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Triguba Šventė Sydnėjuje Prezidentė siūlo atidaryti KGB archyvus

Šių metų vasario 20 dieną Sydnėjaus lietuviai paminėjo trigubą šventę: Vasario 16- 
ąją, Kovo 11-ąją ir Lietuvos vardo paminėjimo antro tūkstantmečio pradžią. Pla
čiau apie minėjimą skaitykite “M.R” psl. 3. Nuotraukoje - minėjimo metu. Priekyje iš 
kairės: LR ambasadorius Japonijai, Australijai ir Naujajai Zelandijai Dainius Ka- 
maitis, ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos nariai Vytautas Juška ir Greta Savickaitė - 
Fletcher. Už jų - Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”.

■££££, Lietuvos įvykių apžvalga
Vyriausybės 

taupymo 
politika 
Ministro Pir

mininko An
driaus Kubiliaus 
vadovaujamas 
Ministrų kabine
tas teigia 2009 
metais reprezen

tacijai, transportui, komandiruotėms 
išleidęs perpus mažiau lėšų - sutaupęs 23 
mln. litų, lyginant su 2008-aisiais.

Pasak Ministro Pirmininko spaudos 
tarnybos pranešimo, Vyriausybės išlaidos 
reprezentacijai 2009 metais lyginant su 
2008 - taisiais sumažėjo 57%, arba 10 mln. 
litų. Pusę šios sumos sutaupė Užsienio 
reikalų ministerija.

Dar 10 mln. litų sutaupyta 49% 
sumažinus išlaidas komandiruotėms, o 3 
mln. litų sutaupyta 35% apkarpius išlai
das transportui.

Baltijos ir Šiaurės šalys 
vienyjasi

Vasario 18 dieną Lietuvos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė priėmė Vilniuje vie
šinčius Šiaurės ministrų tarybos narius - 
Islandijos, Danijos, Norvegijos, Švedijos, 
Suomijos, Grenlandijos, Fererų ir Alan
dų salų ministrus. Tai pirmą kartą Šiau
rės ministrų tarybos posėdis vyks ne vie
noje iš Šiaurės šalių, o Lietuvoje.

“Lietuvos bendradarbiavimas su Šiau
rės šalimis yra vienas svarbiausių mano 
vykdomos užsienio politikos prioritetų. 
Baltijos ir Šiaurės šalis vienija bendri 
interesai, todėl glaudus bendradarbiavi
mas išplėstų regiono galimybes ir sustip
rintų mūsų vaidmenį Europoje bei globa

liame kontekste”, kalbėjo Prezidentė Da
lia Grybauskaitė.

Prezidentė pažymėjo, jog Lietuvai 
atkūrus nepriklausomybę Šiaurės šalys 
buvo vienos iš pirmųjų, kurios Lietuvo
je įsteigė savo informacinius centrus ir 
diplomatines atstovybes. Jos nuolat reiš
kė paramą Lietuvos valstybingumo įtvir
tinimui. Puikūs sėkmingo Šiaurės ir Balti
jos šalių bendradarbiavimo pavyzdžiai yra 
Baltijos jūros regiono strategijos įgyven
dinimas - bendri regiono energetikos ir 
transporto projektai, Europos humani
tarinis universitetas, Vilniuje, remiamas 
Šiaurės ministrų tarybos.

Pensinį amžių siūloma vėlinti 
nuo 2011 -2012 m.

Apie pensinio amžiaus vėlinimą kal
bama nebe vienerius metus. Dar 2005 
metais Vyriausybė pritarė Lisabonos stra
tegijos įgyvendinimo planams nuo 2012 
metų vis vėlinti išėjimą į pensiją.

Šiuo metu moterys į pensiją Lietuvoje 
išeina 60 metų, o vyrai 62.5 metų. Mano
ma, kad amžiaus vėlinimas dar labiau 
padidintų nedarbą Lietuvoje. Lietuva sto
dama į Europos Sąjungą įsipareigojo nuo 
2012 m. vėlinti pensinį amžių, todėl nuo 
tada ir reikėtų daryti, o ne anksčiau, apie 
ką dabar kalbama, mano Artūras Čer
niauskas, Lietuvos profesinių sąjungų 
konfederacijos pirmininkas.

“Be to, reikia pagalvoti ir apie pensijų 
didinimą. Dabartinės socialinės išmokos 
verčia žmones dirbti ne todėl, kad jie 
nori, o tam, kad jie turėtų už ką išgyventi”, 
teigė A Černiauskas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministe
rijos duomenimis, 2009 m. gruodžio ir šių

Nukelta į 2 psL

Prezidentė Da
lia Grybauskaitė 
(žiūr. nuotr. dešinė
je) siūlo kuo sku
biau užbaigti lius- 
tracijos procesą, 
paviešinant visą 
archyvuose turimą 
medžiagą, susijusią 
su KGB veiksmais įtraukiant žmones į sa
vo veiklą, kartu paaiškinant dokumentų 
prasmę. Taipji pareiškė susitikusi su Seimo 
Nacionalinio saugumo ir gynybos komi
teto (NSGK) nariais. „Tai yra vienintelis 
aiškus, greitas, suprantamas ir būtinas 
kelias pabaigti du dešimtmečius besitę
siančią ir niekaip nesibaigiančią liustracijos 
temą“, - Prezidentės žodžius citavo jos 
atstovas spaudai Linas Balsys.

Pasak L. Balsio, anksčiau jau buvo 
suteikta galimybė prisipažinti žmonėms, 
įtrauktiems į Sovietų Sąjungos specialių
jų tarnybų veiklą. Apie šių asmenų buvu
sią veiklą žinoma, jiems buvo garantuota

Knygų mugė -
Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio 

vykusioje 11-oje Vilniaus knygų mugėje 
šiemet apsilankė daugiau žmonių nei bet 
kada anksčiau - organizatoriai suskaičia
vo 59,200 lankytojų.

Iki tol daugiausia mugės lankytojų 
suskaičiuota 2008 metais. Tuomet mugėje 
lankėsi 57,800. žmonių.

Didžiausias skaitytojų antplūdis šiemet 
užfiksuotas šeštadienį. Anot parodų centro 
“Litexpo”, kuriame vyko mugė, atstovės 
spaudai Rasos Keliuotytės, Nekasdieninių 
pasimatymų diena pavadintą šeštadieni

Gintarui Petrikui - pusšeštų metų
Kaip praneša 

DELFI, buvęs 
Lietuvos vals
tybinio komer
cinio banko 
(LVKB) tarybos 
pirmininkas Gin- 
taras Petrikas 
(žiūr. nuotr. de
šinėje) iššvaistė 
banko turtą su
teikdamas su koncernu EBSW susijusioms 
bendrovėms kreditus be turto įkeitimo ar
kitų garantijų. Tai vasario 22 d. konstata
vo Vilniaus apygardos teismas, 38 metų 
G. Petrikui skyręs pusšeštų metų laisvės 
atėmimo bausmę bei iš jo Turto bankui 
priteisęs daugiau kaip 18 mln. litų. Pa
skelbęs nuosprendį teismas G. Petrikui 
pritaikė amnestiją, todėl jam bausmė 
sumažėjo šeštadaliu, bet ne mažiau kaip 
vieneriais metais.

Kaip pabrėžė Vilniaus apygardos teis
mo teisėjas Vladislavas Lenčikas, G. 
Petrikas su bendrininkais organizavo sve
timo turto iššvaistymą - jis pasinaudo
damas savo autoritetu ir įtaka nurody
davo išduoti kreditus be turto įkeitimo. 
Pasak teismo, svetimą turtą G. Petrikas 

valstybės apsauga. Tačiau procesas iki šiol 
nebaigtas: Liustracijos komisija dirba, 
esama bylų, bet didžioji dalis jų teismuose 
baigiasi niekuo, nes dėl medžiagos trū
kumo teismai negali priimti sprendimo.

„Liustraciją reikia kuo skubiau už
baigti, paviešinant visą archyvuose turimą 
medžiagą, susijusią su tuo, kaip KGB ir 
kitos specialiosios tarnybos įtraukdavo 
Lietuvos gyventojus į savo veiklą, ir tos veik
los metodus, - Prezidentę citavo L. Bal
sys. - Informaciją reikia padaryti viešą, 
dokumentus skelbti (techninės detalės, 
kaip tai padaryti). “D. Grybauskaitės 
manymu, kartu su dokumentais reikia 
pateikti kvalifikuotą, profesionalų pa
aiškinimą, kad būtų lengviau suprasti, ką 
tam tikras dokumentas reiškia ir kokią 
įtaką jis galėjo turėti žmogaus veiklai bei 
likimui, ir ar šis asmuo galėjo būti užver
buotas ir tapti agentu. „Tai turėtų būti 
masiškas, aiškus žmonių švietimas apie 
spec, tarnybų veiklą ir jų padarytą žalą“,- 
apibendrino L. Balsys. (Pagal DELFI)

labai sėkminga
mugėje apsilankė 18-20,000 žmonių.

Nors 2010-aisiais mugė nebuvo di
džiausia nei pagal užimamą plotą, nei pa
gal dalyvių skaičių, joje šįkart netrūko 
renginių. Jų surengta per 350. R.Ke- 
liuotytė sakė, kad nebuvo skaičiuojama, 
kurie renginiai - susitikimai su autoriais, 
diskusijos ar kiti - sulaukė didžiausio 
susidomėjimo.

Šįkart Vilniaus knygų mugėje apsilan
kė 200 kompanijų iš 7 šalių: Lietuvos, 
Lenkijos, Estijos, Baltarusijos, Japonijos, 
Italijos, Gruzijos. □

iššvaistė kartu su banko valstybes pir
mininku Algimantu Bartusevičiumi (jis 
yra miręs), jo pavaduotoja ir Paskolų 
komiteto pirmininke Kristina Dabašins- 
kaite bei bendrovės „Custos“ direktoriumi 
Eduardu Guralija.

Teismas nurodė, kad G. Petrikas iš
švaistė turtą, kai bendrovė „Custos“ ne
grąžino 4,512,000, „Evadis“ - 4,900,000, 
„Autopaletė“ - 4,120,000, „Statybinių 
medžiagų investicija“ - 2,678,000 Lt gau
tų paskolų.

Valstybės kaltintojas teisme buvo pa
žymėjęs, kad dvi EBSW bendrovės buvo 
įsteigtos tik tam, kad gautų paskolas iš 
banko ir taip padengtų kitus kreditus. Pa
sak prokuroro, šios bendrovės realiai 
nevykdė jokios veiklos, nebuvo sufor
muotas jų įstatinis kapitalas, todėl jos 
apskritai net negalėjo gauti paskolų 
bankuose.

Kadangi G. Petrikas yra suimtas pagal 
kitoje byloje priimtą apkaltinamąjį nuo
sprendį dėl investicinės Kauno Holdingo 
kompanijos turto iššvaistymo, nuteistasis 
toliau lieka nelaisvėje. Tačiau kalėti jam 
liko nedaug - į bausmę buvo įskaičiuoti 3 
metai ir 4 mėnesiai, kuriuos jis praleido 
už grotų JAV □
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Vytautas 
Patašius

♦ Vasario 21 d. 
Izraelio karo avia
cija įsigijo naujau
sio tipo bepiločių 
karo lėktuvų lai
vyną. Didžiuliai 
Heron TP lėktu
vai gali be per
traukos skristi 20 
valandų, pakilti į 
12 km aukštį.

