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Prezidentė nesusitiks su Prezidentu Obama?Hobarto padangėje

Nuotraukoje - Hobarto lietuviai vasario 16 dieną prie Wall of Friendship iškėlė 
Lietuvos trispalvę. Plačiau apie tai - “M.P.” psl. 5.

'dST Lietuvos įvykių apžvalga
ES parems 
netekusius 

darbo 
Lietuvoje 
(lrt.lt). Beveik 

1,300 darbo Lie
tuvos statybos 
įmonėse bei šal
dytuvų pramo
nėje netekusių 

žmonių gaus ES paramą. Tokį sprendimą 
patvirtino Europos Parlamentas.

Nuo 2008 m. spalio iki 2009 m. liepos 
1,612 darbuotojų, dirbusių 128 Lietuvos 
statybos įmonėse, neteko darbo. 806 iš jų 
- tie, kurie dar nėra suradę kito darbo ar 
išėję pensijon-gaus 1.7 mln. eurų paramą, 
iš kurių 65% apmokės ES iš Prisitaiky
mo prie globalizacijos padarinių fondo, o 
kita dalį - Lietuvos užimtumo fondas.

Vėluojant - mažiau ES pinigų
Energetikos ministras Arvydas Sek- 

mokas tvirtina, kad Ignalinos atominės 
elektrinės (AE) eksploatavimo nutrauki
mo darbai labai vėluoja, kai kurie darbai - 
net trejus metus, o pinigai tirpsta. Bus 
aiškinamasi dėl to, kas yra atsakingas už 
vėluojančius darbus, o esant reikalui 
medžiaga bus perduota į prokuratūrą. 
R.Švedas informavo, kad „labai brangiai“ 
kainuoja AE uždarymo patarėjų paslau
gos - net 4.5 mln. eurų per metus!

Jeigu Lietuva nesusitvarkys su vėluo
jančiais Ignalinos atominės elektrinės 
(IAE) uždarymo projektais, kurie yra ap
mokai europinėmis lėšomis, kyla grėsmė 
gauti mažiau lėšų IAE uždaryti 2014-2021 
metais. “Dalis atsakomybės už vėlavimą, 
projektų nevykdymą tenka ir Lietuvos pu
sei - ar tai būtų pati IAE, ar Eksploataci
jos nutraukimo tarnyba, ar subrangovai 
Atsakomybė guls ant abiejų pusių”, - 
pripažino energetikos ministras Arvydas 

Sekmokas. Dėl požiūrio į Lietuvą Euro
pos Sąjungoje, iškyla didžiausia su IAE 
uždarymu susijusi grėsmė gauti mažiau 
nei norima finansavimo. Jei reiks, revizi
jos rezultatai prireikus bus perduoti į 
Generalinę prokuratūrą.
Sukels naują emigracijos bangą?

(BNS). Privalomos karo tarnybos grą
žinimas sukels naują emigracijos bangą, 
teigia buvęs krašto apsaugos ministras 
socialdemokratas Juozas Olekas. „Mano 
nuomone, tai didžiulė klaida, kuri suke
lia didžiulę emigracijos bangą iš Lietu
vos. Jų siūlomomis sąlygomis niekas ne
nori sutikti tarnauti“, - per spaudos kon
ferenciją sakė J.Olekas.

Jis kritikavo Krašto apsaugos minis
terijos (KAM) parengtą Karo prievolės 
įstatymo koncepciją, pagal kurią bus 
parengtas naujas Karo prievolės įstatymas. 
Pagal koncepciją Seimas galės pasirinkti 
iš kelių karo prievolės atlikimo būdų - ar 
įteisinti 12 mėnesių nuolatinę privalo
mąją karo tarnybą, ar kelių mėnesių 
trukmės būtinuosius karinius mokymus, 
kurie, atsižvelgiant į parlamentarų valią, 
galės būti tik savanoriški arba privalomi.

„Vėl siūloma grįžti prie privalomo 
karių šaukimo arba jį sieti su būtinaisiais 
kursais, kurie truktų dvylika mėnesių. Tai 
praktiškai tas pats, kas buvo sovietiniais 
laikais”, - tvirtino buvęs krašto apsaugos 
ministras. Jis pabrėžė, kad socialdemok
ratai yra prieš privalomos karo tarnybos 
grąžinimą.
Sergantis A. Brazauskas kreipėsi 

į kunigą
Kaip praneša “Lietuvos rytas”, sunkiai 

sergantį buvusį Prezidentą 77 metų Algir
dą Brazauską jo namuose Turniškėse dar 
kartą - jau antrą dieną iš eilės - aplankė 
kunigas. Ligonis priėmė komuniją. Prieš tai 
vakaras praėjo gana ramiai Žmona paprašė

Nukelta j 2 psL

JAV Prezidentas Barack Obama tur
būt neras laiko netrukus susitikti su nau
jąja Lietuvos vadove Dalia Grybauskaite.

Dar pernai vėlyvą rudenį buvo 
paskelbta, kad D.Grybauskaitė 2010 m. 
pavasarį, tikriausiai kovo mėnesį, vyks j 
JAV susitikti su Prezidentu Obama. Ši 
žinia patvirtinta ir šiemet sausį - esą jau 
kovą galėtų įvykti Lietuvos Prezidentės 
vizitas į Washingtoną. Nors kovas jau 
persirito į antrąją pusę, iki šiol neaišku, 
kada toks vizitas galėtų įvykti. Ir ar 
apskritai jis šįmet įvyks.

Airijoje - nerimas dėl vedybų statuso
Prieš pat Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 20-mečio minėjimą šimtai 
Airijoje oficialiai susituokusių lietuvių 
vyrų ir žmonų staiga vėl tapo tik gyveni
mo draugais, rašo „Lietuvos rytas“. Lietu
vos ambasadoje Airijoje jau beveik sa
vaitę netyla nerimo kupini lietuvių 
skambučiai. Daugiau kaip du šimtai 
Airijoje šalyje susituokusių ir čia dirban
čių Lietuvos piliečių sutrikę. Žmones iš 
įprasto gyvenimo vėžių išmušė žinia - 
Lietuvos ambasadoje sudaryta santuoka 
Airijoje negalioja. Nuo 2008-ųjų liepos 
Lietuvos ambasadoje Dubline įregistruota 
daugiau kaip 100 santuokų.

Kovo pradžioje Lietuvos ambasada ga

Muziejuje - KGB darytos fotografijos
Minint Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo 20-metį, Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centro 
Genocido aukų muziejuje veikia foto- 
paroda, kurioje pirmą kartą eksponuoja
mos sovietų saugumo - KGB - darbuotojų 
darytų nuotraukų paroda. Paroda pava
dinta “ Atgimimo mitingai: žvilgsnis iš 
kitos barikadų pusės”.

