apie 3 
mlrd. žiūrovų pasaulyje. Beje, pirmą kartą 
olimpinių žaidynių ceremonija surengta 
uždarame stadione. (DELFI) 

pilnas! Aš visuomet atllieku savo namų 
ruošos dalį ir, pakėlęs dėvėtus drabužius 
nuo grindų, numetu juos krepšio krypti
mi. Bet kad taip viskas nustotų veikę, yra 
tiesiog nepadoru. Juk ir namo garantija 
dar nepasibaigus! Man taip pat pradeda 
atrodyti, kad sutriko ir baltinių stalčiaus 
pasipildymas, o lentynoje nėra trejų polo 
marškinėlių, kurie visuomet ten atsiras
davo gražiai išlyginti ir sulankstyti. Jeigu 
taip ir toliau bus, aš turėsiu pirktis dau
giau drabužių per kompiuterį ar kur kitur.

Ta nuolatinė gedimų litanija tęsėsi 
tris dienas. Vonios kambarys niekada 
manęs neapvylė, bet dabar grindyse telk
šojo balos, o vonios dugne atsirado toks 
keistas dumblas su muilo kvapu. Bet juk 
tai nesąmonė - aš gi ten prausiuosi po 
dušu, tai kaip kas nors gali susipurvinti 
kai žmogus prausiasi? Juk bėgantis van
duo viską nuplauna? Man aišku, kad vo
nios porcelianas yra ydingas.

Trečią dieną aš pastebėjau, kad visos 
šiukšlių dėžės pilnos. Kas atsitiko su 
automatiniu dėžių tuštiriimu, kuris iki 
šiol taip puikiai veikė? Aš įtariu, kad tai 
ta pati liga, kuri užpuolė mano pelenines 
- jos visos pilnos, ir aš turėsiu pirkti nau
jas, kurios tikrai veikia.

Taip pat ir baseino filtras nebeįsijun- 
gia iš ryto ir neišsijungia vakare. Reikės 
pašaukti techniką. Net ir darželis neiš
vengė tos ligos - šen ir ten matau nuvy
tusias gėles ir sudžiūvusius stagarus bei 
lapus, kurių niekuomet ten nebūdavo.

Bet labiausiai nukentėjo grindys. 
Mechanizmas, kuris jas blizgindavo, visiš
kai sugriuvo. Dabar grindys padengtos 
kažkokia medžiaga - aš nežinau, kaip ji 
vadinasi, bet esu tikras kad ji turi kokį 
nors technišką pavadinimą. Ji atrodo kaip 
labai smulki balzganai pilka pudra. Aš to 
dar niekad nemačiau. O ant tos medžia
gos yra pėdos! Aišku, kad kažkas buvo 
mano namuose. Aš būtinai turiu jį pa- 
.gauti, bet mane truputį neramina, kad pa-

Lietuvos delegacija Vancouver žiemos olimpinių žaidynių atidaryme.

• Vasario 13 d. Vancouver olimpinėse 
žaidynėse startavo pirmoji lietuvė - 
biatlonininkė Diana Rasimovičiūtė. Du 
kartus šaudykloje suklydusi lietuvė 7.5 
km distanciją įveikė per 21 min. 11.2 sek., 
o tarp 88 klasifikuotų sportininkių už
ėmė 25-ąją vietą.

• Naktį iš vasario 15 d. į 16 d. Lietuvos 
laiku paaiškėjo olimpinis čempionas vyrų 
15 kilometrų slidinėjimo laisvu (čiuo
žėjoj stiliumi rungtyje. Juo Whistler trasoje 
tapo Dario Cologna iš Šveicarijos. Lietu
vos atstovas 25-erių metų Aleksejus No- 
voselskis j trasą iššliuožė trečioje pagal 
pajėgumą grupėje - 68-as.