Reikalui esant jie galėtų pasiekti Iraną, 
kurio vadovai nuolat kalba apie Irano 
pajėgumą pasiekti Izraelį savo raketomis.
♦ Vasario 22 d. Turkijos policija suėmė 
49 aukšto rango aktyvios tarnybos ar 
atsargos karininkus, jų tarpe keturis ak
tyvios tarnybos admirolus ir tris atsargos 
generolus. Jie įtariami planavę nuversti 
dabartinę vyriausybę, kuri yra kariuome
nės vadovybės nemėgiama dėl religijos 
įvedimo į valstybės valdymą. Po tardymų, 
iki vasario 25 d. dvidešimčiai iš suimtųjų 
karininkų buvo iškelti formalūs kaltinimai.
♦ Vasario 23 d. Irano karo aviacija pri
vertė civilinį Kirgizstano lėktuvą, skren
dantį iš Dubai į Kirgizstaną, nusileisti Ira
no teritorijoje. Irano pareigūnai suėmė vie
ną iš keleivių, Irano sunitų sukilėlių or
ganizacijos lyderį Abdolmalek Rigi. Iranas 
kaltinąjį bendradarbiavimu su JAV, Izraelio 
ir D. Britanijos žvalgybų agentūromis.
♦ Vasario 23 d. nežinomi asmenys įsilau
žė į buvusios naftos refinerijos sandėlius 
Villasanta mieste Italijoje ir atsuko naftos 
vamzdžių čiaupus. Apie 600 000 litrų 
naftos išsiliejo j Lambro upę ir nutekėjo į 
Po upę, sukeliant gamtos katastrofą. Žuvo 
daugybė paukščių. Naftos išsiliejimas 
stabdomas prie Piacenzos miesto nuo 
tolesnio plitimo.
♦ Vasario 23 d. Sudano prezidentas Omar 
al - Bashir pasirašė paliaubų sutartį su

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
metų sausio mėnesį iš darbo pasitraukė 
apie 10.5% visų dirbančių senatvės pen
sininkų.

Lietuvos pagyvenusių žmonių aso
ciacijos prezidentė Grasilda Maka- 
revičienė sakė, kad pirmiausia darbo 
vietas palieka mažiausiai uždirbantys 
pensininkai, o gaunantys didesnius at
lyginimus laukia Konstitucinio Teismo 
sprendimo.

Seimas vertins Lietuvos banko 
veiklą

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas 
(BFK) ruošiasi atlikti parlamentinį tyri
mą, per kurį vertins Lietuvos banko veik
lą 2004 - 2009 metais. Siekiama išsiaiš
kinti, kokių veiksmų bankas ėmėsi eko
nomikos perkaitimo akivaizdoje ir kaip 
reguliavo komercinių bankų veiklą.

Lietuvos banko valdybos pirmininkas 
Reinoldijus Šarkinas teigiamai įvertino 
planus tirti jo vadovaujamo banko veiklą. 
Jis sakė esąs pasiruošęs bendradarbiauti 
su Seimo BFK. “Pateiksime bet kokią pra
šomą informaciją”, - patikino R. Šarkinas.

Seimo BFK pirmininkas Kęstutis 
Glaveckas aiškino, kad pagrindinis 
planuojamo tyrimo tikslas - parlamen
tinės kontrolės įgyvendinimas - sužinoti, 
kaip sekėsi reguliuoti komercinių bankų 
veiklą. Iš Lietuvos banko atstovų norima 
išgirsti, kokių priemonių buvo imtasi 
kovojant su ekonominiais burbulais ir kas 
dėl to buvo siūlyta Vyriausybei.

Seimo BFK pirmininko pavaduotojas 
Vitas Matuzas teigia, kad toks parla
mentinis tyrimas labai reikalingas ir vi
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Trumpai iš visur ŽVILGSNIS
pagrindine Darfur sukilėlių grupuote. Eina 
derybos dėl taikos sutarties, pagal kurią 
sukilėlių atstovai įeitų į Sudano vyriausybę.
♦ Vasario 24 d. Dubai policija paskelbė 
galutinį sąrašą asmenų, įtariamų suor
ganizavus Hamas karinės grupuotės 
lyderio Mahmoud al-Mabhouh nužudy
mą sausio 20 d. viename iš Dubai vieš
bučių. Įtariami 26 asmenys, atvykę į Dubai 
su Izraelio Mossad organizacijos padirb
tais asmens dokumentais. Trys iš jų atvyko 
su Australijos pasais, kurie padirbti naudo
jant Izraelyje gyvenančių Australijos pi
liečių pavardes ir asmens žymes, pakei
čiant tik asmenų nuotraukas. Australijos 
vyriausybė pareiškė griežtą protestą Iz
raelio ambasadoriui Yuval Rotem.
♦ Vasario 25 d. Naujasis Ukrainos pre
zidentas Viktor Janukovič pradėjo eiti sa
vo pareigas. Jo priešininkė Julija Timošen- 
ko atsisakė pasitraukti iš min. pirmininkės 
pareigų. Prezidentas V. Janukovič bando 
ją pašalinti, bet kol kas jis dar neturi 
reikalingos balsų daugumos parlamente.
♦ Vasario 26 d. Afganistano sostinėje 
Kabule sukilėliai užpuolė užsieniečių 
lankomus viešbučius. Žuvo 17 asmenų, 38 
sužeisti. Šį kartą Taliban ypatingą dėmesį 
kreipė į darbininkus, atvykusius iš Indi
jos, nužudydami bent 9 indus.
♦ Vasario 27 d. didžiulis 8.8 žemės dre
bėjimas sukrėtė Čilės valstybę. Jo epicen
tras buvo Ramiajame vandenyne 115 km. 
nuo milijoninio Concepcion miesto. Smar
kiai nukentėjo pastatai tiek Cocepcion, 
tiek Santiago miestuose, nors Čilės pasta
tai statomi taip, kad būtų atsparūs žemės 
drebėjimams. Žuvo bent 708 asmenys, 
sugriauti tiltai, suardyti keliai. Nuo sukelto 
cunami žuvo bent 6 asmenys Robinson 
Crušoe saloje, cunami pavojus buvo pa
skelbtas Havajų salose, Japonijoje ir net 
Australijoje. □ 

liasi, jog bus atsakyta, ar Lietuvos bankas 
padarė viską, kad būtų išvengta krašte 
šiuo metu susiklosčiusios sudėtingos 
situacijos. Matuzas neatmetė galimybės, 
kad, iškilus sunkumams, pagalbos bus 
kreipiamasi j nepriklausomus ekspertus.

BFK narys Algirdas Butkevičius bai
minasi ar pasiseks nuodugniai ištirti 
Lietuvos banko veiklą: "Norėdami patik
rinti Lietuvos banko veiklą turime pa
sitelkti labai gerus specialistus. Neįsi
vaizduoju, kas iš šiuo metu Seimo BFK 
dirbančių parlamentarų galėtų atlikti to
kio masto tyrimą”.

Nuošalyje neliks ir Lietuvos banko 
struktūros bei įstaigos atlyginimų klau
simai. Prieš metus paaiškėjo, kad kai ku
rių Lietuvos banko vadovų algos yra 
didesnės už Premjero ar Prezidento.
Prokuratūros sistemos reforma

Vasario 23 d. įsigaliojo Prezidentės 
dekretas dėl Algimanto Valantino atlei
dimo iš generalinio prokuroro pareigų. 
Laikinai Generalinės prokuratūros vado
vavimą perims šios prokuratūros Valsty
binio kaltinimo skyriaus vyriausiasis pro
kuroras Raimondas Petrauskas.

Jau kurį laiką Generalinė prokuratūra 
sulaukė daug kritikos dėl bylų vilkinimo 
ir nesugebėjimo prieiti prie tinkamų 
sprendimų. To pasėkoje A. Valantinas įtei
kė Prezidentei savo atsistatydinimą, o 
Šernas tam pritarė.

Vasario 23 d. Prezidentė Dalia Grybaus
kaitė apsilankė Generalinėje prokuratū
roje ir aptarė prokuratūros sistemos re
formą.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,ELTA,BNS ir “Bernardinai”.

“Bankų godumas 
skandina Lietuvą”

Tokią antraštę “Respublika” duoda 
straipsniui, kuriame kritikuojama didžiąją 
bankų Lietuvoje veikla. Red.

Skandinavai vaikosi ne šiaip pelnų, o 
fantastinių pelnų. Tuo metu, kai 2009- 
aisiais Lietuva iš tarptautinių finansinių 
institucijų pasiskolino 13.8 mlrd. litų, 
Lietuvoje dirbantys Skandinavijos bankai 
atgal j tėvynę išsivežė 6 mlrd. litų. Ne
abejojama, kad jei ši milžiniška suma 
būtų buvusi ne išgabenta iš Lietuvos, o įlie
ta į vietos verslą, mūsų valstybės skolos 
irgi būtų buvusios kur kas mažesnės. Ta
čiau netgi oficialiai iki 2008-ųjų fantastiš
kus pelnus Lietuvoje žėręsi skandinavų 
bankai, atėjus sunkmečiui, nenori padėti 
mūsų šalies ūkiui, nes jų netenkina kapi
talo pelnas, kurią už paskolas jie galėtų 
pas mus gauti per krizę.

Tiesa, oficia
lūs Lietuvos val
džios atstovai gi
na Skandinavijos 
bankus. Pavyz
džiui, Lietuvos 
Centrinio banko 
vadovas Reinol
dijus Šarkinas 
(žiūr.-nuotr. deši
nėje) pareiškė, kad

Emigrantams bilietas namo - skolon
Be darbo ir pinigų užsienyje likę 

lietuviai turės galimybę sugrįžti j Lietuvą. 
Kaip praneša DELFI, tai jiems padės 
padaryti mokesčių grąžinimo įmonė „RT 
Tax“. Bendrovė emigrantams nupirks 
bilietus namo, o skolą įmonei jie galės 
atiduoti iš sugrąžintų mokesčių permo
kų, skelbiama bendrovės pranešime 
spaudai. Į keblią padėtį svečiose šalyse 
lietuviai dažniausiai patenka negavę 
pažadėto darbo ar jį praradę ir neturi nei 
už ką pragyventi svetimoje šalyje, nei už 
ką grįžti atgal j Lietuvą.

Ištiesti pagalbos ranką sudėtingoje 
situacijoje atsidūrusiems tautiečiams „RT 
Tax“ nutarė po to, kai Lietuvos diplomatai 
žiniasklaidoje prakalbo, kad pastaruoju

Paroda apie tremtinius Irkutske
Tremtiniai ir jų likimai“, kurioje įamžin-Pirmieji lietuviai į Irkutsko sritį buvo 

ištremti dar po 1863-1864 metų sukili
mo, vėliau - 1941, 1949 ir 1952 metais. 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimo centro duomenimis, 1949 me
tais į Irkutsko sritį buvo ištremta 23,141 
Lietuvos gyventojas. 1941-1953 metais dėl 
sovietinių represijų j atokiausius Sovietų 
Sąjungos regionus ištremta 132,000 Lie
tuvos gyventojų.

Dabar per kai kurias Lietuvos mokyk
las pradėjo keliauti Užsienio reikalų mi
nisterijos organizuota nuotraukų paroda

Anglijoje - daugiau lietuvių bedarbių
Didžiojoje Britanijoje padaugėjo dar

bo ieškančių lietuvių, rodo vasario 25 d. 
paskelbta nauja statistika.

Britų vidaus reikalų ministerijos duo
menimis, 2009 metų paskutiniame ket
virtyje užsiregistravo 4,250 darbo ieš
kančių Lietuvos piliečių.

Per tą patį laikotarpį metais anksčiau 
tokių lietuvių buvo 2,710. Šiuos skaičius, 

Australijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas: 
www.austlb.org

tai pačių bankų reikalas, kaip elgtis su 
savo pinigais. Esą anksčiau subordi
nuotomis paskolomis į Lietuvos eko
nomiką įlieję 30 mlrd.litų ir tuo nemažai 
prisidėję prie vadinamojo statybų bur
bulo įpūtimo, dabar dalį pinigų susigrą
žino į namus. Pasak R. Šarkino, “negi 
bankai laikys pinigus ten, kur juos gali 
garantuotai prarasti?”