KGB darbuotojų darytos ir iš kitų 
žinybų surinktose nuotraukose įamžinti 
įvairių Atgimimo mitingų ir susibūrimų

Milijoninė afera su Europos Sąjungos pinigais
Buvęs Lietuvos ambasadorius Kazachs

tane ir Lietuvos taupomojo banko vado
vas Romualdas Visokavičius sulaukė 
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos 
(FN IT) įtarimų vykdžius milijoninę afe
rą. Pareigūnai įtaria, kad buvęs banki
ninkas, padėdamas gauti reikiamus do
kumentus, dalyvavo organizuotoje gru
puotėje, kuri iš Nacionalinės mokėjimo 
agentūros neteisėtai bandė pasisavinti per 
22 mln. litų Europos Sąjungos (ES) pa
ramos. Už juos grupuotė esą apleistuose 
pastatuose būtų auginusi žuvis. Pats 
R.Visokavičius pareigūnų įtarimus nei
gia, skelbia TV3 „Žinios“. Nepaprastojo 
pasiuntinio ir įgaliotojo ministro diplo
matinį rangą iki gyvos galvos turintis 
R.Visokavičius įtariamas naujai įsteig
toms įmonėms gavęs reikiamus doku
mentus, kurie padeda valdininkų kori
doriuose pašalinti kliūtis gauti ES para- 
mą.Diplomatas įtariamas organizuotai 
grupuotei pinigus grobstyti padėjęs per

Esant didelių nesutarimų JAV Kongre
se dėl sveikatos apsaugos įstatymų, 
Prezidentas Obama vėluojasi arba turi 
trumpinti kai kurias savo planuotas 
keliones. Keliems mėnesiams atidėtas 
net jo numatytas svarbus apsilankymas 
Australijoje, taip pat atšaukiant jo šeimos 
vizitą.

Kaip skelbiama, dėl būtinumo jam 
paveikti Kongreso nutarimus yra per
žiūrima jo įsipareigojimų tvarkaraštis. 
Atrodo, kad todėl nukentės ir jo planuo
tas susitikimas su Lietuvos Prezidente. □ 

vo Airijos užsienio reikalų ministerijos 
notą, kad visos ambasadoje sudarytos 
santuokos yra nepripažįstamos šioje ša
lyje. Tokį pat pranešimą gavo ir daugiau 
kaip šešios dešimtys kitų Airijoje esančių 
užsienio valstybių ambasadų. Didžioji jų 
dalis registruoja santuokas pagal savo ša
lių įstatymus.

Kad santuoka būtų pripažįstama 
Airijoje, porą turi sutuokti įgaliotas ci
vilinių santuokų registruotojas ir tik sp
ecialiame visai visuomenei prieinamame 
pastate. Toks 2004 metais priimtas įstaty
mo pakeitimas įsigaliojo 2007-ųjų lapkri
tį, tačiau per penkerius metus niekas 
ambasadoms apie tai nepranešė. □ 

momentai. Nesikišdami j mitinguotojų 
vaikymą, KGB darbuotojai registravo jų 
skaičių ir nustatinėjo tapatybę. Kai kurio
se nuotraukose matyti sunumeruoti mi
tingų dalyviai, surašytos jų pavardės ir kita 
informacija.

Rengdami šią parodą Genocido aukų 
muziejaus darbuotojai teigė nesiekę atkurti 
chronologinės įvykių sekos - tiesiog norėta 
parodyti žmones, kurių drąsa ir vienybė 
padėjo iškovoti ir apginti laisvę, ir kurių 
taip bijojo bei slapta sekė KGB. □ 

aukštą postą užimantį politiką, bet 
R.Visokavičius tai neigia. Buvęs banki
ninkas į diplomatinį korpusą perėjo, kai 
buvo pašalintas iš Lietuvos taupomojo 
banko vadovo pareigų. Prieštaringai ver
tinamas bankininkas buvo kaltinamas 
švaistęs banko pinigus, mokėjęs šimta
tūkstantines premijas banko darbuo
tojams, nors bankas dirbo nuostolingai Jį 
iš banko vadovo pareigų prieš dešimt
metį pašalino to meto finansų ministrė, 
dabartinė šalies Prezidentė Dalia Gry
bauskaitė.

FNTT su Generaline prokuratūra iš
siaiškino, kad organizuota 14-os asmenų 
grupuotė steigė įmones apleistuose pa
statuose. Jos neturėjo jokio turto darbuoto
jų ir nevykdė jokios ūkinės finansinės veik
los. Grupuotės organizatorius Egidijus 
Gesevičius, kuris šiuo metu suimtas, į ją 
įtraukė ir Anglijoje gyvenantį savo sūnų bei 
abiturientes dvynes dukras, kurios fiktyviai 
buvo įdarbintos bendrovių direktorėmis.
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Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Kovo 13d. Los 
Angeles gatvėje 
prie savo namų 
nuo širdies prie
puolio mirė kino 
ir televizijos ak
torius Peter Gra
ves. Gimęs 1926 
m. Minesotos 
valstijoje norvegų 
ir vokiečių kilmės

Šeimoje kaip Peter Amess, jis pakeitė savo 
pavardę, kad nebūtų maišomas su savo 
broliu, irgi garsėjančiu aktoriumi. Jis pats 
ypač išgarsėjo vaidmeniu nuo 1967 m. iki 
1990 filmuotame seriale “Mission: 
Impossible”, o prieš tai turėjo pagrindinį 
vaidmenį australų seriale “Whiplash”.
♦ Kovo 16 d. Afganistano Orguzan pro
vincijoje buvo sužeisti šeši australų kariai. 
Taliban sukulėliai susprogdino pakelėje 
paslėptą bombą, jiems važiuojant pro šalį 
su Bashmaster tipo kariniu automobiliu.
♦ Kovo 17 d. Nigerijoje musulmonų gen
ties vyrų būrys, persirengęs kariškais rūbais, 
užpuolė krikščionių kaimą ir išžudė apie 
tuziną žmonių, daugiausia moterų ir vaikų. 
Libijos lyderis Muammar Gaddafi pasiūlė 
padalinti Nigeriją į dvi dalis, sukuriant 
atskiras valstybes. Krikščionys valdytų 
pietus su sostine Lagos, musulmonai šiau
rę su sostine Abuja. Naftos ir kitų gamtos 
turtų pajamos būtų padalinamos abiems 
valstybėms. Šis pasūlymas užpykdė Nige
rijos vyriausybę, kuri atšaukė savo am
basadorių iš Libijos “pasitarimams”.
♦ Armėnų žudynes Turkijoje Pirmojo pa
saulinio karo metu tyręs JAV Kongreso 
komitetas priėjo išvados, kad žudynės turi 
būti pripažintos genocidu. JAV dabar 
ruošiasi priimti atitinkamą rezoliuciją, 
nežiūrint į JAV vyriausybės pastangas 
rezoliuciją sustabdyti, kad nebūtų pakenk

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psk
vyro, kad jis pasirašytų ant autobiogra
finių knygų. Ligonis mielai ėmėsi šio dar
bo. Į Turniškes buvo užsukęs ir senas 
Brazauskų pažįstamas kunigas Alantos 
klebonas Sigitas Sudentas. Šis dvasinin
kas dar sausį buvo išklausęs kadenciją 
baigusio Prezidento išpažintį ir suteikęs 
jam ligonio patepimą. Dabar pamatęs, kad 
A.Brazauskas jaučiasi nekaip, S.Sudentas 
vėl nuvažiavo į Turniškes.
Daug cigarečių - kontrabandinės

Kaip rašo “Lietuvos rytas”, dvi iš pen
kių Lietuvoje surūkytų cigarečių įga
bentos nelegaliai. Kontrabandininkai 
prisitaikė ir prie padidėjusių mokesčių: 
nors jų vis daugiau įkliūva, viską atperka 
du kartus pakilę galimo pelno procentai. 
Cigaretėmis ir kitais tabako gaminiais 
prekiaujantys verslininkai skambina pa
vojaus varpais: šešėlinė rinka, anot jų, jau 
sudaro apie 40%. Tai įrodo ir valstybės 
institucijų duomenys: sulaikomų ciga
rečių siuntų skaičius didėja kaip ant mie
lių. Kiek jų prasprūsta į šalį, belieka 
spėlioti. Lietuva atsidūrė tarp kūjo ir prie
kalo: akcizai tabako gaminiams jau pasie
kė minimalų ES lygį, tačiau skylėtos sie
nos leidžia kontrabandininkams jaustis 
kone nesulaikomiems