• Vasario 15 d. vakarą Lietuvos laiku 
olimpiados Whistler slidinėjimo trasoje 
vyko moterų 10 kilometrų lenktynės 
laisvuoju (čiuožėjos) stiliumi. Lietuvos 
nacionalinės komandos vėliavnešė 25-erių 
metų Irina Terentjeva iš Visagino nuotolį 

Attention All Kovas Members
Notice of Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the ANNUAL GENERAL MEETING of 
the “Kovas” Sports Club will be held at Club Meredith (Lithuanian Club) 
premises, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown, on Sunday, 21st March 2010, at 
1.00pm.

Business:
• Hear President’s report on how the Club is going.
• Treasurer’s report

Comments on the Club’s past year.
• Discussion on Latvian/Lithuanian games.

Discussion on Geelong Šventė.
• Discussion on Melbourne Šventė.

Old Committee stands down
Nominations for the New Committee

• General Business (open forum)
Should anyone have anything that they would like brought up in any of the 

above items, please either send a letter to the Lithuanian Chib or to Tom Jablonskis 
at 1A Miller St., Kingsgrove NSW 2208, or E-mail:
tom.jablonskis@gmail.com or ring him on 9718 7122 home or 04 0066 9065 
mobile. Can we please have as many of the players come along so that we can 
discuss teams that we require.

Tom Jablonskis, “Kovas” Secretary

gal pėdas jis maždaug mano ūgio, tad tu
riu būti atsargus jį užkabindamas, kad 
neprimuštų. Ta pati medžiaga yra ir ant 
medinių baldų, reiškia ji sklinda ne iš 
grindų. Turiu pažiūrėti Google, iš kur ji 
atsiranda. t t l . lr i •

Man visai nepatinka, kas dabar daro
si Aš noriu, kad grįžtų mano pemban
tu. Aš turbūt netyčia išjungiau paslėptą 
mygtuką, kuris tvarko vilą, ir aš esu tik
ras, kad manopembantu žino, kur jis yra. 
Šiandien aš papasakojau apie savo bėdas 
vienai gerai draugei, su kuria prieš kele
tą metų gana ilgai gyvenau. Mes labai 
gerai sutardavom, bet šiandien ji man 
neparodė jokios simpatijos. Tiesą pasa
kius, ilgai ir įtemptai į mane pažiūrėjus, ji 

nušliuožė per 28 minutes ir 52.2 sekundės 
bei užėmė 64-ąją vietą.

• Diana Rasimovičiūtė olimpiados 
biatlono varžybų 10 kilometrų persekio
jimo lenktynių rungtyje antradienį, vasario 
16 d., užėmė 34-ąją vietą. Ji nepataikė 5 
šūvių ugnies ruožuose.

• Olimpinių žaidynių moterų biatlo
no 15 km asmeninėse varžybose vasario 18 
d. Lietuvos atstovė Diana Rasimovičiūtė 
užėmė 30-ą vietą, ją pasidalijusi su identišką 
laiką užfiksavusia prancūze Sylvie Becaert.

• Vasario 17 d. olimpinėse žaidynėse 
vykusiose sprinto lenktynėse dalyvavo visi 
keturi Lietuvos slidininkai. Moterys įveikė 
1.4 km nuotolį, o vyrai 1.6 km. Nė vienam 
mūsų slidininkui nepavyko patekti į 30- 
tuką ir toliau tęsti kovas dėl aukštesnių 
vietų. Tačiau beveik visi jie, po lenktynių 
kalbėdami su žurnalistais, sakė, kad savo 
pasirodymu sprinte yra patenkinti. □ 

papurtė galvą, atsiduso ir pasakė. “Tu nė 
per nago juodymą nepasikeitei”.

ES.
Į šitą mano laišką tuojau atsakė mano 

draugas: “ Tikrai yra mygtukas, ir aišku, 
kad jis buvo išsijungęs, galbūt per vieną 
iš tų elektros nutrūkimų. Neieškok jo ir 
nebandyk juo naudotis. Tiktaipembantu 
žino, ką su jais daryti Kai tavopembantu 
sugrįš, ji viską sutvarkys.