R. Šarkino nuomonei neprieštaravo ir 
finansų analitikas Vladimiras Trukšinas. 
Pasak jo, “Skandinavijos bankai yra tų pi
nigų šeimininkai ir su jais gali elgtis kaip 
tinkami. Tarp jų - ir pervesti iš savo an
trinių bankų į pirminius Skandinavijoje”. 
Bet jis nurodė visai kitą priežastį, kodėl 
skandinavai atgal į tėvynę persiveda pi
nigus, kuriuos dar prieš kurį laiką taip 
intensyviai pumpavo į Lietuvą: “Investuo
jant į projektus, paprastai siekiama 100% 
kapitalo pelno. Tačiau sunkmetis viską 
sudėliojo taip, kad tokio pelno niekaip 
negausi, todėl pinigai geriau perkeliami į 
kitas rinkas”. Didelė dalis Lietuvos gy
ventojų jau gerai žino, kad pasiėmę ke
liasdešimčiai metų kreditą, pavyzdžiui, 
būstui pirkti, jie per tą laiką, kol grąžina 
paskolą, bankui iš palūkanų nuperka dar 
vieną būstą. “Kitados pasinaudojome jų 
pinigais, jie iš mūsų palupo palūkanas ir 
dabar lėšas išsigabena atgal”, - situaciją 
trumpai apibūdino V. Trukšinas.

Tačiau pasak verslininko Dariaus 
Mockaus, “dėl dabartinės bankų politi
kos, ateityje verslas gali pradėti ieškoti kitų 
galimybių skolintis, o bankai tarpusavyje 
turės įnirtingai konkuruoti dėl klientų.” 

metu sulaukia vis daugiau Lietuvos pilie
čių prašymų padėti sugrįžti namo. Skel
biama, kad Lietuvos ambasadą Didžio
joje Britanijoje tokie prašymai pasiekia 
kiekvieną savaitę. Panaši situacija ir ki
tose šalyse, kur yra gausesnės lietuvių 
bendruomenės.

„Jei žmogus užsienio šalyje dirbo le
galiai, mokėjo mokesčius ir dar nėra su
sigrąžinęs jų permokų - tikrai didelė ti
kimybė, kad galėsime jam padėti. Daž
niausiai susigrąžinama suma yra tokia, 
kad jos užtenka bilietui j Lietuvą. Tokiu 
atveju mes nupirktume bilietą namo, o 
skolą žmogus galėtų atiduoti grįžęs į 
Lietuvą, iš pinigų, gautų už mokesčių 
permokas“, - teigia įmonės atstovas. □ 

ta Irkutsko lietuvių kultūros bendrijos 
„Švyturys“ veikla. 1999 metais įkurtos ir 
apie 200 aktyviausių lietuvių bendruo
menės atstovų vienijančios bendrijos 
„Švyturys“ pagrindinis tikslas - puoselėti 
lietuvių kalbą ir tradicijas, įamžinti lietu
vių tremties vietas.

Paroda apkeliaus visa eilę Lietuvos 
švietimo įstaigų ir kelionę baigs šiemet 
birželį Vilniaus vidurinėje mokykloje 
„Lietuvių namai“. Parodos gamybą parė
mė Vilniaus miesto savivaldybė. □ 

tarp daug kitų tautybių liečiančią statis
tiką, skelbia britų dienraščio “The 
Independent” interneto svetainė.

Lietuvos diplomatai Didžiojoje Brita
nijoje sako, kad šiuo metu didelio ir stai
gaus imigrantų iš Lietuvos antplūdžio 
nepastebima, bet tautiečių, atvykstančių 
dirbti į Jungtinę Karalystę, skaičius di
dėja jau ne vienerius metus iš eilės. □
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Bendruomenės baruose___________
Šiltas ir iškilmingas minėjimas Sydnėjuje

Musė Antsicnaitė

Atrodytų, jog žodžiai „šiltas“ ir „iškil
mingas“ kaip ir nelabai dera tarpusavyje, 
gal net vienas kitam priešiški. Tačiau taip 
manyti gali tik tas, kas vasario 20 dienų 
nedalyvavo ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos surengtoje šventėje. O daugiau 
kaip šimtas pasipuošusių tautiečių, šiltą 
šeštadienio popietę susirinkę „Dainavos“ 
Klube pritars, jog čia vykęs Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 92-jų meti
nių, Lietuvos Respublikos nepriklauso
mybės atstatymo 20-sios sukakties ir 
Antrojo tūkstantmečio pradžios Lietuvos 
vardo istorijoje minėjimas buvo kaip reta 
ir iškilmingas, ir drauge šiltas, beveik 
šeimyniškas.

Programoje ir pakvietimuose nurody
tas pavadinimas, kurį supaprastintai būtų 
galima išversti kaip Vasario 16-sios, Kovo 
11-sios ir Lietuvos vardo paminėjimo 
1000-čio šventę, priskirsime prie iškil
mingosios dalies, kaip ir Apylinkės Val
dybos vicepirmininko Vytauto Juškos įva
dinį žodį, kun. Hermano Šulco invokaci- 
ją, Danos Gailiūnienės deklamaciją ir

Pianinu grojo ir eilėraštį skaitė Domantas 
Kuzenkovas.

Šoka Savaitgalio mokyklėlės mokiniai

Sydnėjaus folklorinis ansamblis “Atspindys”.

mirusiųjų pagerbimą.
Juodu ilgu rūbu su kalinės numeriu 

ant nugaros apsisiautusi Dana salėje 
pasirodė prigesus šviesoms, nešina tikrų 
rūtų puokštėje įkomponuota didele vaš
kine žvake, šventinta Lietuvoje, skambant 
iškilmingai muzikai, sukurtai sausio 13- 
jai. Poetinę kompoziciją ji sukūrė pagal 
savo mamos Stefos Grikšaitės-Kranaus- 
kienės eiles “Pareinu, Tėvyne.“ Laisvės 
fakelo ugnelė, iš pradžių kiek pasiblaš
kiusi, liko scenoje prie mūsų trispalvės ir 
švelniai švietė per visą minėjimą.

Jautriai nuskambėjo per pusę pasaulio 
pas mus vis atvykstančio ganytojo kun. 
Hermano malda. Po jos buvo nesunku 
susikaupti tylos minutei mirusiuosius 
pagerbti.

Po tylos minutės tartas specialiai į šį 
Sydnėjaus lietuvių renginį iš Japonijos 
atvykusio LR ambasadoriaus Dainiaus 
Kamaičio sveikinimo žodis parodė, kad 
net asmuo, i kurį kreipiamasi Jūsų Eks
celencija, nebūtinai turi būti labai oficia
lus, kai (tegul ir iškilmingomis aplinky
bėmis) susitinka seni pažįstami. Pasvei
kinęs susirinkusius, padėkojęs ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybai už pakvie
timą dalyvauti minėjime, pagyręs nepa
tingėjusius ir iš kitų miestų atvykti tau
tiečius, ambasadorius papasakojo apie 
paskiausius Lietuvos istorikų samprota
vimus apie šv. Brunono reikšmę Lietuvai: 
jis atradęs Lietuvą, kaip Kolumbas atrado 
Ameriką, siūloma skaityti, jog tai buvusios 
ne vien Lietuvos vardynos, bet tada pra
sidėjęs ir besiformuojančios mūsų valsty
bės posūkis į krikščioniškąją Europą.

Diplomatas taip pat papasakojo apie 
šiais metais Lietuvoje numatytus rengi
nius Lietuvos nepriklausomybės atkūri
mo 20-mėčio pfoga. Tai ir Žalgirio mūšio 
inscenizacija Lenkijoje, tarptautinės kon
ferencijos, stovyklos. Pacitavo A.Greimo

nurodyta staigmenėlė: prie pianino - de
šimtmetis Domantas Kuzenkovas, kuris 
paskambino šiuolaikinio italų kompozito
riaus Ludovico Einaudi kūrinį „I due 
fiumi“. Siurprizas žiūrovų sutiktas labai 
gerai, jaunam atlikėjui linkima tęsti stu
dijas ir vėl pasirodyti Lietuvių Klube.

Po jauniausiųjų mūsų bendruomenės 
narių pasirodymo besišypsančiai publi
kai netrukus teko susikaupti, įsiklausant į 
Vytauto Juškos paskaitą, kurią jis irgi 
pradėjo nuo vaikystės prisiminimų apie 
Savaitgalio mokyklėlę Anglijoje. Pra
džioje perspėjęs, jog kalbės ilgai ir jei 
klausytojams nusibos, paskaitą nutrauks 
nors ir per vidurį, jis ne tik išsamiai nu
švietė istorinį Lietuvos kelią j nepriklau
somybę nuo I-jo pasaulinio karo iki Są
jūdžio ir mūsų dienų, bet ir detaliai api
būdino šiandieninę padėtį mūsų bran
gioje tėvynėje bei mūsų, t.y. tų, kurie j ją 
sugrįžti nebeturime vilties santykį su ja.

„Šiandieną Lietuva jau nebe mūsų 
namai, tik viešnagė. Meili, sopulio pilna, 
emocinga, širdį griebianti, bet daugumai 
tetapusi turistine viešnage; geriausiu atveju

Sydnėjaus lietuvių choras “Daina” su dirigente Birute Aleknaite (pirma Iš dešinės). Priekyje 
- ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos narys Vytautas Juška.

raginimą lietuviams didžiuo
tis ne karaliais ir kunigaikš
čiais, o nueitu keliu nuo dū
minės pirkios iki modernios 
valstybės.

Baigdamas pabrėžė, jog 
šiame kelyje - nemažas ir 
Australijos lietuvių indėlis, 
pasidžiaugė tautiečių laimė
jimais gyvnamoje šalyje ir 
gausiai susirinkusiais pa
minėti Lietuvai brangių datų 
tiek Sydnėjuje, tiek ir Adelai
dėje, kur pakeliui buvo trum
pam sustojęs.

Plojimams po jo kalbos 
tebeaidint, JE Kamaičiui 
padėkojo ir dovanėlę įteikė 
ALB Krašto Valdybos pirmi
ninkė Angonita Walis.

Vytautui Juškai jaukiai 
nupasakojus tolesnę progra
mą, pasijutome kaip didelės 
šeimos suėjime. Publikoje - 
daugiausia vyresnioji karta, 
o jai pasirodė - jaunimas. 
Pirmiausia, kaip šeimos šven
tėse dera, „anūkai“ - Savait
galio mokyklėlės mokiniai. 
Mokyklėlės vadovės Jadvygos 
Dambrauskienės „studentai“ 
(kaip jinai juos pasididžiuo
dama ir su meile vadina) labai 
darniai keliais balsais padai
navo „Pelėdą“, o po to nema
žiau darniai ir smagiai pašoko 
„Šiaudų batus“ ir „Pliaušku- 
tį“. Paskutinį šokį baigti ma
žiesiems padėjo įjų būrį įsi
sukusios tautiniais rūbais pa
sipuošę „mamytės ir tėveliai“, 
kurie pasirodymą ir baigė.

O dabar-programoje ne-

Mclbourno “Tembras” Rita Mačiulaitienė (kairėje) ir 
Birutė Kymantienė.

LR Ambasadorius Dainius Kamaitis ir ALB Krašto Val
dybos pirmininkė dr. Angonita Wallis.

pabuvoti mėnesį, pusmetį. Matomai, išei
vijoje gyvenantiems lietuvių kilmės žmo
nėms Lietuva lengvai pasiekiama. Pigi, 
įdomi ir vaišinga atostogų šalis.

Išeivijos įnašas Lietuvai yra stambus, 
girtinas, laukiamas. Gal tuo dar teks pa
sitenkinti tėvynainiams metus kitus... O 
čia gyvenantiems, pasidžiaugti interneti- 
niais tinklapių ryšiais, Delfi, Iryto, Balsas, 
Alfa ir kitais žinių portalais, LNK video 
laidomis“ - sakė jis.