Bankrutuoja ir milionieriai
Praėjusių metų pabaigoje į antstolių 

rankas buvo perduoti 435 privatūs asme
nys, kurių skolos viršijo milijoną litų. 
Antstoliai spėja, jog dalis jų - už įmonių 
paskolas garantavusieji asmeniniu turtu, o 
teisininkai tikisi, kad teismų suformuota 
praktika leis nusimesti dalį skolų naštos. 
_____________________________________ _ da,EETA,BNS ir “Bernardinai”.
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ta JAV santykiams su Turkija. Panašią 
rezoliuciją ruošia ir D. Britanijos parla
mentas.
Kovo 18 d. Turkijos min. pirmininkas 
Recep Erdogan įspėjo D. Britanijos min. 
pirmininką Gordon Brown, kad ši re
zoliucija gali turėti neigiamų pasekmių. 
Šiuo metu Turkijoje gyvena 170 000 
armėnų, iš kurių tik 70 000 yra Turkijos 
piliečiai, gi kiti 100 000 yra tik toleruoja
mi. Jei Turkijos santykiai Su D. Britanija 
ir Armėnija pablogėtų, Turkija ištremtų 
100 000 armėnų į jų kilmės kraštus. 
Dabartiniai Turkijos įstatymai numato 
kalėjimo bausmę už genocido klausimo 
diskutavimą.
♦ Qatar sostinėje Doha Jungtinių Tautų 
susšaukta gamtos apsaugos konferencija 
kovo 18 d. atmetė JAV ir Europos Sąjun
gos remiamą siūlymą uždrausti Atlanto 
mėlynųjų pelekų tunų eksportą. Dėl 
intensyvios žūklės ši žuvis yra išnykimo 
pavojuje. Prieš šį siūlymą ypač priešinosi 
Japonija, kuri importuoja 80% sugautos 
žuvies.
Siūlymas uždrausti eksportą atmestas 72 
balsais prieš 43,14 delegatų susilaikius nuo 
balsavimo.
♦ Bangkoke visą savaitę tęsėsi masinės 
Thaksin šalininkų demonstracijos, reika
laujant vyriausybę atsistatydinti, paskel
biant naujus rinkimus. Iki šiol abi pusės 
užsispyrusiai laikosi savo nuomonės.
♦ Kovo 19 d. JAV prezidentas Barack
Obama atšaukė savo planuotą vizitą Aus
tralijoje ir Indonezijoje, nes JAV Kongre
so Atstovų Rūmai turėjo svarstyti svarbų 
sveikatos apasaugos įstatymą ir preziden
to asmeninė įtaka dar neapsisprendusiems 
demokratų partijos atstovams galėjo 
nulemti įstatymo priėmimą ar atmetimą. 
Prezidento vizitas Australijoje dabar tu
rėtų įvykti birželio mėnesį. □

“Neturiu statistikos, bet manau, kad dau
giausia milijoninių skolų prislėgė staty
bininkus ir vežėjus, kurių įmonės ban
krutavo. O didžioji privačių asmenų sko
lų dalis susidarė už paskolas bankams 
garantavus asmeniniu turtu”, - sako Inga 
Karalienė, Lietuvos antstolių rūmų pre
zidiumo pirmininkė. Irmantas Gaidelis, 
Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo na
rys, tikina dar neturintis įsiteisėjusio 
teismo sprendimo dėl milijoninių sumų 
išieškojimo iš įmonių vadovų, garanta
vusių asmeniniu turtu. Tačiau kreditoriai 
jau yra kreipęsi dėl laikinųjų apsaugos 
priemonių šių įmonių vadovų turtui.

Reikia dviejų kalbų?
“Vakarų ekspresas” klausia, ar Klai

pėdoje gyvenantys rusakalbiai išties pa
tiria nepatogumų dėl to, kad oficiali in
formacija skelbiama tik lietuviškai, o ne 
dviem kalbomis? Klaipėdos Tarybos na
rio, Lietuvos rusų sąjungos Klaipėdos 
skyriaus pirmininko Viačeslavo Titovo 
manymu, problemų yra, dėl to jis bando 
pasiekti, kad Klaipėdos įmonės, kurių 
daugiau negu 50% akcijų priklauso savi
valdybei, informaciją gyventojams skelb
tų ir lietuvių, ir rusų kalbomis. Visgi “Va
karų ekspreso” kalbinti Klaipėdos Tary
bos nariai, Seime dirbantys teisininkai 
tikino, jog tokia idėja jiems yra nesu
prantama bei prasilenkia su valstybėje 
galiojančiais įstatymais. Kai kurie Klai
pėdos miesto tarybos nariai V. Titovo siū
lymą pavadino provokacija ir bandymu 
krautis politinį kapitalą prieš kitais metais 
vyksiančius savivaldybių tarybų rinkimus. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

ZVIlfcflMU
Ką Lietuva pasiekė per 
20 nepriklausomybės 

metų?
Kęstutis 
Girnius

Nėra vieningo 
atsakymo į šį klau
simą.

Optimistai, 
kaip Premjeras 
Andrius Kubilius, 
teigia, kad per tuos 20 metų buvo pasiek
ta daugiau nei per bet kurį kitą 20 metų 
laikotarpį per visą tūkstantį Lietuvos me
tų. Nūdienos kasandros, kaip viešųjų ry
šių specialistė Rūta Vanagaitė, teigia, kad 
beveik nieko nepasiekta - kraštą valdo 
„lovio“ partija, grėsmingai auga Rusijos įta
ka. Kasandrų yra daugiau negu optimistų, 
šmaikščios jų kalbos yra įsimintinesnės ir 
sulaukia daug dėmesio. Bet kasandrų 
analizės neatspindi tikrovės, daugiau ką 
pasako apie jų psichologinę būseną negu 
apie Lietuvos politinę ir ūkinę padėtį.

Daugeliui, be abejo, įgriso dažni primi
nimai, kad Lietuvos valstybė du kartus iš
laikė egzaminus, patekdama į Europos 
Sąjungą (ES) ir NATO, kad ji yra normali 
ir klestinti valstybė. Ir kad visuotinai pri
pažinta, jog Lietuva, kartu su Estija ir Lat
vija, yra vienintelės buvusios sovietinės 
respublikos, kurios sugebėjo sukurti 
stabilią demokratinę santvarką. Ar tai 
nereikšmingi laimėjimai?

Neseniai kažkur skaičiau, kad dabar 
Lietuva yra saugesnė, jos piliečiai gyvena 
geriau negu bet kada praeityje. Teiginiui rei
kia pritarti, nesvarbu, kad nuolat nuogąs
tavimų dėl Rusijos kėslų ir ūkio krizės.

Nesuprantu, kodėl taip bijoma Rusi
jos. Ji išgyvena dvigubą demografinę kri
zę. Smarkiai smunka gyventojų skaičius 
bei gimstamumas. Vis didesnį gyventojų 
procentą sudaro nerusai, kurie neturi 
ypatingo pagrindo mylėti Rusiją.