Po trijų dienų aš su džiaugsmu para
šiau draugui: “Aš taip ir maniau!!! Šiandien 
ji sugrįžo, irviskasvėlveikia!! Ir tu teisus 
- vilą tvarkantis mygtukas turi būti jos 
žinioj - aš tikriausiai jį sugadinčiau, jei 
pabandyčiau pats juo naudotis.

(Bus daugiau)
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S. Šedbaras apie dvigubą pilietybę
Į Seimą vėl 

grįžta diskusijos 
dėl dvigubos pi
lietybės. Teisės ir 
teisėtvarkos ko
miteto pirminin
kas Stasys Šedba- 
ras (žiūr. nuotr. 
dešinėje) siūlo 
vadovautis Len
kijos pavyzdžiu ir Šio reiškinio neskatin
ti, bet jei Lietuvos pilietis gautų kitos 
valstybės pasą, to tarytum nepastebėti. Jo 
manymu, per kitąmet vyksiančius savi
valdybių tarybų rinkimus būtų galima 
surengti referendumą dėl Konstitucijos 
keitimo ir apibrėžti galimybes turėti dvi
gubą pilietybę.

Konservatoriai yra pasiūlę, kad Lie
tuvos pilietybė būtų suteikiama ir Euro
pos Sąjungos ar NATO narės pasą ga
vusiems šių laikų išeiviams ir gretimose 
šalyse pasienyje gyvenantiems lietuviams. 
Prezidentūra savo ruožtu siūlo leisti dvi
gubą pilietybę tik tiems žmonėms, kurie 
pasitraukė iš Lietuvos iki Nepriklau
somybės atkūrimo ir jų palikuonims, taip 
pat vėlesnių išeivių vaikams.

„Man patiktų, kad mūsų valstybė 
naudotųsi Lenkijos principu. Kiekvienas 
žinome, kad esame Lietuvos pilietis ir 
turbūt ne iš gero gyvenimo kitos valstybės 
pilietybę įgyjame“, - spaudos konferenci
joje sakė S. Šedbaras. Jo žodžiais, Lenkija 
„toleruoja dvigubą pilietybę įdomiu 
būdu“: tarytum leidžiama turėti tik Len
kijos pilietybę, bet jei žmogus gauna ir ki
tos šalies pasą, valstybė „nutylėjimo būdu 
toleruoja ir nedaro didelės problemos, 
negirdi ar apsimeta, kad nežino“.

Parlamentaras siūlė neatimti pasų iš 
žmonių, kurie yra Lietuvos patriotai ir 
nori būti piliečiais. „Esu už liberalesnę 
tvarką. Esame didi tauta, kiekvienas 
žmogus brangus ir turi būti glaudžiamas 
po valstybės sparnu, turi sulaukti paramos 
čia ar kitur“, - kalbėjo S. Šedbaras ir citavo 
Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės pir
mininkę: esą jei šioje šalyje gyvenantys 
išeiviai negalės pretenduoti į dvigubą 
pilietybę, šiemetė kalėdinė dovana iš jų 
bus paskutinė.

Anot komiteto vadovo, Europos vals
tybėse šiuo klausimu taikoma įvairi prak

Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Sutinku su p. Kęstučiu Protu, kad 
raštiškų proxy balsų nebuvo, kaip kad 
nebuvo nei raštiškų nominacijų, nei raš
tiškų sutikimų kandidatuoti, išskyrus 
buvusios Sydney Apylinkės Valdybos 
narius. Bet kaip tada galima pavadinti 
tuos balsavimo lapelius, surinktus iš as
menų, kurių salėje visai nebuvo susirinki
mo ir balsavimo metu ? Be to, pagal In
korporacijos Įstatymus, kiekvienas balsuo
tojas turi asmeniškai įmesti savo balsavi
mo lapelį į specialią balsavimo dėžutę.To 
neįvyko.