Gražia lietuvių kalba skaitytos, geru 
padėties supratimu ir inteligentišku mąs
tymu alsuojančios paskaitos neteko per 
vidurį nutraukti. Ypač gerai nuteikė opti
mistinė autoriaus nuotaika pabaigoje:

„Gyvendami ir toliau tikėkime, kad Lie
tuva stovi prie auksinio gyvasties slenksčio, 
kurio metu ir demografiškai sustiprės, de
mokratiškumą pilnai įteisins, taps ekono
miškai ir socialiai teisi valstybė, išlaikys ir 
sustiprins lietuvybę ... Lai gyvuoja laisva, 
Nepriklausoma Lietuva. Ta drąsioji Tauta.“

Mūsų, irgi tos drąsiosios tautos na-
NukeltaįčpsL
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Lietuviai pasaulyje___________
Emigracija - nukraujavimas ar

išsigelbėjimas?
Viktorija Navickaitė, Vilnius

Tęsinys iš “M.P.” nr.8.
Prasigyvenę užsienyje lietuviai ne tik 

puoselėjo savo verslus, pirko namus ir 
žemes. Ilgainiui įsitvirtinę svetimoje ša
lyje jie pradėjo daryti nemažą kultūrinę, 
ekonominę ir politinę įtaką Lietuvos gy
venimui. Kaip rašo dr. D. Dapkutė tink- 
lalapyje iseivijosinstitutas.lt, JAV buvo an
trasis pagal dydį lietuviškų knygų leidimo 
centras po Rytų Prūsijos, o spaudos 
draudimo metais JAV išleistą literatūrą 
knygnešiai slapta platino Lietuvoje.

Antroji banga - iki Pietų Amerikos
Su antrąja emigracijos banga 1918— 

1940 m. iš Lietuvos pasitraukė dar apie 
100,000 gyventojų. Tik šį kartą dėl imig
racijos kvotų į JAV išeivių keliai pasuko į 
Kanadą, taip pat Argentiną, Braziliją, 
Urugvajų. Į Pietų Ameriką tuomet išvyko 
apie 60 % visų Lietuvos emigrantų.

Nors kelionė laivu į Pietų Ameriką 
buvo ilga ir varginama, daugelis susigun
dė pasiekti egzotiškus krantus, kai lai
vininkystės kompanijos norinčiuosius 
pradėjo plukdyti nemokamai - už kelionę 
jie turėdavo susimokėti vėliau, susiradę 
darbą šalyje. Jei tiksliau - lenkti nugaras 
stambiems dvarininkams ar fazendų savi
ninkams, kurie ir apmokėdavo jūrinin
kams emigrantų kelionių išlaidas. Darb
daviams tokia investicija apsimokėjo - jie 
gaudavo pigios darbo jėgos ir vėliau žiau
riai išnaudodavo atvykėlius iš Europos.

Apskritai gyvenimas Pietų Amerikoje 
lietuviams buvo daug sunkesnis nei JAV ar 
Kanadoje: atvykusiųjų laukė alinančios 
darbo sąlygos ir gerokai mažesni atlygi
nimai. Brazilijoje ir Argentinoje lietuviai 
dažniausiai patekdavo į plantacijas, 
dirbdavo kitus žemės ūkio darbus.

Nusikirpo rekordinius plaukus
Internete paplito vaizdo įrašas, kuria

me užfiksuota, kaip vienoje Dublino kir
pykloje, Airijoje, moteriai nukerpami 
grindis siekiantys plaukai. Violeta Šala- 
ševičienė iš Vilkaviškio nusprendė surinkti 
pinigų kelionei namo parduodama savo 
plaukus intemetiniame aukcione „eBay“.

Beveik 1.5 m ilgio moters plaukams 
nukirpti buvo naudojamos 21 cm ilgio 
žirklės. Pasvėrus nukirptus plaukus, jie 
svėrė 220 g. Kirpėja teigė, kad kirpykla 
padės V. Šalaševičienei parduoti savo 
plaukus „eBay“ intemetiniame aukcione, 
už kuriuos perukų gamintojai ar specia
listams skirtų teptukų gamintojai gali 
pasiūlyti iki 800 svarų sterlingų (apie 1,500 
austrai, dol. arba virš 3,000 litų).

Kirpykla surengė klientams varžybas. 
Klientai gali spėti, už kiek „eBay“ bus 
parduoti moters plaukai. Iki šiol kirpyk
los „Facebook“ puslapyje moters plaukai 
daugiausiai buvo įvertinti 580 svarų ster
lingų, o vaizdo įrašą peržiūrėjo daug 
žmonių. V. Šalaševičienė, kuri per visą 
savo gyvenimą plaukus kirpo tik 10 kartų, 
sakė, kad yra patenkinta savo trumpais 
plaukais

„Ji sakė man, kad jaučiasi daug leng
vesnė iš išorės ir daug lengvesnė viduje“, - 
pasakojo kirpėja. „Iš pradžių ji buvo šiek 
tiek nuliūdusi, bet ji man sakė, kad yra 
labai labai laiminga, kad dabar juos yra 
lengviau susitvarkyti“. Kirpėjos teigimu, 
po to, kai moteriai buvo nukirpti plaukai, 
kurie paskutinį kartą buvo patrumpinti 
iki šiek tiek žemiau kelių prieš trejus me
tus, ji atrodo daug aukštesnė.
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Pinigai keliauja į Lietuvą
Ir dabartinių emigrantų, ir jų pirmta

kų elgesys panašus-kaip anksčiau, taip 
ir dabar emigrantų uždirbti pinigai pasie
kia namus gimtinėje. Įvairios JAV orga
nizacijos karo metu gausiai šelpė Lietu
vos gyventojus. Tam valstijose buvo įkurti 
fondai: specialus šalpos, Autonomijos 
(vėliau pavadintas Nepriklausomybės) ir 
Tautos fondas. Aukas Lietuvai rinko ir 
Raudonasis Kryžius.

Remiantis tyrinėtojų šaltiniais, emig
rantų pinigai galėjo sudaryti apie 34 mln. 
litų kasmetinių įplaukų, t. y. apie 10% 
tuometinio valstybės biudžeto. Vadinasi, 
emigracija, kaip rašo V. Kasperavičiūtė, ne 
tik nebuvo nuostolis Lietuvos valstybei - 
ji davė didžiulę naudą šaliai.

Vis dėlto pasaulinė ekonominė krizė, 
prasidėjusi 1929 m., pablogino antrosios 
bangos lietuvių emigrantų gyvenimą ir jų 
ekonominę padėtį. Didėjant nedarbui, 
išeiviai jau nebenorėjo taip lengvai auko
ti savo sunkiai uždirbamų pinigų.

Nesvetingas sutikimas
Dauguma emigrantų, išvykusių į sve

čias šalis ieškoti geresnio gyvenimo, ne
ketino ten gyventi iki mirties. Jie siekė 
sukaupti santaupų ir grįžti į tėvynę.

Pirmaisiais pokario metais, susikūrus 
Lietuvos valstybei, Lietuva sulaukė nema
žai reemigrantų. Anot V. Kasperavičiūtės, 
nemažai JAV lietuvių ieškojo galimybių 
sugrįžti j Lietuvą, norėjo gimtinėje įsigyti 
žemės ir namų.

1921 m. Lietuvoje lankėsi apie 16,000 
išeivių. Deja, niekas jų čia išskėstomis 
rankomis nepasitiko.

1919 m. priimtu įstatymu svetimša
liams, tarp jų ir lietuviams JAV piliečiams, 
buvo uždrausta Lietuvoje įsigyti nekilno
jamojo turto. Daugelis reemigrantų, grį-

Violeta Šalaševičienė.

Trys V. Šalaševičienės dukros 35 m. 
Jurgita, 30 m. Kristina, 21 m. Lina ir jos 2 
m. anūkė gyvena Airijoje. Ten viešėda
ma, moteris sugalvojo parduoti savo 
plaukus, kad surinktų pinigų savo kelio
nei atgal į namus. Ji sakanti, kad jeigu po 
to jai liks pinigų, ji norėtų išleisti šiuos 
pinigus sau. „Aš norėčiau paatostogauti, 
galbūt vyksiu į kelionę, į Graikiją“, - teigė 
-V Šalaševičienė. □ 

žūsiu namo, ne tik nesulaukė vyriausybės 
paramos, bet ir susidūrė su valdininkų 
nesąžiningumu ir kyšininkavimu, nesu
gebėjo pritapti Lietuvoje ir prarado per 
ilgus metus sunkiai uždirbtus pinigus. Tik 
nedaugeliui grįžusiųjų pavyko sėkmingai 
įsikurti gimtinėje, o didžioji dauguma 
galiausiai vėl išvažiavo į JAV.

Lietuvių išeivijos instituto išleistoje 
knygoje „Lietuvos Respublikos emigraci
jos politika 1920-1940 m.“ rašoma, kad 
1921 m. įvyko JAV išeivių organizacijų at
stovų suvažiavimas, kuriame buvo priimta 
rezoliucija dėl Lietuvos vidaus santvar
kos. Joje minima, kad Lietuvoje yra „di
delis žemesniųjų viršininkų savivaliavi
mas, pasipūtimas, „išponėjimas“, kyšių 
ėmimas, laisvės žodžio persekiojimas ir 
vargdienių, darbininkų ir kaimiečių spau
dimas...“ Ar ne tą patį girdime apie da
bartinę situaciją Lietuvoje ir iš šių dienų 
emigrantų?

Antrojo pasaulinio karo tremtiniai
Po Antrojo pasaulinio karo iš oku

puotos Lietuvos masiškai pradėjo bėgti 
inteligentija, žymūs politikai, menininkai 
ir mokslininkai. Kaip rašo dr. Daiva 
Dapkutė, atsidūrę Vokietijos pabėgėlių 
stovyklose ir atsisakę grįžti į komunistų 
valdomą tėvynę jie tapo priverstiniais 
politiniais emigrantais. Ištrūkę iš Vo
kietijos, dalis vėliau pasklido po kitas 
Europos šalis ar patraukė už Atlanto.

Visi pasitraukusieji iš savo kraštų bu
vo vadinami „DP“ - „Displaced Persons“. 
Iš čia kilo ir pavadinimas „dipukai“, kuris 
vartojamas šio laikotarpio emigrantams 
apibūdinti. Nors jie patys, pasak dr. D. 
Dapkutės, nevadina savęs nei emigran
tais, nei pabėgėliais, o tik tremtiniais.

Laisvės šaukliai
Kaip rašo dr. D. Dapkutė, prasidėjus so

vietų okupacijai išeiviai bandė atkreipti 
pasaulio dėmesį į Lietuvos ir kitų Balti
jos kraštų likimą ir daryti politinę įtaką 
Vakarų valstybių (pirmiausia - JAV ir 
Kanados) vyriausybėms.

Kanados lietuvių pastangomis buvo 
užmegzti ryšiai su įtakingais Kanados 
politiniais veikėjais, kurie ne kartą pasau
liniuose politikos susitikimuose kėlė oku
puotų Baltijos šalių klausimą.

1983 m. Strasbūre vykusioje Europos 
Parlamento plenarinėje sesijoje buvo pri
imta rezoliucija dėl padėties Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje, pasmerktas Molo- 
tovo-Ribbentropo paktas ir atkreiptas 
dėmesys į sunkią Baltijos tautų padėtį. Tai 
buvo pasiekta būtent išeivijos lietuvių 
pastangomis.

V Usackas - specialusis atstovas Afganistane
Lietuvos diplomatai sulaukė pripa

žinimo Europoje. Buvęs užsienio reikalų 
ministras Vygaudas Ušackas (žiūr. nuotr. 
dešinėje) paskirtas Europos Sąjungos (ES) 
specialiuoju atstovu Afganistane ir 
Bendrijos misijos šioje šalyje vadovu.

Naująjį 27 valstybių bloko atstovą 
Afganistane per ES užsienio reikalų 
ministrų viršūnių susitikimą Briuselyje 
pristatė ES vyriausioji įgaliotinė užsienio 
reikalams Catherine Ashton. Jos įsiti
kinimu, diplomatas iš Lietuvos tinkamai 
atstovaus Bendrijai Afganistane.