Dar sparčiau smunka Kremliaus kari
nė galia. Didelį rūpestį Lietuvoje sukėlė 
Rusijos planai pirkti karo laivą „Mistral“ 
iš Prancūzijos, bet nepastebėtas pagrindi
nis dalykas - Rusijos karinė pramonė tiek 
susilpnėjusi, kad pati nepajėgia pagamin
ti tokio laivo, kaip ir nepilotuojamų lėk
tuvų, kuriuos Kremlius perka iš Izraelio. 
Nesėkmingi naujos tarpžemyninės balis
tinės raketos „Bulav“ bandymai taip pat 
rodo karinio pajėgumo nuosmukį.

Pervertinama ir Rusijos kultūros įtaka. 
Vaikai gal dar keikiasi rusiškai, klausosi 
rusiškų dainų. Bet dauguma silpnai, jei iš 
vis kalba rusiškai, nesvajoja važiuoti į Ru
siją studijuoti ar dirbti. Jiems Rusija yra 
svetima šalis.

Lyg ir nedora kalbėti apie ūkio laimė
jimus, kai siautėja nedarbas, smunka dau
gelio žmonių gyvenimo lygis, rengiamasi 
pertvarkyti „Sodrą“. Bet reikia tik pažvelg
ti į automobilių ir autobusų parkus, į ka
vines ir prekių perpildytas parduotuves, 
naujas statybas, žmonių aprangą, ypač 
moterų avalynę, mobiliuosius telefonus ir

Skola bankui didesnė už namo vertę
Prieš porą metų per JAValstijose kilu

sią beveik katastrofišką krizę paaiškėjo, 
jog daug savininkų iš bankų buvo pasiėmę 
paskolas, kurių nepajėgė atmokėti. Bet ir 
parduodant namą ar butą, jo vertė krizės 
metu buvo žemesnė nei skola bankui.

Panašiai pavojinga padėtis susidaro ir 
Lietuvoje. Kaip skaičiuoja nekilnojamojo 
turto agentūrų specialistai, Lietuvoje apie 
penktadalis žmonių, ėmusių būsto pa
skolas, bankams dabar skolingi daugiau, 
negu siekia jų turto vertė. Daugumos ko

kompiuterius bei prisiminti, kaip Lietuva 
atrodė prieš 20 metų, kad įsitikintum, kad 
taip yra.

Lieka daug trūkumų, bet pažanga yra 
akivaizdi ir neginčijama. Akį rėžią socia
linė nelygybė, bet ir sovietmečiu paprasti 
mirtingieji nebuvo kviečiami į partijos 
bonzų pirtis, negaudavo kelialapių į už
sienį. Pensinis amžius bus didinamas, bet 
ir Rusija to neišvengs. Greit nepasivysime 
Vakarų Europos, bet ir nepasivijus galima 
neblogai gyventi.

Įvairios tarptautinės ir nevyriausybi
nės organizacijos, pavyzdžiui, Pasaulio 
bankas, „World Economic Forum“, „Trans
parency International“, „Freedom House“ 
ir kitos, kasmet skelbia metines ataskai
tas apie demokratijos lygį, ūkio konkuren
cingumą, sąlygas verslui, spaudos ir kitų 
žmogaus laisvių gerbimą, gyvenimo ko
kybę, socialinę raidą ir 1.1. Jau kurį laiką 
bene visose srityse Lietuva laikoma pa
žangesne ir labiau išsivysčiusia negu trys 
ketvirtadaliai pasaulio valstybių. Kai ver
tinamos naujai priimtos ES šalys, Lietuva 
nėra pirmūnė, bet nėra ir atsilikęlė. Yra 
kuo didžiuotis.

Kaip tada paaiškinti, kad Lietuvos ži- 
niasklaidoje mirgėte mirga straipsnių apie 
Lietuvos nesėkmes, ydas, niūrią dabartį ir 
dar juodesnę ateitį? Du dalykai yra reikš
mingi. Lietuviai yra pesimistai, gal ir 
niurzgliai, kuriuos traukia juodos progno
zės. Negi ką nors gero pasakysi. Akivaiz
dus kontrastas su estais ir ypač amerikie
čiais, kurie erzinančiai atkakliai tiki savo 
šalies pranašumu ir visiems tai skelbia. 
Antras dalykas - tai perspektyvos stoka. 
Per gerai žinome ir per daug dėmesio 
skiriame trūkumams. Moters grožio tin
kamai neįvertinsi, jei į ją žiūrėsi per teles
kopą ar mikroskopą. Lietuvos žiniasklai- 
da, apžvalgininkai bei politologai dažnai 
elgiasi taip, lyg į skandalą nukreiptas 
mikroskopas yra tinkamiausias instru
mentas gamtovaizdžiui atskleisti

Nors lietuviai taip saugiai ir pasiturin
čiai kaip dabar dar niekada nėra gyvenę, 
negaliu pritarti A.Kubiliaus tvirtinimui, 
kad per pastarąjį dvidešimtmetį buvo 
pasiekta daugiau nei per bet kurį kitą 20 
metų laikotarpį per visą tūkstantį Lietu
vos metų.

Tai, kad gyvename geriau, negu anks
čiau nereiškia, jog padarėme daugiau ne
gu ankstesnės kartos. Neabejotini dabar
ties laimėjimai ne tik mūsų nuopelnas. 
Tarptautinė konjunktūra buvo nepapras
tai palanki. Draugiškai nusiteikusi NATO 
garantuoja Lietuvai saugumą, Lietuvos ūkis 
jau buvo išplėtotas, o ES palaikė tolesnį 
ūkio augimą.

1919-1939 metais padėtis buvo sudė
tingesnė. Lietuva buvo apsupta priešų, 
tarptautinės organizacijos neteikė ūkinės 
paramos. Reikėjo sukurti visiškai naują 
valstybę, naują švietimo sistemą, pertvarky
ti ūkį, įvykdyti žemės reformą, iš lietuvių 
etnoso sukurti politiškai sąmoningą, mo
dernią tautą. Būta įvairiausių trūkumų, 
demokratija buvo greit palaidota, bet pa
sisekė įskiepyti tokią meilę savo kraštui 
ir tautai, kad ji neišblėso per ilgus okupa
cijos metus. Per tą dvidešimtmetį buvo 
pasiekta daugiau. Galime tai pripažinti, 
nenuvertindami dabarties laimėjimų. □ 

mercinių bankų tvirtinimu, jie tokios in
formacijos nerenka arba ji yra konfiden
ciali. Tačiau pasak Sauliaus Vagonio, 
nekilnojamojo turto bendrovės UAB 
“Ober-Haus” Vertinimo ir rinkotyros sky
riaus vadovo, šiuo metu būsto vertė yra 
mažesnė negu paskola dažniausiai tų 
pirkėjų, kurie turtą įsigijo ir paskolas ėmė 
2006-2008 m. Jo teigimu, “labiausiai 
tikėtina, kad skolininkų, kurių turto vertė 
šiuo metu mažesnė už prisiimtus įsiparei
gojimus, yra ne daugiau kaip 20-30%. □
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Bendruomenės baruose
LR Ambasadorius Melbourne

Birutė Prašmutaitė

Lietuvos Respublikos Ambasadorius 
Australijai Dainius Kamaitis, pakviestas į 
Australiją Sydnėjaus lietuvių bendruo
menės, ta proga aplankė ir Melbourne 
lietuvių bendruomenę. Ambasadorius 
Melbourne nakvojo tik vieną naktį. 
Pirmadienio, vasario 22 dienos, vakarą 
ALB Melbourne Apylinkės Valdyba bu
vo pakvietusi tautiečius susitikti vakarie
nei su Ambasadorium “Rubicon” res
torane, šalia Melbourne Lietuvių Namų.