Atsakydama p. Nijolei Šalkūnienei, 
norėčiau tik pasidžiaugti, kad Melboumo 
Apylinkė laikosi Australijos Įstatymų ir 
teisėtai išrenka savo Valdybą. Tačiau Kraš
to Valdyba turėjo perspėti, kad “Sydney 
Apylinkės Valdyba “ buvo išrinkta nesilai
kant Australijos Įstatymų ir todėl negali 
dirbti legaliai. Mums rūpėjo, kad Sydney 
Apylinkė (kaip inkorporuota) už padarytus 
prasižengimus nesilaikant Įstatymų ne
gautų baudos ir kad nebūtų atimta gali
mybė gauti pašalpų (Grants) iš N.S.W. 
valdžios. Mūsų noras ir tikslas yra tas, kad 
Sydney Apylinkės Valdyba kuo greičiau 

tika. Dalis valstybių dvigubą pilietybę 
draudžia su retomis išimtimis. Tokios nuo
statos galioja ne tik Lietuvoje, bet ir Aus
trijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Nyder
landuose, Prancūzijoje.

Latvijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje ir 
Vokietijoje dviguba pilietybė iš esmės 
leidžiama, bet ji nėra dažnas dalykas. Tuo 
metu Malta, Suomija, Šveicarija leidžiama 
turėti du pasus su retais apribojimais.

Seime - du siūlymai dėl dvigubos 
pilietybės

Parlamentaro žodžiais, dėl dvigubos 
pilietybės reikia politinio apsisprendimo. 
Neseniai Seime vykusios diskusijos 
dalyviai kėlė klausimus, ar pilietybė gali 
būti prigimtinis dalykas, ar gali būti leng
vai atimama gavus kitos šalies pasą, kaip 
traktuoti pilietybės nulemtą ryšį su vals
tybe, pavyzdžiui, karinę tarnybą.

„Referendumas būtų įmanomas, jei 
dabar pradėtume jam rengtis“, - pažymėjo 
S. Šedbaras. Jis priminė, kad kitąmet vyks 
savivaldybių rinkimai, - kartu su jais būtų 
galima surengti referendumą. „Žmonėms 
aktualu ir referendumas įvyktų. Yra daug 
šeimų, kurios susidūrė ar susiduria su 
emigracija. Joms būtų aktualu pareikšti 
valią“, - svarstė parlamentaras.

Pagal Konstitucijos 12 straipsnį, „iš
skyrus įstatymo numatytus atskirus at
vejus, niekas negali būti kartu Lietuvos 
Respublikos ir kitos valstybės pilietis”. 
Diskusijos dėl dvigubos pilietybės kilo 
Konstituciniam Teismui išaiškinus, kad 
nuostata „atskiri atvejai“ reiškia, jog įsta
tymu gali būti nustatyti tik labai reti, išim
tiniai atvejai, kai įgyjant kitos valstybės 
pilietybę išsaugoma ir Lietuvos pilietybė.

Pilietybės įstatymas leidžia turėti du 
pasus asmenims, kurie iki 1940 m birželio 
15 d. buvo Lietuvos piliečiai ir buvo ištrem
ti ar pasitraukė 1940 m. birželio 15 d. - 
1990 m. kovo 11d. okupacijų metu. Tas 
pats galioja jų vaikams, vaikaičiams bei 
provaikaičiams.

Lietuvos pilietybę gali gauti emigran
tų vaikai, gimstantys užsienyje ir au
tomatiškai tampantys atitinkamos šalies 
(Airijos, JAV ir pan.) piliečiais, bei kai ku
rie kiti asmenys.