V. Ušackas taip pat džiaugėsi naujo
siomis pareigomis ir tvirtino, kad tai reiš
kia ne tik pasitikėjimą juo, kaip diplo
matu, bet ir Lietuva. Drauge V. Ušackas pri
pažino, kad konkurencija buvo nemaža. 
“Aš nebijau šio darbo. Kai man buvo pasiū
lyta galimybė kandidatuoti į šias pareigas, 
sprendimą priėmiau nedelsdamas”, - sakė 
buvęs Lietuvos diplomatijos vadovas. 
Tačiau jis nenorėjo komentuoti, kodėl juo 
pasitikima ES, o Lietuvoje jis negalėjo to
liau būti užsienio reikalų ministru.

“Nenorėčiau komentuoti to, kas buvo.

Prarastoji karta
Bet grįžkime į dabartinę Lietuvą. Nors 

šių dienų emigraciją, kaip ir ankstesnes 
bangas, labiausiai skatina materialiniai 
nepritekliai, kur kas didesnį nerimą ke
lia tai, kad į užsienį išvyksta vis daugiau 
akademinio jaunimo, mokslininkų, spe
cialistų. „Protų nutekėjimo“ problema 
tapo ypač aktuali Lietuvai įstojus į Euro
pos Sąjungą, kai atsivėrė naujos darbo ir 
mokslo galimybės užsienyje. Iki šiol 
daugiausia lietuvių išvykdavo gyventi ir 
dirbti j JAV, tačiau pastaraisiais metais vis 
daugiau emigrantų renkasi Angliją, Airiją, 
Ispaniją, Skandinavijos šalis.

Nors nuolat diskutuojama ir apie šių 
dienų ekonomines ir socialines emigra
cijos pasekmes, niekas nežino tikro šios 
emigracijos bangos masto ir nesiima jokių 
konkrečių veiksmų emigracijai pažabo
ti. O visi išvykusieji dažnai įvardijami 
tiesiog prarastąja karta.

Šių laikų emigrantams, be jokios abe
jonės, yra kur kas lengviau nei pirmie
siems išvykėliams iš Lietuvos. Informaci
nės ir kompiuterinės technologijos pa
deda jiems nenutolti nuo gimtinės, o ir 
kelionė namo lėktuvu iš Europos trunka 
vos porą valandų. Norintieji įsilieti į lie
tuvišką veiklą buriasi į bendruomenes - 
dabar Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
vienija net 36 pasaulio valstybėse vei
kiančias lietuvių bendruomenes. Šių lai
kų išeiviai, kaip ir ankstyvieji Lietuvos 
emigrantai, svetimose šalyse steigia 
lietuviškas mokyklas, būrelius, leidžia 
laikraščius ir kuria intemetinius tinklus.

Emigracija neišvengiama?
Istorija sukasi ratu - kaip ir prieš 

šimtmetį, dabartiniai emigrantai papildo 
Lietuvoje likusių artimųjų sąskaitas, tad iš 
emigracijos Lietuva irgi gauna materialios 
naudos. Tačiau yra ir kita medalio pusė - 
šalis praranda ne tik mokesčių mokėto
jus, bet ir piliečius, galinčius nulemti 
Lietuvos likimą - aktyviausią ir savaran- 
kiškiausią visuomenės dalį.

Vis daugiau išvykstančiųjų prisipa
žįsta, kad jau niekada nebegrįš į tėvynę. 
Dar blogiau - ketina išsivežti šeimą ar 
tėvus. Jei tokia intensyvi emigracija truks 
ilgesn į laiką, blogės Lietuvos demogra
finė padėtis, bus prarasti specialistai ir lė
šos, investuotos į jų išsilavinimą, smarkiai 
susilpnės vidurinysis visuomenės sluoks
nis. Tačiau daugelis pripažįsta, kad bent 
kol kas šis procesas - neišvengiamas. 
Belieka tikėtis, kad Lietuvoje ekonominė 
situacija pradės keistis, o išvykę svetur 
pasiryš sugrįžti į tėvynę. □

Tik noriu pasidžiaugti tuo pasitikėjimu, 
kurį man išreiškė tiek Catherine Ashton, 
tiek Bendrijos valstybės”, - akcentavo 
Vygaudas Ušackas. ES jau kelerius metus 
turi specialųjį įgaliotinį Afganistane. Nuo 
2008 m. liepos šias pareigas eina italas 
Ettore Francesco Sequi, kurio mandatas 
baigiasi mėnesio gale. (“Respublika”)
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Bendruomenės baruose__________
Nepriklausomybės Šventė Canberroje

Sigita Gailiunaitė
Š. m. vasario 14 dieną Canberros Lie

tuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba 
surengė Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą Canberros Vokiečių Klube 
(Harmonie German Club). Lietuvių ben
druomenės nariai ir svečiai atšventė 92- 
ąsias Lietuvos nepriklausomybės metines 
ir 20-ąsias Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo metines.

Dėkojame renginių koordinatorei Bar
barai Šilinis OAM už jos triūsą organi
zuojant šią šventę, kurioje dalyvavo re
kordinis žmonių skaičius -126! Šios ypa
tingos šventės proga Canberroje pirmą 
kartą apsilankė ir, kaip ALB Krašto 
Valdybos pirmininkė, minėjime dalyvavo 
dr. Angonita Wallis.

Sydnėjaus lietuvių choro “Daina” ir tau-

Sveikinimo žodį taria ALB Krašto Valdy
bos pirmininkė dr. Angonita Wallis.

Dainuoja Joe Blansjaar ir Birutė Aleknaitė.

Nuotraukoje - Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”.

tinių šokių grupės “Sūkurys” dalyvavimas 
meninėje programos dalyje, Šventei su
teikė ypatingo dvasingumo bei svarbos. 
Canberros Lietuvių Bendruomenės Są
jungos Valdyba dėkinga, kad tokią lietingą 
dieną svečiai ryžosi trijų su puse valandos 
kelionei autobusu j Australijos sostinę. 
Tiesa, kai kurie atvažiavo ir sava mašina.

Atvykusieji į Nepriklausomybės Šventę 
buvo pavaišinti taure šampano. Džiaugia
mės sulaukę dalyvių h iš Canberros apy
linkių bei viešnios iš Lietuvos - p. Aušros 
Čikštienės, kuri yra canberriškės Dan
guolės Žentelienės dukra, atskridusi tą 
patį rytą. Susirininkusieji susėdo prie 13- 
kos apvalių stalų, ant kurių puikavosi 
maža lietuviška vėliavėlė.

Canberros Lietuvių Bendruomenės 
Sąjungos pirmininkas Jonas Mockūnas 
šiltai pasveikino visus susirinkusius į Lie
tuvos Nepriklausomybės minėjimą.

Toliau kalbėdamas angliškai pirminin
kas paminėjo dvi svarbias datas: vasaro 16- 
tą, kai 1918 m. Lietuva paskelbė Nepri
klausomybę, ir kovo 11- tą, kai 1990 m. 
Lietuva atstatė Nepriklausomybę. Jis pri
minė, kad Canberroje Lietuvos Nepriklau
somybė švenčiama jau 60 metų k paminėjo 
p. Birutę Gražienę kaip vieną iš pirmųjų 
Canberros lietuvių bendruomenės narių.

Pirmininkas taip pat pasidžiaugė ir 
pasveikino Canberros lietuvių bendruo
menės naujus narius: Dainą Nevarauskas, 
Will Mollison n Nidą Mollison, atvyku
sius iš Viktorijos Valstijos, bei Tomą ir 
Mya Dundzilas, atvykusius iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų. Tuomet tarti žodį bu
vo pakviesta ALB Krašto Valdybos pir- 
mininkė dr. Angonita Wallis.

Dr. Angonita Wallis sugrąžino mus į 
1918-uosius metus, kai Vilniuje, Štralio

namuose, vasario 16 
dieną, 12 vai. 30min., 
Nepriklausomybės 
Aktą pasirašė visi 
dvidešimt Lietuvos 
Tarybos narių, kai, 
pasak jos, “Deklara
cija tapo kūnu 1918 

1940 metais, 
Lietuvos Respub
lika gyveno pilna
kraujį nepriklau
somos valstybės gy
venimą”.

Savo kalboje ALB 
Krašto Valdybos pir
mininkė priminė 
skaudžią Lietuvos is
torijos dalį, kai ke
tvirto dešimtmečio 
pabaigoje, patekusi į

Bendras salės vaizdas minėjimo metu. Tado Žilinsko nuotraukos

Sovietų Sąjun
gos gniaužtus, 
nepriklausoma 
Lietuva išnyko iš 
politinio pasaulio 
žemėlapio. Dau
giau kaip 50 metų 
Lietuva neturėjo 
teisės j savo isto
riją. Sovietų prie
spaudos jungą nu
simesti nebuvo 
lengva. Tačiau ne
paisant kliūčių ir 
nepalankių ap
linkybių, lietuviai 
susitelkė ir iško
vojo savo šalies 
laisvę bei nepri- 
klausomybę.

“Ši diena - tai tarsi mūsų tautos vėlia
va, kuri vienija, sutelkia ir kelia pasidi
džiavimą. Tegul Vasario 16-osios dvasia
išlieka mumyse daugybe metų. Lietuvos 
istorija - tai šaltinis, iš kurio galime sem
tis išminties h jėgų”, - baigdama tarė ALB 
KV pirmininkė dr. Angonita Wallis ir 
palinkėjo “išlaikyti tautos identitetą ir 
toliau tarnauti Lietuvos labui, išlaikyti ir 
stiprinti meilę Lietuvai, pagarbą ir to
leranciją kitiems, perduoti vaikams ir 
anūkams mūsų tautos istoriją, gimtąją 
kalbą, kultūrą h tradicijas”.

Po to phmininkė savo žodį pakartojo 
angliškai, baigdama ta pačia mintimi: “On 
this special occasion.. .1 would like to wish 
that you continue teaching your children 
and grandchildren the Lithuanian language, 
culture and traditions. Wherever we are. 
whatever we are doing let us always be 
proud of our Lithuanian heritage! ”

Netikėtai ALB KV pirmininkė paklau
sė, ar kas nors iš canberriškių šiais metais 
važiuoja į Lietuvą? Atsiliepus Beniui Ka-

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdybos nariai iš 
kairės: Sigita Gailiunaitė, Jonas Mockūnas ir Barbara Šilinis OAM.

tauskui, ji malonai visus nustebino pado- 
vanuodama jam 1000 litų vertės dviems 
asmenims savaitės poilsio kelialapį nuo
stabiame Lietuvos kampelyje - Birštono
“Karališkoje rezidencijoje”. Sėkmės 
Beniui!

Canberros Lietuvių Bendruomenės 
Sąjungos pirmininkas Jonas Mockūnas, 
padėkojo ALB Krašto Valdybos pirminin
kei dr. Angontai Wallis palinkėdamas jai 
ir visai ALB Krašto Valdybai sėkmės 
darbuose. Po to jis pristatė iš Sydnėjaus 
atvykusius: lietuvių chorą “Daina” ir 
tautinių šokių grupę “Sūkurys”.

Malonu, kad Šventėje dalyvavo sydnėj- 
iškiai Marina ir Laurie Cox. 1975 m. susi
kūrus tautinių šokių grupei “Sūkurys”, 
Marina apsiėmė mokinti šokti dvylikos - 
trylikos metų vaikus. Praėjus trisdešimt 
penkeriems metams “Sūkuryje” šoka 
įvairaus amžiaus šokėjai. Ne kartą tuo 
pačiu metu šoko net trijų kartų atstovai. 
Šįkart į Canberrą atvažiavo “Sūkurio” 
vidurinės kartos šokėjai, kurie su mumis 
pasidalino savo meile tautiniams šokiams.

Po to pirmininkas Jonas Mockūnas 
pristatė Sydnėjaus lietuvių chorą “Daina” 
ir jo dūigentę Birutę Aleknaite. Choristai 
vilkėjo spalvingais tautiniais rūbais. 
Koncerto repertuaras - šilkiniais siūlais 
vertas, meistriškai aranžuotas, padovano
jo mums gražių dainų perlų vėrinį.