Susirinko apie 50 Melbourne lietuvių. 
Algis Šimkus OAM atlydėjo ambasado
rių Dainių Kamait j. Pirmiausiai jis priėjo 
prie kiekvieno stalo susipažinti su daly
viais. Ambasadorius buvo pasodintas prie 
Apylinkės Valdybos narių stalo, kur (aš 
manau) jis turėjo progos susipažinti su 
mūsų lietuviška veikla.

Po vakarienės visi dalyviai su Amba

Iš kairės: ambasadorius Dainius Kamaitis, Melbourno Lietuvių Klubo pirmininkas 
dr. Andrius Kaladė ir Andrius Vaitiekūnas. Birutės Prašmutaitės nuotrauka.

Kovo Vienuoliktoji Vilniuje (2010)
Gabrielius Žemkalnis

Vieną dieną prieš ne
priklausomos valstybės 
atkūrimo paskelbimą, 
kovo 10 dieną, prieš 20 
metų Lietuvos Respub
likos Aukščiausioiji Ta
ryba dar nebuvo vienin
ga kaip elgtis toliau. 
Netgi du trečdaliai Są
jūdžio delegatų savo tar
pe turėjo abejojančių dėl greito spren
dimo. Vis dėlto kitą dieną Vytautas 
Landsbergis įtikino Sąjūdžio atstovus, kad 
nepriklausomybę be jokių atidėliojimų ir 
nekreipiant dėmesio į Gorbačiovo grąsi- 
nimus, skelbiama dabar. ŠIANDIEN.

Apie trečdalis Aukščiausios Tarybos 
atstovų buvo komunistai ir kai kurie - ki
tataučiai. Neturėdami daugumos jie pa
darė pragmatišką sprendimą - balsuoti 
kartu su Sąjūdžiu, turinčiu tautos suteiktą 
mandatą atstatyti nepriklausomą Lietuvą.

Kovo 11d. apie 22 vai. Aukščiausioji 
Taryba pradėjo vardinį balsavimą dėl 
nepriklausomos valstybės atkūrimo. Ne
praėjus valandai paskelbti balsavimo re
zultatai: 124 - už, 6 lenkų delegatai su
silaikė, niekas nebuvo prieš. Trys Sąjū
džio atstovai, iš anksto pasisakę „už“ po
sėdyje nedalyvavo, nes jie buvo Aukš
čiausios Tarybos išsiųsti į Maskvą stebėti 
reakcijos.

Kovo 11 -toji tebuvo kelio pradžia, iki 
tikrosios nepriklausomybės dar buvo to
li. Laisvi buvome dvasioje ir teisėje, sakė 

sadorium nuėjo į Lietuvių Namus. 
Susirinkus baro salėje, Melbourne Lie
tuvių Klubo vadovybė visus pavaišino 
gėrimu, buvo padaryta grupinė nuotrauka 
su Ambasadorium.

Tada buvo proga daugiau pasikalbėti 
su Ambasadoriumi Dainiumi Kamaičiu, 
kuris mielai atsakė į susirinkusių klau
simus. Ypatingai daug klausimų buvo 
apie dvigubą pilietybę ir LR pasą. Am
basadorius pranešė, kad tikisi šių metų 
antroje pusėje vėl atsiųsti darbo grupę 
konsuliniais reikalais.

Bendruomenės ir bibliotekos vardu 
Apylinkės Valdybos vicepirmininkė dr. 
Aurelija Sadauskienė įteikė Ambasado
riui Dainiui Kamaičiui kun. Kazimiero 
Ambraso SJ knygą apie Australijos 
lietuvius “Kengūrų ir koalų pašonėje”. 
Melbourne “Dainos Sambūris” padova
nojo savo naujai išleistą DVD apie choro 
istoriją 1949 - 2009. Prieš išvykstant 

vėliau V.Landsbergis. 
Lietuvoje vis dar buvo 
sovietinė kariuomenė ir 
KGB. Sovietų Sąjunga 
kontroliavo Lietuvos 
sienas ir ryšius su pa
sauliu, o Maskvos žiny
bos- Lietuvos įmones 
ir transportą. Atlaikėm, 
vis dėlto Sovietų Sąjun
gos spaudimą, grąsini- 
mus, ekonominę bloka

dą, moratoriumą, tarptautinės visuome
nės neryžtingumą.

Kovo 11-toji, šiais metais švenčiant 
dvidešimtąjį jubiliejų, buvo nepaprastai 
graži diena - saulėta, be jokio debesėlio 
mėlyname danguje. Iškilmingas minėji
mas vyksta istorinėje Kovo 11- tosios sa
lėje. Nepriklausomybės Akto signatarai 
sėdi tose vietose, kuriose jie sėdėjo ir bal
savo prieš dvidešimt metų. Tuščiose 16 - 
koje vietų savo dvasia dalyvauja jau Anapi
liu išėjusieji.

Dalyvauja ir kalba Lietuvos Respub
likos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, 
Atkuriamojo Seimo Pirmininkas Vytau
tas Landsbergis, kardinolas Audrys Bačkis.

Taip pat dalyvauja buvęs Prezidentas 
Valdas Adamkus, eilė užsienio valstybių 
prezidentų ir aukštų užsienio valstybių at
stovų, diplomatinis korpusas, Lietuvos Vy
riausybė ir Seimo nariai. Stebėdama tele
vizijos ekranus dalyvauja visa Lietuva. Į salę 
vienas po kito ateina tautiniais rūbais 
apsirengę aukštaičiai, žemaičiai, dzūkai, 
sūduviai, klaipėdiečiai. Jie sustoja eilėmis

LR ambasadorius Dainius Kamaitis su Melbourno lietuviais. Danos Levickienės nuotr.

Ambasadoriui, Mel- 
boumo Lietuvių Klubo 
pirmininkas dr. An
drius Kaladė aprodė 
Lietuvių Namų patal
pas ir “Nuotraukų iš 
Lietuvos 2007-2008” 
parodą.

Nors teko tik 
trumpai susitikti su 
Ambasadorium Dai
niumi Kamaičiu, tačiau 
buvo didelė garbė 
pirmą kartą matyti 
nepriklausomos Lie
tuvos Ambadorių mū
sų tarpe. Kartais sunku 
patikėti, kad jau praėjo 
20 metų nuo Kovo 11- 
tos 1990 metais, kai 
Lietuva visam pasauliui 
paskelbė savo ir savo 
žmonių norą vėl atkurti 
savarankišką, nepriklausomą valstybę.

Ačiū ALB Melbourno Apylinkės Val
dybai už suruoštą susitikimą.

Norėtųsi, kad ALB Melbourno Apylin
kės Valdyba sudarytų kitą progą Amba
sadoriui Dainiui Kamaičiui apsilankyti

praėjimuose tarp Kovo 11-tosios signatarų.
Iš minėjimo salės dalyviai pereina į 

Nepriklausomybės aikštę, kur vėliavų 
pakėlimo laukia tūkstančiai žmonių - 
kaip niekada daug. Gedimino prospektą 
užtvindo iš visų Lietuvos kampų suvažia
vę sąjūdiečiai. Aikštėje daugybė vaikų, 
moksleivių, studentų, susirinkusių į 
džiaugsmo šventę. Į dangų pakyla vaikų 
atnešti trispalviai balionai. Sniege ir šal
tyje šalia mūsų stovi grupė 9-10 metų am
žiaus mergaičių, pasipuošusių tautiniais 
rūbais, apsigaubusios austomis skaromis 
gindamosi nuo šalto vėjo, pučiančio nuo 
Neries. Jos mojuoja trispalvėmis vėliavė
lėmis, duoda ir mums jų, kad galėtumėm 
kartu mojuoti. Jos yra iš Vilnijos krašto 
mokyklos. „Mokytojas mus labai ruošė šiai 
dienai“,- pasakoja viena iš jų.