Pernai rudenį Seimo nariai Paulius 
Saudargas ir Gintaras Songaila pasiūlė 
įteisinti dvigubą pilietybę lietuvių kilmės 

legalizuotųsi
Mano pastaba apie Sydney Lietuvių 

Klubą: gerb. N. Šalkūniene, gal Jūs kal
tinate Krašto Valdybą lyg ji būtų “tie 
veikėjai, kurie buvo pasiryžę sunaikinti 
ne tik Bendruomenę, bet ir Klubą“? Ga
liu pasakyti, kad “tie veikėjai” kartu su 
Krašto Valdybos nariais Klubą sutvarkė, 
ir dabar Klubas dirba gerai, teisingai ir 
tvarkingai

Dėl Sporto Klubo “Kovas”, galiu pa
sakyti, kad tikrai jo niekas nenorėjo su
naikinti. Žinau todėl, kad aš, dabartinė 
Krašto Valdybos Pirmininkė, esu Sporto 
Klubo “Kovas” Garbės Narė ir ilgus me
tus jam vadovavau. Kartais sunku surink
ti žaidėjus. Panašiai buvo atsitikę Mel- 
boumui per Sporto Šventę Sydney 2008. 
Todėl ir aš galėčiau klaustų kur tada bu
vo dingęs Melboumo “Varpas”?

Mano manymu, po visų šių nesklan
dumų ir nesusipratimų reikia pagaliau 
pradėti dirbti tvarkingai ir teisingai lai
kantis Įstatymų. Aš tvirtai tikiu, kad Syd
ney bendruomenė sustiprės ir toliau dirbs 
vieningai

Su pagarba,
Angonita Wallis,

ALB Krašto Valdybos Pirmininkė 

emigrantams, jau po Nepriklausomybę 
atkūrimo išvykusiems į ES ar NATO šalį, 
taip pat tiems, kurie gyvena Lietuvos 
kaimynėse. Bet sovietmečiu emigravu
siems žmonėms parlamentarai siūlo pa
likti lietuvišką pasą tik jei jie yra lietuvių 
kilmės.

Tokias pataisas jie pasiūlė Prezidento 
Valdo Adamkaus pateiktam Pilietybės 
įstatymo projektui.

Pagal Šį projektą, dviguba pilietybė 
būtų leidžiama tik iš Lietuvos pasitrau
kusiems iki Nepriklausomybės atkūrimo 
ir jų palikuonims, o pasitraukusieji po

Vytauto Didžiojo universiteto 
Vasaros kursai

Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvių išeivijos insti
tutas kviečia už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius nuo 18 
metų, į Vytauto Didžiojo universiteto vasaros kursus - 
Refresh Lithuania, kurie vyks 2010 m. liepos 5-16 dienomis 
Kaune. VDU vasaros kursai - tai visus pasaulyje išsibars

čiusius lietuvius, o ypač jaunimą jungianti idėja, kurios tikslas yra išlaikyti išsisklaidžiusios
tautos dalies ryšį su Tėvyne bei supažindinti su šiuolaikine Lietuva.

2010 m. liepą vyksiantys kursai yra skirti studentiško amžiaus lietuvių išeivijos at
stovams, norintiems palaikyti glaudesnius ryšius su Lietuva, besidomintiems lietuvių 
kalba, Lietuvos kultūra ir istorija, šalies socialine, ekonomine bei politine padėtimi.
VDU vasaros kursų globėja - Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Irena Degutienė. 

Vasaros kursų metu numatomos šios veiklos:
1. Lietuvos ir išeivijos istorijos, Lietuvos kultūros ir meno paskaitos, diskusijų klubai
2. Lietuvių kalbos praktika, kalbos kultūra, šiuolaikinės liet, kalbos vartojimo įgū
džių tobulinimas.
3. Kultūrinė, pažintinė veikla (muziejai, ekskursijos, meno renginiai).
4. Pažintis su Seimo, Vyriausybės bei kitų vyriausybinių ir nevyriausybinių organiza
cijų darbu.
5. Pažintis su Vytauto Didžiojo universiteto studijų programomis bei bendruomene.
Registruotis į kursus galima elektroniniu paštu, atsiunčiant užpildytą dalyvio anketą. 