Nuskambėjo pirmoji lietuvių liaudies 
daina “Ei, džium. džium” (arr. A. Scano). 
Po jos pasigirdo liūdnesnė J. Bendoraičio 
harmonizuota liaudies daina “Treji gai
deliai”, po kurios “Damos” moterys su Me
gan Dunn priekyje nuvedė mus j tėvynę 
linksmoje damoje “Lietuvos laukai” fžodž. 
V. Simaičio, muz. D. Levickienės).

Nejučia dainą pakeitė šokis. Išėję į 
sceną sūkuriečiai grakščiai pašoko ben
dravimo šokį “Žekelis”. Vėl gjžta prie 
dainos, kai žavinga solistė Tara Williams 
j. Jtrai padainavo Franz Lehar “Vilią”.

Nukelta į 7 psl.
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Šiltas ir iškilmingas minėjimas Sydnėjuje
Atkelta iš 3 psL

riams, beplojant, žvilgterėjau j Vytauto pa
skaitos užrašus. Ir ką jūs manot, kaip moks
liniame straipsnyje pabaigoje nurodyta net 
dešimt šaltinių, kuriais remdamasis pre
legentas minėjimui ruošėsi. Šioje srityje, 
galima sakyti, pakilome į gana aukštą lygį.

Katutėms nutilus Vytautas pristatė 
duetą „Tembras“. Jo narės Rita Mačiu lai- 
tienė ir Birutė Kymantienė, kaip žinia, 
atvyko iš Melbourne ir tokiu būdu tapo 
Sydnėjaus Apylinkės renginio „interkonti- 
nentinio kontingento“ atstovės. Salėje bu
vo žmonių iš trijų žemynų: Afrikos - kun. 
Hermanas (Ruanda), Azijos -JEKamaitis 
ir Šiaurės Amerikos - skautai Tomas ir Mya 
Dundzilos iš Kanados. Suprantama, visi jie 
atstovavo ne tuos žemynus, o Lietuvą.

Su ja širdyje sydnėjiškiams padėti švęs
ti trigubą Tėvynės šventę iš Melburno at
vyko „Tėviškės aidų“ redaktorė Marytė

Solistas Antanas Zakarauskas

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

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

Atletiška išvaizda 
neateina pati

Šį rytą pažiūrėjau į veidrodį (užtikrinu 
jus, kad tai buvo atsitiktinumas) ir man 
visai nepatiko, ką aš pamačiau. Tuo aš 
noriu pasakyti, kad aš niekada nebuvau 
save įsimylėjęs žmogus, kuris tirpsta iš pa
sigėrėjimo pamatęs savo atvaizdą, bet ką 
aš dabar pamačiau, buvo b-ai-su. Kažkada 
mano kūnas atlikdavo savo pareigą pa
kankamai gerai. Jis nebuvo kaip Termi- 
natoriaus, bet veikė. Dabar ten, kur turėtų 
būti mano dvigalvis raumuo (bicepsas) yra 
tik kažkokie drebučiai aptraukti plast
masine plėvele, mano laikysena yra kaip 
pasenusio orangutango, o dėl mano pilvo 
jau esu girdėjęs juokų apie vyrų nėštumą. 
Skaudu.

Aš nesu visai tikras, kodėl taip atsi
tiko. Viena iš priežasčių, dėl kurių aš 
atsikėliau į Bali kaip tik buvo ta, kad aš 
norėjau pradėti sveikai maitintis ir būti 
stipresnis ir sveikesnis. Dievaži, aš ban
džiau. Kai tik išmokau pasakyti lari pagi 
(rytmetinis pabėgiojimas), aš kiekvieną 
rytą einu pabėgioti ir kilnoju svorius, kad 
su-stiprinčiau širdies veikimą. Na, gal aš 
truputį perdedu - gal tai tik vaikščiojimas, 
o ne tikras bėgimas. Arba, gal sakyčiau - 
slampinėjimas? Ir prisipažįstu - nešu tik 
vieną svorį, ir tas pats tik knygelė, kurią 
skaitau valgydamas sočius pusryčius... bet 
vis dėlto aš knygelę nešu kitoje rankoje 
eidamas namo. Negali gi žmogus vystyti tik 
vienos rankos raumenis.

Bėgiojimas, ar net lengva ristelė yra 
sunkus darbas. Blogiausia yra, kad kai aš 
bėgu, aš maskatuojuosi. Įvairios mano 
kūno dalys ima judėti visai ne pagal savo
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Augustinienė su vyru Alfredu, ilgametė 
Melbourne “Dainos Sambūrio” pirmininkė 
ir skautų tuntininkė Danutė Lynikienė, 
buvusi ALB Krašto Valdybos pirmininkė 
Birutė Prašmutaitė; iš Canberros-Rasa ir 
Mindaugas Mauragiai; iš Newcastle - Irena 
Zakarauskienė ir Benigna Zakarauskaitė.

Na, o šauniosios solistės Birutė ir Rita 
(jinai dar ir grojo pianinu), jau ne pirmą 
kartą pakviestos pagyvinti Sydnėjaus 
programos, atliko liaudies dainą „Siūbau, 
lingau paukštelis“, Br. Budriūno harmo
nizuotą „Pradės aušrelė aušti“, J. Zda- 
niaus „Motinėlę“ ir ABražinsko „Nemu
nėlį“. Viešnių išlavinti balsai, smagiai 
parinktas repertuaras, puiki išvaizda ir 
artistiniai gabumai klausiusiems suteikė 
didelio malonumo.

Vedantysis publikai liepia: įsivaizduo
kite, 1892 metais stovį jaunas Maironis 
priešais Trakų pilį... ir tik po to praneša, 
kad ir vėl pasirodys Domantas Kuzinko- 
vas. Atrodo, ne vienu talentu apdovanotas 
jaunuolis atmintinai padeklamuoja puikųjį 
Maironio eilėraštį „Trakų pilis“, už katu
tes atsidėkoja gražiai nusilenkdamas.

Tikrų ovacijų susilaukė po Domanto 
pasirodęs mylimas „Dainos“ choro akom
paniatorius Wojciech Wisniewski pianinu 
įspūdingai atlikęs L. van Beethoveno Sona
tą in F Minor, Op. 57.

Pirmąją programos dalį baigė mūsų ger
biamas ir mylimas poetas Juozas Almis 
Jūragis, savo gražiu sodriu, nė kiek metų 
naštos nepaveiktu balsu išraiškingai per
skaitęs naują savo poemą “Lietuvos balsas”. 
Poetas-vyriausios kartos atstovas buvo taip 
pat palydėtas audringais plojimais.

Penkiolikos minučių pertrauka pra- 

paskirtį. Man pradeda atrodyti, kad man 
reikia liemenėlės arba korseto, arbo ko 
nors panašaus. Tiesą pasakius, aš vieną 
kartą prieš kelis mėnesius tikrai nubėgau 
apie 50 metrų, bet nuo to laiko aš vaikš
čiojau. Man atrodo, kad tai vadinama 
“protarpinė treniruotė”. Ji yra labai nau
dinga. jeigu protarpiai yra pakankamai 
ilgi. Aš manau, kad kelių mėnesių pro
tarpiai tarp bėgiojimų yra pats genimas.

Mano draugai mane ragina anksti kel
tis (o, je!) ir bent pasivaikščioti pajūry 
kiekvieną rytą. Aš bandžiau, bet mano 
dėmesys labai greitai nukrypsta kitur, ir 
aš dažniausiai sustoju pasižiūrėti kaip 
kyla ir leidžiasi lėktuvai, arba stebėti ki
tus tokius, kurie visai nenori gimnasti- 
kuotis, arba imu šnekučiuotis su šunimis, 
ir tai yra daug maloniau, negu vaikščioti.

Per vieną savo pasivaikščiojimą aš 
suradau “Raumenų pajūrio” (taipvadina
ma Kalifornijoje esanti mankštos aikštė 
pajūry) Bali atitikmenį. Po palmių me
džiais kažkas buvo palikęs krūvą aprū
dijusių vamzdžių, kurių galuose buvo 
cemento luitai. Aš įdėmiai stebėjau kaip 
jaunas balinietis 20 kartų pakėlė tuos 
vamzdžius neišspaudęs nė lašelio pra
kaito, o po to dar padarė 20 atsispaudi
mų ant smėlio.

Kai jis nuėjo, aš lyg niekur nieko 
priėjau prie tų vamzdžių, bet pamačiau, 
kad jis kažkaip tuos vamzdžius buvo 
priklijavęs prie smėlio, kad niekas kitas jų 
negalėtų pajudinti. Nebent būtum kokios 
nors išskirtinos draugijos nariu.

Aš nesu visiškas apsileidėlis. Aš nė 
vienos dienos nepraleidžiu neperplaukęs 
savo baseino bent 4 kartus, kartais net 8. 
O mano baseinas yra 4.8 metrų ilgio, taigi 
aš netinginiauju Aš girdėjau, kad plauki
mas krūtine pareikalauja gana daug jėgos, 
jeigu nori pasitempti. Ir aš ketinu pasi
tempti, kai tik sustiprėsiu.

Pagautas laikino entuziazmo aš net 
paieškojau gimnastikos salės netoliese,

Šoka Sydnėjaus lietuvių tautinių šokių grupė “Sūkurys”.

lėkė lyg kelios sekundės, vos spėjus pa
sisveikinti su seniai nematytais tautiečiais, 
o vargšas ambasadorius nė iš salės neišėjo, 
buvo apsuptas turinčių jam svarbių klau
simų (kalta ir šių eilučių autorė), norinčių 
nusifotografuoti, net ir Vytauto atnešto 
„Švyturio“ alaus stiklo nespėjęs kaip rei
kiant išgerti.

Po pertraukos popietės vedantysis pa
aiškino, jog programoje atsirado netikėtų 
pasikeitimų ir visą „atsakomybę“ prisiėmė 
sau. Publika nespėjo pasipiktinti, nes 
priešais ją tautinių rūbų spalvomis jau 
nušvito „Dainos“ choras. Birutei Alek
naitei diriguojant, Woiciechui akompa
nuojant smagiai nuskambėjo J.Naujalio 
harmonizuota liaudies daina „Žiburėlis“ ir 
Dariaus Polikaičio „Keleiviai” (žodž. 
Bernardo Brazdžionio).

„Dainą“ pakeitė Moterų senoviškų 
dainų ansamblis .Atspindys“. „Moterys“- 
seserys Coxaites Marina (vadovė), Kris
tina ir Virginija (pagal vyrus atitinkamai 
Taylor, Rupšienė ir Barker), Linda Bie- 
liūnaitė-Wollaston ir Kristina Virgininkai- 
tė, pasipuošusios nepaprastai gražiais tau
tiniais rūbais (Marinos tai ir ne visai mums 
Įprastas apdaras), visai neatrodė senoviškos, 
tačiau dainavo lyg iš amžių glūdumos. 
Gryni darnūs balsai, puikus tarimas, vai
dybos ir net humoro elementai labai pa
gyvino dainas „Šviesi naktis“, „Svirtis svi
ro“, „Kai verkiančio smuiko“ (o sentimen
talesniems ir ašarą išspaudė).

Iš senovės - į modernius laikus. Vytautas 
pristato gabią literatę, kurios dėka ir šios 
popietės programa buvo sudaryta, Gretą 
Savickaitę-Fletcher, kuri šiltai žiūrovų 
sutikta (ir vėliau palydėta) perskaitė savo 
kūrybos eilėraštį „Lietuva“.

Vedantysis praneša, jog toliau koncer
tuos .Atspindys“, tačiau žaviųjų daininin
kių nėra. Tik po gerai išlaikytos pauzės 
pasigirsta jų daina „Aušra aušrela“ ir jos 
pačios ateina dainuodamos iš salės galo. 
Po to skamba „Tu Duna upela“ (Vytautas 
stengiasi kuo tarmiškiau tardamas pava
dinimus pranešti) ir - pati netikėčiausią, 
atitinkamų darbų judesiais „iliustruojama“ 
labai graži daina „Praaušo dienala“.