Kartu su Lietuvos kariais į aikštę 
atžygiuoja Estijos ir Latvijos garbės kuo
pų orkestrai, Lenkijos garbės kuopos 
dalinys. į stiebus, Baltijos valstybių him
nų lydimos, kyla Lietuvos, Estijos ir Lat
vijos vėliavos. Nuo Neries virš iškeltų 
vėliavų ir Gedimino prospekto link ka
tedros ir Gedimino pilies praūžia NATO 
lėktuvai, saugantys mūsų erdvę Šį kartą - 
tai Prancūzijos karo aviacijos pajėgos.

Latvijos Prezidentas, kalbėjęs lietuviš
kai, savo kalbą baigia sakydamas: „pirmyn, 
broliukai! “

Akimis palydime kariuomenės para
dą. Besiskirstydami matome įspūdingą 
vaizdą: vyras su žmona veža dvynius 
tautine vėliava apgaubtame vežimėlyje. 
Veža Lietuvos ateitį.

Tūkstančiai žmonių, didelė dalis jau-:

Ambasadorius Dainius Kamaitis ir ALB Melbourno Apy
linkės Valdybos vicepirmininkė dr. Aurelija Sadauskienė.

Melbourne ilgiau. Tada galėtumėm paro
dyti jam mūsų lietuviškus kultūrinius 
vienetus, supažindinti jį ir su nelietuviais, 
įskaitant parlamentarus. Lietuvių bendruo
menės nariai galėtų daugiau pabendrauti 
su LR Ambasadorium Australijai. □ 

nimo šaltą naktį tris valandas stovėdami 
klausosi koncerto. Koncerto metu ekrane 
rodomi trumpi įtarpai - reikšmingiausi 
Lietuvos pasiekimai kiekvienais iš dvi
dešimties atstatytos nepriklausomybės 
metų. Ne ekrane, o scenoje Vytautas 
Landsbergis skaito prieš 20 metų kovo 
11-tą Aukščiausiosios Tarybos priimtą 
Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo 
Aktą. Jūra žmonių atsiliepia: „Ačiū, Vy
tautai, ačiū!”

Kovo 11 -toji, lyg Justino Marcinkevi
čiaus eilėraščio “Vytauto kalavijas” 
žodžiai:

“Žaibas,
perskrodęs Lietuvos tamsą 

ir įstrigęs joje. ”
Justinas Marcinkevičius, atgimimas, 

Kovo 11-toji, Lietuva, yra neatskiriamos 
sampratos. Sovietinės okupacijos metais 
Justinas Marcinkevičius neleido tautai 
apsnūsti žadindamas, sugrąžindamas jos 
istoriją, išpažindamas Lietuvos meilę:„...ir 
dar rašyk, kad tiktai ją, Lietuvą mylėjau...“ 
(“Mindaugas”, 1968). Mažvydo lūpomis 
(1977) išmokęs tautą garsiai skiemenuoti 
“Lie-tu- va!”

Šią savaitę neatskiriamai pinasi kovo 
11-tosios dvidešimtmetis ir Justino Mar
cinkevičiaus aštuoniasdešimties metų 
jubiliejus (kovo 10 - d.). Lietuvos Mokslų 
akademijoje vykusiame Justino Marcinke
vičiaus kūrybos vakare „Prie rugių ir prie 
ugnies“ vakaro vadovas Valentinas 
Sventickas sakė, kad nėra reikalingi jokie 
titulai-kaip „akademikas“, „laureatas“ ir

Nukeltaį7psL
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Lietuviai pasaulyje Žalgirio mūšyje - vėl Lietuva ir Lenkija

Filmas - tik apie emigrantus!
Ir Lietuvos spaudoje, ir per lietuviškas televizijos programas ne retai kalbama apie 

sunkią emigrantų dalią, tačiau sėkmės istorijų taip pat yra. Apie tai žada papasakoti 
naujo dokumentinių filmų ciklo autorės Ksenija Koženkova ir Giedrė Talmantienė. Jos 
kuria dokumetiniųfilmų ciklą, pavadintą „Misija - lietuvis“, kuris bus parodytas 2010 
m. birželį per Lietuvos televizijas. Red.

Pirma stotelė - Londonas
Filmuotojų komanda „Misija - lie

tuvis“ planuoja apsilankyti bent keturiose 
šalyse, kuriose egzistuoja lietuvių ben
druomenės - Didžiojoje Britanijoje, 
Airijoje, Belgijoje ir Ispanijoje. Filmo 
autorės susisiekė su šių šalių lietuvių 
bendruomenėmis, o susirasti įdomių 
pašnekovų Britanijoje pasirinko neut
ralų partnerį - tinklalapio Anglija.lt 
žurnalistus.

Pirmąja filmų ciklų stotele buvo pa
sirinkta būtent Didžioji Britanija. Gausiai 
lietuvių apgyvendintoje šalyje filmo au
torės Ksenija Koženkova, Giedrė Tal
mantienė ir operatorius Jaroslavas Gav
rinas praleido dešimt dienų, įskaitant 
Kūčias ir Kalėdas: „Švenčių metu lengviau 
pamatyti, ar žmonės išlaikė savas tradici
jas, ar prisitaikė prie tos šalies papročių“, 
- sako prodiuserė.“ Per artėjančią vals
tybinę šventę, Kovo 11-ąją, jie vyks į Bel
giją, o per Šv. Velykas - į Airiją.

Lietuva Anglijoje
Filmuotojų komandą sudaro ne 

emigrantai. Tad koks jiems pasirodė 
lietuvių gyvenimas žvelgiant iš šalies? 
Pirmąsias keturias dienas jie prisipažįsta 
jautęsi lyg Lietuvoje: „Mus visur vežio
davo lietuvis, kalbėjome tik lietuviškai, 
matėme lietuvišką televiziją, - pasakoja 
Ksenija - patinka man Jūsų Lietuva! - 
tuomet pasakiau, atrodytų, kad nėra tos 
Anglijos...“ - juokėsi ji.

Nustebino ir tai, kad beveik visi lietu
viai turi lietuvišką televiziją. „Visi žiūri 
tuos pačius kanalus, kaip ir mes, ben
drauja su lietuviais, dirba su lietuviais, 
aplink lietuviškos parduotuvės, - įspū
džiais apie Londoną dalinosi Ksenija, - 
atsimenu žodžius, kad Anglijoj tik silkių 
nėra, o visa kita - kaip Lietuvoje.“ Čia ne
sijauti imigrantu, gali susikurti savo - lie
tuviškąjį - pasaulį.“

Filmo autorės kalbino skirtingų pro
fesijų atstovus - tai ir menininkės Dalia 
Ibelhauptaitė bei Indrė Šerpytytė, vers
lininkai Rolandas Sakauskas ir Valdas 
Zuikauskas bei daug kitų.

Pasirenkant pašnekovus, svarbu buvo 
ne tik profesijų įvairovė, bet ir sėkmingo 
įsikūrimo svečioje šalyje istorijos. „Žiū
rovams nebeįdomu skaityti ir žiūrėti, 
kaip sunku ir baisu. Mes parodysime tuos, 
kuriems pasisekė, kurie kažką pasiekė, 
atrado savo nišą. Tų, kuriuos kalbinome, 
klausyti buvo vienas malonumas,” - 
pripažino K. Koženkova.