Anketas prašome siųsti iki balandžio 1 dienos. Išsamesnę informaciją apie programą ir 
registracijos formas rasite internete

http://www.iseivijosinstitutas.lt/index.php? cid=664
Kontaktai: Vida Bagdonavičienė, tel: +370 67 971289.

Ingrida Celešiūtė, tel.: + 370 67 194589.
e-mail: pla@isc.vdu.lt‘ Lietuvių išeivijos institutas

Prašo informacijos ir pagalbos
Gerbiami tautiečiai,

Kreipiamės į Jus Anglia Ruskin uni
versiteto lietuvių bendruomenės vardu, 
norėdami paprašyti Jūsų pagalbos.

Susibūrėme šių metų pradžioje paska
tinti įvairiausių idėjų ir sumanymų bei 
noro kurti projektus naudingus Lietuvai. 
Suprantame, jog norint įgyvendinti pras
mingus projektus yra labai svarbu ben
dradarbiauti su viso pasaulio lietuvių 
bendruomenėmis.

Mūsų pirmasis projektas „Aš + Iii = 
kmLT“ (Aš +Tu = karšta meilė Lietuvai) 
yra paremtas „Grįžtam2009“ idėja - dvi
račių žygiu iš Londono į Lietuvą, kurio 
metu du Anglia Ruskin universiteto stu
dentai - Manvydas ir Marius - numynė 
daugiau nei 2500 kilometrų, taip paro
dydami lietuviams, jog gyvenant svetur 
meilę Lietuvai galima išreikšti įvairiausiais 
būdais, tam tik reikia didelio noro, ryžto 
ir nuoširdumo.

Projektas „Aš + Tu = kmLT“ - tai žy
gis dviračiais į Lietuvą per Skandinaviją, 
pasiekiant šiauriausią Europos tašką 
Nordkapą. Juo siekiame skatinti lietu
vius, gyvenančius Lietuvoje ir išeivijo
je, atsigręžti j Lietuvą - prisijungti prie jos 
ateities kūrimo organizuojant pilietišku

Australijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas:
www.austlb.org , „

i ~ . ui insnj
Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogėj' 

_______________ Re m kite išeivijos spaudų!_______ - iX'»r.£
■——————■——————M—————————-—
AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ FAST0GĖS”PRENUMERATĄ?

1990-ųjų dvigubos pilietybės negautų, ji 
galėtų būti suteikiama tik užsienyje 
gimusiems jų vaikams.

Šie žmonės pasą galėtų išsaugoti ne
bent ypatingais atvejais, pavyzdžiui, 
susituokę su kitos valstybės piliečiu, ir 
taip pagal tos šalies įstatymus įgiję antrą 
pilietybę. nt'ii/

Kadangi neaišku, ar dvigubos piliety
bės įteisinimas nesikirstų su Konstitucija, 
komitetas žada kartu su pakeistu projektu 
teikti ir Seimo nutarimo projektą dėl 
kreipimosi į Konstitucinį Teismą.

(Eglė Digrytė, DELFI)

mą skatinančius projektus, kuriant ben
druomenes, puoselėjant ir saugojant 
lietuvišką kultūrą bei tradicijas. Žygio me
tu dviratininkai susitiks su skirtingų ša
lių lietuvių bendruomenėmis ragindami jas 
prisijungti prie Lietuvos ateities vizijos 
kūrimo.

Norėdami, kad šis projektas būtų išties 
naudingas lietuviui, nusprendėme kiek
vienoje lankomoje bendruomenėje įsteig
ti parodą, atspindinčią užsienyje gyvenan
čių tautiečių gerus darbus Lietuvai-kaip 
pilietiškumo pavyzdį kitiems tautiečiams. 
Norėtume pasiteirauti, ar galėtumėte su
teikti informacijos apie tokius užsienyje 
gyvenančius lietuvius, kurie būtų prisidėję 
prie Lietuvos valstybingumo puoselėjimo 
bei Lietuvos vardo populiarinimo. Būtu
me dėkingi jeigu padėtumėte papasakoti 
šias istorijas (atsiųsdami šių lietuvių kon
taktinius duomenis, nuotraukas arba kitą 
naudingą informaciją). Mums įdomi kiek- 
yiepa istorija.
I Lauksime Jūsų atsakymo.