Nuskambėjus joms skirtoms katutėms, 
pasirodo, jau kitos Coxaites - Kristinos 
vadovaujama tautinių šokių grupė „Sū
kurys“. Pačiai Kristinai nėra poros, bet ne 
bėda, ji smagiai šypsodamasi sukasi drau
ge su visais, kartais ir su vyru Rupšiu 

kad nereiktų per toli eiti. Norėjau surasti 
salę su kokia nors gimnastikos įranga, 
kurioje galėčiau pasėdėti kokią valandą 
su knyga ir Bintangu. Neradau. Įranga 
buvo, bet visur buvo prikabinti sunkūs 
dalykai, kuriuos reikėjo stumti, kelti ar 
traukti, ir visi man atrodė labai pavojingi. 
Buvo ir tokia įranga, kur turėjai bėgti 
vietoje, o pakojis slydo tau iš po kojų. 
Jeigu nustotum bėgęs, jis tave nusviestų 
atbulą ligi pat Nusa Due. Beprotiška.

Man taip pat siūlė kažkokį neaiškų 
dalyką vadinamą “airobika”. Aš net ne

delnais suplodama, o šokėjo trūkumas at
rodo lyg būtų tyčia sumanytas. Sūkuriečiai 
pašoko „Jonkelį“, „Žekelį“, „Kepa boba 
blynus“, o paskutinei „Polkai keturinei“ 
savo gretas papildė šokėjais iš publikos.

Po aplodismentų ir Vytauto komenta
rų (jis kiekvienam atlikėjui atskirai pa
dėkodavo) - dar vienas malonus siurpri
zas, tiesa programoje paskelbtas: prieš mus 
elegantiškas gražus jaunas vyras. Tai solis
tas Antanas Zakarauskas. Prie pianino - 
Wojcech Wisniewski. Skamba puikiu dra
matiniu baritonu atliekama Alg. Raudo
nikio daina „Švelnumas“ (žodžiai E. Se- 
lenio) ir Naglio arija iš Vyt. Klovos operos 
„Vaiva“. Galėtumėm klausytis ir klausytis, 
bet grakščiu nusilenkimu padėkojęs už 
audringą jo pasirodymo įvertinimą, An
tanas užleidžia vietą „Dainos“ chorui. Pir
miausia -jaudinanti St. Sližio daina „Iš
klausyki Lietuvos“, po to - galinga Br. Bud
riūno giesmė „Mano protėvių žemė“. Čia 
sublizga naujas talentas - solo partiją atlieka 
skardus sopranas Tara Williams. (Nusiste
bėjusi „anglakalbės“ nepaprastai gražiu B. 
Brazdžionio žodžiu tarimu, sužinau, jog tai 
Wojcecho kolegė, jau baigusi konserva
toriją latvaitė). Bravo jai ir chorui! Aišku, 
ir akompaniatoriui bei dirigentei.

Po to į programą įtraukiami visi susirin
kusieji, Birutė liepia jiems atsistoti ir drauge 
su choru sudainuoti savo laiku Lietuvoje 
himną atstojusią Maironio dainą “Lietuva 
brangi”.

Nedidelė pauzė po to skiriama prog
ramos vedėjo baigiamajam žodžiui, padė
kai JE Kamaičiui ir visiems popietės da
lyviams, bei rengėjams ir - Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybos nariams, bendrai kū- 
rusiems popietės scenarijų. Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybos vardu atminimo do
vanėlę garbės svečiui ambasadoriui Ka
maičiui įteikti pakviečiama Greta.

Minėjimas baigtas Vinco Kudirkos 
“Tautiška giesme”. Jau po himno Klubo 
“Dainava” prezidentas Viktoras Šliteris 
pranešė iš Lietuvos gavęs kelialapį dviems 
žmonėms į Birštono “Karališkąją reziden
ciją” ir jį įteikė nusipelniusiam visuome
nės veikėjui Antanui Kramiliui.

Pakilios nuotaikos, kuri paprastai api
ma savų būryje ištarus mūsų tautos himno 
žodžius, šis epizodas nesugadino. Atvirkš
čiai - tik dar labiau pabrėžė jaukią, beveik 
šeimynišką renginio nuotaiką.

Tikimės taip ir toliau. □ 

žinau kaip jis atrodo Taip pat “spardomą 
boksą”, kuris turbūt yra futbolas su bok
so pirštinėm, ir net “hippety-hop” šokius. 
Šokius! Jūs juokaujate - po gimnastikos aš 
noriu eiti namo ir pasilsėti, o ne eiti į 
šokius ir bendrauti su žmonėm.

O tą viską apvainikavo nuotraukos 
tinklalapyje, kur tie visi gimnastai atrodo 
kaip aukštyn kojom apverstos piramidės 
su raumenimis ant raumenų. Jeigu po tų 
visų gimnastikų ir aš taip atrodysiu, aš nė 
iš tolo neisiu prie jų.

(Bus daugiau)
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Nepriklausomybės Šventė Canberroje
Atkelta iš 5 psl.

Ir taip šilkiniais siūlais vingiuodami 
tarp dainų ir šokių sugrįžome į Lietuvą 
“Dainos” chorui sudainavus J. Naujalio 
harmonizuotą laudies dainą “Žiburėlis”.

Susirinkusiems patiko koncerto reper
tuaro įvairumas bei aranžavimas. Klausė
mės atviromis širdimis. Visiems prie šir
dies buvo A Adomaičio aranžuota žemai
čių liaudies daina “Pempei, pempei”, ku
rią solo žemaitiškai padainavo Garry 
Penhall. Visus sužavėjo ir jo sudainuota 
meilės daina “Švelnumas” fmuz. A. 
Raudonikio, žodž. E. Selelionio).

Dainų ir šokių pynėje su “Sūkurio” 
šokėjais smagiai nukeliavome į Žemaitiją, 
kurioje pasilinksminom Užgavėnių šo
kiu “Jonkelis”.

Graži koncerto akimirka - Birutės 
Aleknaitės ir Joe Blansjaar duetas, padai
navęs A Mikulskio harmonizuotą Dzūkų 
krašto dainą “Eikime mudu abudu”. Sekė 
“Dainos” vyrų sudainuota daina “Žygis į 
Vilnių” (muz. V. Banaitis, žodž. E Kiršos). 
Šiuolaikišku skambesiu žavėjo daina “Ke
leiviai” (muz. D. Polikaičio, žodž. B. Braz
džionio). Vėl j seną išėjusi talentinga solis
tė Tara Williams išraiškingai prancūzų 
kalboje atliko “Seguidilla” iš Bizet operos 
“Carmen”.

Ne pirmą kartą kartu su choristais at
vykęs pianistas Wojciech Wisniewski kon
certuoja Canberros lietuvių bendruome
nės renginuose. Stebimės jo brandumu ir 
linkime šiam jaunam bei gabiam meni
ninkui daug kūrybinės sėkmės. Koncerte 
girdėjome F. Chopin “Polonaise in E flat 
major”, op.22. Klausėmės jo sulaikę kvė
pavimą nuo pirmo iki paskutinio akordo. 
“Sūkurio” šokėjai linksmai sugrįžo į sceną 
ir sušoko du liaudiškus šokius “Kepa boba 
blynus” ir polką “Kepurinė”. Smagi staig
menėlė - sūkuriečiai pakvietė Šventės 
dalyvius kartu su jais pašokti!

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybai už gražiai sureng

tą Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės minėjimą.
Sydnėjaus bendruomenės narių grupės vardu

Alvyda ir Gintaras Augliai

Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Sakoma: kas nedirba, tas ir klaidų 
nedaro. Tačiau stambesnes klaidas vistik 
reikia iškelti viešumon, kad ir jas padarę, 
ir kiti apie tai sužinoję, ateityje nepakar
totų.

Man dar vis akyse vasario 20 - 21 
dienomis įvykusi Lietuvos Nepriklauso
mybės 92-ųjų metų sukaktuvių pagerbimo 
šventė.

Vasario 20 d., šeštadienį, minėjime 
stipriai pasigedau mūsų uniformuotų 
skautų, bent vyresnių. Tai man buvo labai 
ryšku matant žymų skautą iš JAV, dėvintį 
gražią skauto uniformą.

Rimtesnė klaida - tai pačių rengėjų. 
Mano giliam nustebimui, ALB Krašto 
Valdybos pirmininkė buvo auditorijoje, 
tarp mūsų, o ne rezervuotoje vietoje pir
moje eilėje. Na, dar svarbiau - ji nebuvo 
pakviesta tarti sveikinimo žodžio, pa
gerbiant šią Šventę.

Kviečiu atsiminti visus minėjimų 
rengėjus ateityje - taip klysti negalima, 
nes užgaunama visa Australijos Lietuvių 
Bendruomenė.

Šeštadienio minėjimo klaidų neužte
ko, jos tęsėsi ir sekmadienio, vasario 21-os 
vakaro, Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktuvių pagerbimo pokylyje. Tačiau bent 
Nepriklausomybės sukaktuvių paminė

Šilkiniai siūlai priartino mūsų širdis ar
čiau tėvynės Lietuvos E Abario aranžuotoje 
dainoje “Lietuva - dainų šalis” (muz. J. 
Cechanovičiaus, žodž. S. Žlibino). Meilę 
mylimajai girdėjome dainoje “Ko sužvin
gai, žirge” (žodž. C. Jakštytė). Lyg malda 
nuskambėjo “Išklausyki Lietuvos” (muz. ir 
žodž. S. Sližio). Skaidraus balso Tara 
Williams atliko solo partiją paskutinėje 
koncerto dainoje - B. Budriūno “Mano 
protėvių žemė”. Koncerto kulminacija - 
Lietuvos Nepriklausomybei paminėti 
skirta ir visiems rankomis susikibus sudai
nuota gražiausia iš gražiausių dainų - 
Maironio “Lietuva brangi”.

Canberros Lietuvių Bendruomenės 
Sąjunga padėkodama dirigentei Birutei 
Aleknaitei įteikė kuklią dovanėlę. Sydnė- 
jaus lietuvių choras “Daina” padovanojo 
mums džiaugsmą ir dvasinį pakilimą. Nuo
širdi padėka buvo išreikšta talentingiems 
solistams: Tarai Williams, Garry Penhall, 
Joe Blansjaar ir pianistui / akompanuoto- 
jui Wojciech Wisniewski, kuris yra choro 
“plakanti širdis”. Jam buvo įteikta kukli 
dovanėlė.

Koncertas ilgai bus prisimenamas kaip 
neeilinis įvykis Canberros lietuvių ben
druomenės gyvenime, nes jame dalyvavo 
ne tik mūsų visų mylimas choras “Daina”, 
bet kartu su jais atvykusi nenuilstanti tau
tinių šokų grupė “Sūkurys”, kuri mus pra
džiugino savo meile lietuvių tautininiams 
šokiams. Atsidėkojant Kristinai Rupšienei 
buvo įteikta kukli dovanėlė.

Pabaigai visi pagarbiai 92-ajai Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakčiai vienbalsiai 
sugiedojo Tautos himną.

Popietė maloniai tęsėsi prie gardžių 
vaišių. Nepajutome, kai atėjo metas 
atsisveikinti su mūsų svečiais. Palydėjome 
mielus svečius, pamojavome grįžtantiems 
autobusu į Sydnėjų tardami nuoširdų ačiū 
ir sudiev iki sekančio karto! □ 

jimo mišiose St. Joachim’s bažnyčioje ir 
mes senukai pribuvome kas tik galėjome, 
ir didžiulis kontigentas “Aušros” tunto 
skautų - didelių ir mažų. Na, ir sporto 
klubo ”Kovas” atstovas su vėliava. Man 
ypač paliko gilų įspūdį šv. Mišios, 
atlaikytos svečio kunigo Hermano Šulco. 
Jos tikrai pakėlė nuotaiką.

Bet, grįžtu prie vakaro pokylio. Daug 
kas buvo tikrai gražu, įdomu. Klubo 
Valdyba parodė ir elegancijos, ir gero sko
nio supratimą.