Lietuviškumą išlaiko
„Ar paprasta likti lietuviu nutolus 

nuo Lietuvos? O gal lengviau priimti ki
tos tautos papročius ir kultūrą? Ar lietu
viai emigracijoje išlaiko savo tautos 
tradicijas?“ - pagrindiniai klausimai, kurie 
buvo užduodami filmo herojams. „Ben
dravome su kunigu Petru Tvarijonu, pa
tiko jo požiūris, kad jam, skirtingai nuo 
kunigų Lietuvoje, svarbu išlaikyti ne tik 
religingumą, bet ir lietuviškumą“, - sakė 
filmo prodiuserė.

Ji pasakoja, kaip filmo kūrėjų grupę 
po „lietuviškus“ Londono rajonus vežio
jęs V. Zuikauskas mokė, kaip vien iš na
mų išvaizdos atpažinti, kur gyvena tau
tiečiai - pagal palydovines lėkštes, kurias 
dauguma įsirengė tam, kad galėtų žiūrėti 
Lietuvoje transliuojamas televizijos prog
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ramas. „Pirmieji lietuviai ten atvažiavo, 
būrėsi, būrėsi aplink, - apie Rytų Londo
no rajoną sakė V Zuikauskas, - nežinau, 
kaip dabar, bet prieš penkerius metus 
Beckton’as buvo aiški Lietuvos sostinė 
Anglijoje.“

Lietuviškumas, anot Ksenijos, itin jau
čiamas - pavyzdžiui, mėgsta ir žaidžia 
krepšinį, didžiuojasi lietuviškų komandų 
pergalėmis. Jai įsiminė ir „Infozonos“ di
rektoriaus Lauryno Grainio žodžiai, kad 
jam būtų nesvarbu - ar lietuviškoje, ar ang
liškoje įmonėje dirbti, tačiau svarbu, kad 
draugai būtų lietuviai, nes ir vaikai bendraus 
su lietuviais - taip neužmirš kalbos. „Pra
šome, kad Rūta namuose kalbėtų lietuviš
kai“, - apie dukrelę pasakojo L. Grainys.

Labiausiai Londono lietuviams tradi
ciškai trūksta šeimos, draugų, gamtos, 
ežerų... „Infozonos“ redaktorė Zita Čepai
tė sakė, kad Anglijoje surasti galima vis
ką, bet labai trūksta lietuviškų obuolių: 
„Visa kitą galima rasti, ir angliškus po
midorus pakęsti... Bet pasiilgstu lietu
viškų obuolių kvapo“. V. Zuikauskui trūks
ta ir „lietuviško“ laisvalaikio - pavyzdžiui, 
čia ne labai įmanoma parinkti grybų, nes 
aplinkui tiesiog nėra miškų!

Kitas filmo herojus, daugiau nei prieš 
60 metų iš Lietuvos į Angliją atvykęs, da
bar jau pensininkas Aleksas Vilčinskas, į 
tėvynę pirmąkart grįžo prieš aštuonerius - 
dešimtį metų, o pastaruoju metu čia 
apsilanko daug dažniau. „Vilniuj aš pri
sivalgau cepelinų visiems metams. Bet 
mama niekada nedarydavo cepelinų, to
dėl jų ir nepasiilgstu, pas mus buvo kol
dūnai. Tačiau gerų koldūnų gauti ne visur 
galima. Pas gimines geri, o kavinėse - 
nerekomenduoju...“, - apie lietuviško mais
to subtilybes kalbėjo A Vilčinskas.

Kodėl negrįžta?
Fotografė Inga Šerpytytė jau seniai 

gyvena Anglijoje, tačiau puikiai kalba 
lietuviškai. Ji prisipažįsta, kad svečioje 
šalyje gimusios jos sesės yra tikros anglės, 
jos ir lietuvių kalbos nemoka. „Niekas net 
dabar nežino, kur yra Lietuva. Būna proga 
paaiškinti, kokia tai šalis, iš kur esame ki
lę. Aš didžiuojuosi Lietuva“, - kalba dau
giausia apie Lietuvą kurianti L Šerpytytė. 
Ji sako, kad būnant menininke, jai daug 
lengviau gyventi Anglijoje, nes čia žmo
nės fotografiją kolekcionuoja ir į ją žiūri 
kaip į meną.

Gerai žinoma režisierė Dalia Ibelhaup- 
taitė filme prisipažins, kad Anglija yra jos 
namai, nes čia - jos darbas ir mylimas vy
ras: „Lietuviškumas yra mano širdyje - tai 
yra mano namai, mano tėvynė - ar aš gy
vensiu visą gyvenimą, ar nevažiuosiu ten 
50 metų, to iš manęs niekas neatims.“

Transporto įmonę turintis V Zuikaus
kas pripažino, kad minčių grįžti kyla 
dažnai: „Noras grįžti į Lietuvą visada yra, 
aš savo ateitį sieju su Lietuva. Bet yra 
realybė, kad nusipirkau namą, ir kuo to
liau, tuo giliau įieidžiu šaknis. Važiuoti į 
Lietuvą ir badauti - irgi nesinori... Be to, 
išvažiuodamas sakiau, kad kol sąlygos 
smulkiajam verslui nepasikeis, negrįšiu.“

Koks gi bendras įspūdis apsilankius 
Anglijoje? - klausiame prodiuserės 
Ksenijos: „Džiaugiuosi ir didžiuojuosi 
lietuviais. Jei mūsų pašnekovai tiek pa
siekė svečioje šalyje, vadinasi, mes kažką 
galime!“

(www.anglija.lt sutrumpinta)

(ELTA). Krašto apsaugos viceminis
tras Vytautas Umbrasas ir Lenkijos kultū
ros ir nacionalinio paveldo viceministras 
Piotr Zuchowski Varšuvoje pasirašė ke
tinimų protokolą, kuriuo įsipareigojo 
bendradarbiauti minint Žalgirio mūšio 
600-ąsias metines.

Šalys susitarė sukurti bendrą informa
cinę erdvę, susijusią su Žalgirio mūšio 
600-ųjų metinių minėjimo organizavimu. 
Taip pat numatoma bendradarbiauti 
surengiant mūšio inscenizaciją istorinėje 
mūšio vietoje, vykdant su šiomis metinė
mis susijusius bendrus mokslinių tyrimų 
projektus, koordinuojant kitas minėjimui 
skirtas priemones. Lietuva ir Lenkija taip 
pat išreiškė pasiruošimą bendradarbiau
ti su kitais partneriais, ypač Ukraina ir 
Baltarusija.

Spaudos konferencijoje taip pat buvo 
pristatytas interneto puslapis, kuriame 
šešiomis kalbomis, tarp jų ir lietuvių, bus 
pateikiama visa informacija apie Žalgirio 
mūšio minėjimo renginius.

V. Umbrasas padėkojo Lenkijai už 

Žalgirio mūšio inscenizacija. Donato Bubensko nuotrauka.

Lietuvos Nepriklausomybės Šventė Argentinoje

Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės sukakties 92-ųjų metinių ceremonija vyko 
prie lietuviško paminklo Rūpintojėlis, pačiame Berisso miesto centre. Ceremonijoje 
dalyvavo kultūros draugijos „Mindaugas“ pirmininkas Leonardo Perotti Czeszunas, 
Lietuvių kultūros draugijos „Nemunas“ pirmininkas Esteban Dulke, Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos narys ir radijo valandė
lės „Ecos de Lituania“ vedėjas Juan Ignacio Fourment Kalvelis.
Prie paminklo buvo sugiedotas Argentinos ir Lietuvos himnai. Juan Ignacio Fourment 
Kalvelis pasakė kalbą apie šią istorinę Lietuvai datą.
Nuotraukoje viršuje - susirinkusieji į Lietuvos Nepriklausomybės paminėjimą prie 
“Rūpintojėlio” Berisso mieste.