Pagarbiai
Milena Šereikaitė

Anglia Ruskin universiteto lietuvių 
bendruomenės (ARULS) vardu 

www.anglia.ac.uk
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The Lithuanian Studies Society (Tas.) and the 
Lithuanian Women’s Welfare Association (Melb). 

are proud to present:

Easter Egg Decorating 
Workshop

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

We invite people of all ages to participate in the ancient Eastern European 
tradition of painting and decorating eggs.

Date: Saturday, 13th of March, 2010
Time: 2 pm- 5pm
Venue: German Australian Club, 30 Bowden St, Glenorchy 7010, Tasmania.
Cost: Gold coin donation
Registration: Email Adela: adelaristovski@gmail.com

Phone Adela: (03) 6230 7740 during business hours
Requirements

As space is limited, please registčfhs soon as possible, and at least 3 days in 
advance. Bring one dozen hard-boiled eggs with you to the Workshop. Wear 
inexpensive casual clothing - clothing may be damaged due to dye or wax.

All children must be accompanied by a parent or guardian.

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

Klubo restoranas
Virtuvėje dirba šėlas Antonio.

Pietūs - nuo 12 vai. dienos iki 3 vai. p.p.
Vakarienė- nuo6vai.p.p. iki9vai.p.p.
Sekmadieniais - nuo 12 vai. be pertraukos.

Sekmadieniais - Svetlanos lietuviški patiekalai

Tasmanijos Universiteto Lietuvos Studijų Sambūris 
Ir Melbourne Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija 

kviečia visus - jaunus ir senus - dalyvauti

Velykinių margučių marginimo popietėje
Vėl tęsime senovišką europiečių tradicij ą - 

vėl dažysime ir marginsime kiaušinius šv. Velykoms.
Kada? Šeštadienį, 2010 m. kovo 13 dieną.
Kur? Vokiečių Klube, 30 Bowden SL, Glenorchy 7010, Tasmanijoje.
Kiek kainuos? Įėjimas - „paauksuota moneta”

(tai yra, $1, arba Jūs galėsite paaukoti, kiek norite).
Visi norintys dalyvauti, turi užsirašyti iš anksto pas Adelą e-mail: 

adelaristovski@gmail.com arba telefonu (03) 6230 7740 darbo valandomis.
Prašome įsidėmėti:
° Vieta yra ribota, todėl prašome užsirašyti kuo greičiau, ir mažiausiai 3 dienas 

iš anksto.
° Kiekvienas dalyvis turi su savim atsinešti tuziną kietai išvirtų kiaušinių.
° Apsirenkite paprastais darbiniais rūbais, nes dažai arba vaškas gali netyčia 

sutepti Jūsų aprangą.
° Visi vaikai turi ateiti su tėvais arba globėjais, ir nuolat būti suaugusių 

priežiūroje.

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Lingua LituanicaVasaros kursai (2010)
Kalbos praktikos centras Lingua Lituanica moko lietuvių kalbos išeivius ir užsienio 

šalių piliečius, supažindina su Lietuvos kultūra bei žmonėmis.
Intensyvūs lietuvių kalbos vasaros kursai Lingua Lituanica centre šiais metais vyks 

rugpjūčio 2-14 dienomis. Numatomos pradedančiųjų, pažengusiųjų ir mokančiųjų 
grupės. Kursą sudaro 50 akademinių valandų: 44 akad. vai. lietuvių kalbos pratybų ir 6 
akad. vai. apžvalginių Lietuvos istorijos, lietuvių literatūros ir etnokultūros paskaitų. 
Kalbos praktikos centre taikomi įvairūs mokymo metodai, padedantys greičiau išmok
ti kalbą ir laisviau jaustis aplinkoje. Nuolat atnaujinama Lingua Lituanica centre esanti 
galerija, kursų dalyvius supažindins su Lietuvos menininkais (tapytojais, fotomenininkais).