Deja, pokylio rengėjai ir vėl padarė 
klaidų. Ir vėl, mano nustebimui, ALB 
Krašto Valdybos pirmininkę pastebėjau 
sėdint prie stalo tarp mūsų visų eilinių. 
Prieš save mačiau du stalus garbės sve
čių, bet ALB Krašto Valdybos pirminin
kės jų tarpe nebuvo. Nežinau kaip, kodėl, 
bet žinau - taip negalima, nes vėl už
gaunama visa Australijos Lietuvių Ben
druomenė.

Pagaliau, prisipažįstu ir aš padaręs 
didžiulę etikos - diplomatinę klaidą. Kai 
Australijos valdančios partijos parla
mento atstovas kėlė taurę už Lietuvos 
Prezidentę, kai Lietuvos ambasadorius 
kėlė taurę už Australijos Karalienę - kė
liau ir aš, bet sėdėdamas. Pamiršau, kad 
reikia, tiesiog būtina, atsistoti!

Vytenis Šliogeris,
Sydney

In memoriam
Liuda žinia

Vasario 14 d. Canberroje mirė lietuvių bendruomenės narys A'u’A VigintZUS 
Minins, gimęs 1942 m. rugpjūčio 3 dieną Lietuvoje.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą broliams Donatus Michalka, Max Minius ir jų 
šeimoms. Canberros lietuvių bendruomenė

Vasario 20 d. Gold Coast’e mirė lietuvių bendruomenės narė A'u’A Tania 
Žukauskas. Reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnui Alex Rameikas su šeima ir 
seseriai Verai Morkūnas. Gold Coast lietuvių bendruomenė

Šių metų vasario 20 dieną Canberroje mirė A'u’A Sabina IMevilIe (nee 
Kumiliauskaitė) gimusi 1928 m. spalio 15 dieną.

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

Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redakcija,

Perskaičius įvairius pasisakymus “M.P” 
bei girdėtus per radijo valandėles Sydnė
jaus Apylinkės Valdybos temomis, kyla 
eilė klausimų, bet pilnai išryškinančių 
atsakymų ir bent man nesimato. Iš viso to 
man susidaro vaizdas, kad gal tam tikrų 
netobulumų rinkimuose įvyko, tačiau 
nemanau, kad prie gerų norų ir trupučio 
tolerancijos vieni kitiems, nebuvo ga
limybės išsiaiškinti prie “apvalaus” stalo. 
Žinoma, jei asmeniškumai ir ambicijos 
iškyla aukščiau už bendrą tikslą, tai ga
limybė bendram susitarimui dingsta.

Aš labai gerai suprantu reikalingumą 
laikytis valstybinių įstatymų inkorporuo
tai organizacijai. Ypatingai tai turi gerai 
įsisąmoninti tokių organizacijų valdybos 
bei norintys kandidatuoti į jas.

Šie reikalai turėtų būti iš anksto 
paaiškinti visiems nariams, kad neįvyktų 
nereikalingų nesusipratimų ir reikalo 
vieni kitiems užmetinėti viešai.

Žiūrint iš tolo, visa tai atrodo kaip

Gerb. Redaktore,
AMEN!

Kęstutis Protas, Sydney

Gerb. Redaktore,
ALB Sydney Apylinkės Valdyba užsi

tarnavo nuoširdžią padėką už vasario 20 
dieną įspūdingai pravestą Lietuvos Res
publikos Nepriklausomybės minėjimo 
kultūrinę popietę.

Tačiau ir saulėje yra dėmių. Šiuo atve
ju tą dėmę sudarė istorinis straipsnelis 
“Nepriklausomybė”, atspausdintas su 
šventės programos lakšteliu.

Gražu, kad straipsnelis iškėlė partiza
nų vadų 1949 m. vasario 16 d. priimtos 
deklaracijos reikšmę. Bet tai buvo galima 
atlikti be užuominų, menkinančių 1918 
m. Vasario 16 d. deklaracijos vertę. Ypač 
nedovanotinas buvo įžeidžiantis atsilie
pimas apie 1941 m. birželio 23 d. dek
laraciją. 1941 metų sukilėliai būk tai “įsi
pareigojo kurti naują Europą kartu su 
Hitleriu”. Šis sakinys, bet kada pareikš
tas, būtų Birželio sukilimo dalyvių bei 
žuvusiųjų kraujo aukos paniekinimas. Tuo 
labiau jis neprivalėjo rasti vietos oficia
liame Apylinkės Valdybos leidinyje per 
Nepriklausomybės minėjimą.

Su pagarba
Vytautas Patašius,

Sydney. 

trūkumas geros valios ir pagarbos vieni 
kitiems.

Mes visi dirbame bendruomeninį 
darbą tiems patiems tikslams, ir tos dar
bo jėgos vis mažėja. Yra graudu matyti, 
kuomet tiek energijos ir “darbo” yra su
naudojama tokiems nereikalingiems 
tikslams.

Aš visiškai neabejoju, kad prie gerų 
norų, parodant tolerancijos ir pagarbos 
vieni kitiems, visuomet galime pasiekti 
vieningumo ir atitinkamos išeities iš
kylančioms problemoms išspręsti. 
Gyvenime, nenumatytų problemų visuo
met iškyla, tai yra visiškai normalu. To
kiais atvejais, bent mano manymu, yra 
pravarčiausia, kad paliestieji asmenys 
susėstų prie pasitarimo stalo ir reikalą 
išsiaiškintų. Tačiau norint tai atlikti, yra 
būtina pamiršti asmeniškumus bei indi
vidualias ambicijas ir iškelti bendrą tiks
lą virš jų!

Algirdas Šimkus OAM
ALB Tarybos Vicepirmininkas

Melbourne

Gerb. Redaktore,
Jau kelintą kartą skaitau mūsų Kraš

to Valdybos pirmininkės raštus “Mūsų 
Pastogėje”, kuriuose sakoma, kad Sydney 
Apylinkės Valdyba esanti “nelegali”. Deja, 
ne pirmas kartas, kad ALB Krašto Valdybos 
kišasi į Apylinkių reikalus.

Gaila, kad ALB Krašto Valdybos 
nariai šitaip rašo laikraštyje ir kelia to
kius klausimus per radiją. Toks elgesys 
tik atbaidys žmones, ypač jaunimą, kurių 
profesijos gali būti pažeistos tokiais 
teiginiais, norint įsijungti j bendruomenės 
darbus ir veiklą.

Turime džiaugtis ir sveikinti žmones, 
kurie sutinka lietuvybę puoselėti.

Gaila, kad Krašto Valdyba nerado laiko 
ar nesugebėjo suorganizuoti Lietuvos 
1000 metų paminėjimą per visą Austra
liją ir LR ambasadoriaus Australijai 
Dainiaus Kamaičio priėmimą. Tai atliko 
mūsų Apylinkės Valdybos - valio!

Krašto Valdybos pareiga yra remti 
Apylinkių Valdybas ir mūsų Bendruo
menę.

Tikiuosi, kad Australijos Krašto 
Valdyba ateityje skirs daugiau laiko ir 
energijos Australijos Lietuvių Bendruo
menės stiprinimui.

Su pagarba,
Jūratė Reisgytė,

Sydney
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Saturday, 13th of March, 2010
2 pm- 5pm
German Australian Club, 30 Bowden St, Glenorchy 7010, Tasmania.
Gold coin donation

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

are proud to present

Easter Egg Decorating 
Workshop

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

Date:
Time:
Venue:
Cost:
Registration: Email Adela: adelaristovski@gmail.com

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

As space is limited, please register as 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.

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 šefas Antnnla.

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.

Sekmadieniais - Svetlanos lietuviški patiekalai

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

Kaziuko mugė Melbourne
Melbourne Kaziuko Mugė įvyks sekmadienį, kovo 14 dieną, Lietuvių

Namuose. Skautai dalyvauja uniformuoti. 12 vai. - šv. Mišios, 1 vai. p.p. - Mugė.
Laukiame visų! Budėkime!

“Džiugo” tunto tuntininkė v.s. Danutė Lynikienė

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Lietuvos Baleto Bičiuliai 
Friends of Lithuanian Ballet

Maloniai kviečia visus sydnėjiškius bei gyvenančius toliau pažiūrėti įdomų, 
linksmą “Lietuvos Žinių 100-čio” jubiliejinio spektaklio 2 valandų filmą.

Matysite žymius Lietuvos baleto šokėjus:
Petrą Skirmantą, Ilzę Liepą, Eglę Špokaitę, Martyną Rimeikį, Kristiną 

Gudžiūnaitę, Voicech Žuromską.
Išgirsite Lietuvos Operos dainininkus su Virgilijum Noreika, taipogi 

pramoginius artistus.
Programa režisuota Petro Skirmanto ir atšvęsta bei filmuota LNOBT scenoje. 

2009 m. Lietuvos orkestro dirigentas - Modestas Pitrėnas.

“Lietuvos Žinių 100-čio” filmas bus rodomas 
Sydnėjaus Lietuvių Klube ‘Function Room’, 16-20 Meredith Street, Bankstown 
NSW, sekmadienį, kovo 28 dieną, 2.00 - 4.15 vai p.p.

Kontaktas: (02) 4333 6241 Ramona Ratas
Bus kava ir pyragaičiai, veiks loterija. Įėjimas su auka - paremti Lietuvos 

Baleto ateinantį 85-tą jubiliejų 2010 metais.
Visų labai maloniai laukiame!

Pranešimas Melbourno senjorams
Pietūs Melbourno Pensininkų Sąjungos nariams įvyks antradienį, kovo 9 dieną,

11 vai. Melbourno Lietuvių Klube. Bus renkamas metinis nario mokestis.
Visi nariai ir būsimi nariai maloniai kviečiami dalyvauti.

Valdyba

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, kovo 7 dieną, 1130 vai. 

ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe.
Antros pamaldos ir tradicinė KAZIUKO MUGE nukelta į sekmadienį, kovo 21 

d. 1130 vai ryto. Po pamaldų visi iš bažnyčios ir bendruomenės kviečiami vykti į 
Lietuvių Klubą Bankstowne, kur vyks Kaziuko mugė. Pagal tradiciją, jus skaniai pavaišins 
mūsų skautai ir Lietuvių Klubas. Vyks tradicinis turgus ir loterija.Pageidaujantys išsta
tyti savo darbus, rezervuokite stalą paskambindami Danutei Ankienei tel: 98712524. 
Nepamirškime nusipirkti skanios lietuviškos duonos iš Lietuvos ir kitų lietuviškų 
skanumynų. Nuoširdžiai kviečiame ir laukiame Jūsų Lietuvių Klube po pamaldų.

Katalikų Kultūros Draugija ir Sydnėjaus skautai

Airfares to Vilnius & to other EU cities
Latest airfares to Vilnius and to other European cities 

are starting from $1,380.00 + taxes.
These airfares are valid for all seasons in 2010 at the same price. It is wise to 
book early and secure your low cost flight tickets in time before the sell-out. 

To secure your flights in time please contact Estours.
Dial 1800 888 386 for your free call to Estours Ttavel

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd., Corrimal East, Wollongong, NSW 2518

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

Website: www.estours-travel.com.au

Lietuviški videofilmai Canberroje
Kviečiame Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos narius į videofilmų sezoną.
Kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais kas antrą šeštadienį Lietuvių Būstinėje, 114 

Maitland Street, Hackett, 2 vai. po pietų, bus rodomi DVD filmai lietuviškom temom. 
Seks kavutė su pyragais.

Kovo 13 d. -
Balandžio 10 d. -
Gegužės 8 d.-

Lietuva 2009-aisiais (Dainų šventė ir kiti renginiai).
“Ambersail” kelionė po pasaulį.
Naujųjų Metų koncertas Vilniuje.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

įdt AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
Pirmininkė Rita Mačiulaitienė tel: 0425 704 890

aid m^bourrw to»o Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška 
Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018. 
e-mail: juskagirl@v7mail.com www.ald2010.org
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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 kultūrinė 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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: wwwLslic.org.au/Pastoge 

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

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

ir leidėjų nuomone
Prenumerata metams $65.

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

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

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

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