Kursų metu numatoma įvairi kultūrtinė programa: eskursijos po Lietuvą, susitikimai 
su žinomais Lietuvos žmonėmis ir Lietuvoje gyvenančiais užsieniečiais.

Daugiau informacijos gausite parašę e-mail info@lingualit.lt arba paskambinę tele
fonu +370 5 2313239

Aukos “Musų Pastogei”

Rekolekcijos Melbourne
Rekolekcijas Melbourne praves svečias kun. Hermanas Šulcas š. m. vasario 27 d., 

šeštadienį, 16 vai., Melbourne Lietuvių Namuose. Po Rekolekcijų - pabendravimas su 
kunigu. Kviečiame visus ir prašome prisidėti prie vaišių, atsinešant “po lėkštę”.

Melbourno Parapijos Taryba

Geelongo vaikučiai kviečia visus aplankyti Geelongo miesto žymų

“Pako Festa” festivalį
šeštadienį, vasario 27 dieną, 
Pakington Street. Dalyvau
sime kartu su Geelongo lie
tuvių bendruomenes atsto
vais 11 vai. parade - eitynėse, 
popietėje dainuos “Aidai”, o 
mes kartu su vyresniaisiais 
šoksim tautinius šokius ir 
pravesim lietuvių šokių pa
mokas “workshop”. Iki pasi
matymo!” Šokėjų vardu,

Loreta Čižauskaitė- 
Tigani

V • • 1DLR Užsienio reikalų ministerijos informacija
Lietuvos Užsienio reikalų ministerija kviečia užsienyje gyvenančių lietuvių or

ganizacijas teikti projektus ugdymo ir kultūros srityse, kuriais būtų siekiama įtraukti 
lietuvius užsienyje į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, 
stiprinti bendruomeniškumą, plėtoti lituanistinį švietimą, puoselėti lietuvišką kultūrą, 
remti užsienio lietuvių žiniasklaidą.

Smulkesnę informaciją galima rasti šioje nuorodoje:
http://www.urm.lt/index.php7406350485

1$* AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
Pirmininkė Rita Mačiulaitienė tel: 0425 704 890
Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška

Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018.
e-mail: juskagirl@y7mail.com www.ald2010.org

E. Juška NSW $ 35.00 J. Muzrimas NSW $120. 00
E. Sasnaitienė NSW $ 50.00 G. Pasiczynskyj SA $ 35.00
D. Skorulienė NSW $ 35.00 A. Merflnas SA $ 35.00
P.Armonas NSW $ 35.00 N. Alvikienė SA $ 25.00
J. Jankevičienė VIC $ 10.00 J. Done la SA $ 35.00
J. Babarskas WA $ 35.00 A. Savickas SA $ 35.00
M. Linas NSW $ 35.00 J. Vabolienė SA $ 15.00
A.V. Šutas NSW $ 15.00 S. Varnas SA $ 15.00
G. Bernotas NSW $ 10.00 V. ir P Gružauskai ACT $120.00
P. Vegys NSW $ 25.00 J. Juška ACT $120.00
A. Jokantas NSW $ 20.00
V Petraitienė VIC $ 35.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams,
S. Stukys NSW $ 35.00 ypatingai dėkojame p. Z. Kalpokienei
P. Šiaučiūnas TAS $ 35.00 ($100), p. J. Muzrimui ($120), p.p. V. ir P.
K Grig NSW $ 55.00 Gružauskams ($120) ir p. V. Juškai ($120).
Z. Kalpokienė VIC $100. 00 “Mūsų Pastogės” admninistracija

“MUSU Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne 
vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.

(Vidurdienį laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Mondays 10 a.m.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.slic.org^u/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 otganizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

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