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

parodytą nuoširdų bendradarbiavimą ir 
papasakojo apie svarbiausius Lietuvos 
planus minint Žalgirio mūšio jubiliejų - 
gausiau su Vytautu Didžiuoju priešakyje 
dalyvauti Žalgirio mūšio inscenizacijoje, 
kuri vyks liepos 14-18 dienomis Žalgirio 
mūšio lauke netoli Olštyneko miesto, 
sukurti pašto ženklus ir progines mone
tas, surengti tarptautines konferencijas.

Žalgirio mūšio inscenizacija istorinėje 
mūšio vietoje netoli Olštyneko miesto 
Lenkijoje rengiama jau daugiau nei de
šimtmetį. Tradiciškai joje dalyvauja apie 
100,000 žiūrovų ir apie tūkstantį riterių, 
kuriuos į renginį siunčia skirtingos šalys. 
Lietuva Žalgirio mūšio inscenizacijos 
kovose atstovaujama nuo 2004 metų.

Žalgirio mūšis laikomas vienu didžiau
sių ir garsiausių viduramžių mūšių. Vytau
to ir Jogailos vadovaujama jungtinė Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Len
kijos karalystės kariuomenė 1410 metų 
liepos 15 dieną sumušė Kryžiuočių or
diną. Žalgirio mūšis sustabdė ordino 
veržimąsi į rytus. □
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Hobarto padangėje
Juozas Paškevičius
Šiais metais Nepriklauso

mybės Šventės minėjimas 
Hobarte vyko dvi dienas.

Vasario 16 dieną Hobarto 
miesto centre prie “Draugys
tės Sienos” (Wall of Friedship) 
buvo iškelta Lietuvos tri
spalvė ir sugiedotas Himnas. 
Vėliavą iškėlė ALB Hobarto 
Apylinkės Valdybos pirmi
ninkas Mindaugas Kozikas. 
Prie jo apsirengusios tauti
niais rūbais stovėjo Rožė 
Vaičiulevičius ir Monika 
Hollis - Paškevičiūtė. Tai 
dienai pritaikytą kalbą 
lietuviškai perskaitė lietuvių 
kalbos mokinė Adela. Lie
tuvos Prezidentės Dalios Gry
bauskaitės ir Seimo Pirminin
kės Irenos Degutienės sveiki
nimus paskaitė Regina Share -
Krutulytė.

Vasario 20 dieną, šeštadienį minėjimas 
vyko Vokiečių Klube. Susirinko apie 80 
žmonių. Kadangi buvo ir ne lietuvių, tai 
programa pravesta angliškai.

Pradžioje buvo sugroti Australijos ir 
Lietuvos himnai. Paskaitą skaitė Apylin
kės Valdybos sekretorius Rimas Statkus. 
Porą dainelių gražiai sudainavo ir gitara 
pagrojo p. Ninos Kantvilienės anūkas
Domininkas.

Glenorchy miesto burmistre Adria
na Taylor padėkojo už pakvietimą da
lyvauti minėjime.

Pirmininkas padėkojo programos 
atlikėjams ir susirinkusiems.

Sekė skani vakarienė, kurią su 
draugėmis paruošė Irena Jurevics - Paš
kevičiūtė .

Ačiū pirmininkui Mindaugui Kožikui 
už gerai suorganizuotą minėjimą.

* * *
Į Hobartą po dviejų metų pertrau

kos atvyko lietuvis kunigas Hermanas 
Šulcas. Oro uoste jį sutiko ALB Hobarto 
Apylinkės Valdybos pirmininkas Min
daugas Kozikas ir dr. Algimantas Taškū- 
nas. Jie nuvežė svečią į Juozo Paškevičiaus 
namus nakvynei.

Kunigėlis (mes jį taip vadinom) buvo 
labai išvargęs ir “krito” į lovą trumpam 
poilsiui. Vakare išėjo pasivaikščioti.

Sekančią dieną ilsėjosi. Antradienį 
Juozas, jo dukra Monika (ji mašiną vaira
vo) ir anūkė Trūdė išvežė kun. Hermaną

Melbourne Lietuvių Klubo finansinis stovis
2009 m. Melbourne Lietuvių Klubo 

(MLK) metinis susirinkimas nutarė 
paskirti Revizijos Komisiją, kuri metų 
bėgyje patikrintų Klubo finansus.

2010 m. kovo 11d. Komiteto nariai - 
Bronė Staugaitienė, Vytautas Šalkūnas ir 
Danutė Levickienė - susitiko su MLK 
iždininku Viva Alekna ir MLK pirminin
ku Andriumi Kalade.

Viva parodė naująjąAustralian Taxation 
Office kompiuterio programą, kurią da
bar MLK naudoja finansams suvesti

Patikrinome sąskaitas iki vasario 28 d.

PAREIŠKIMAS
Po. 60 metų gražaus žurnalistinio bendradarbiavimo su “Mūsų Pastoge” ir visais 

buvusiais redaktoriais, dėl pasireiškusių nuomonių skirtumų su dabartiniais laikraš- 
• čio leidėjais, aš iš “Mūsų Pastogės” Redakcinės Kolegijos ir tolimesnio žurnalistinio 

bendravimo su “Mūsų Pastoge” atsisakau.
Antanas Laukaitis, Sydney, 2010.03.14.

į Australijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas:
www.austlb.org

Prie a.a. Erikos Pasškevičienės paminklo. Iš kairės: 
Angelė su anūke, Juozas Pasškevičius su dukra Monika 
ir svečias kun. Hermanas Šulcas.

po Hobarto apylinkes pasidairyti. Buvo 
aplankytas Juozo vasarnamis prie jūros, 
Richmond istorinis miestelis ir kitos 
įdomesnės vietos.

Ketvirtadienį dr. Algimantas Taškū- 
nas išsivežė kun. Hermaną į savo namus 
pietums. Po pietų susitiko su Hobarto 
miesto arkivyskupu, aplankė universite
tą ir t.t. Penktadienį vyko rekolekcijų šv. 
Mišios Šv. Teresės baž
nyčioje, Moonah prie
miestyje. Bažnyčioje 
Zitos Prašmutaitės at
siųstas giesmes vargo
nais grojo Regina Share. 
Auką prie bažnyčios 
atnešė Rožė ir Marytė. 
Skaitymą atliko dr. Al
gimantas. Lietuviškai ir 
angliškai pasakytas pa
mokslas gražiai skambė
jo. Po pamaldų vykome 
į kapines ir ten kunigas 
Hermanas pašventino 
Juozo žmonos Erikos 
paminklą. Ji mirė pra
ėjusių metų kovo 10 d. 
Iš kapų grįžome į na
mus, kur mūsų laukė 
skani vakarienė. Šešta
dienį Rožė Vaičiulevi
čius išvežė kun. Her- 
manąįorouostąkelionei 
į Melboumą. Ačiū kuni
gui už apsilankymą.

ir radome, kad visos sąskaitos (pajamų ir 
išlaidų) atitinka dokumentaciją ir tvar
kingai laikomos.

Sveikiname Liną Kaladę, kuris tvarko 
barą, ir Vivą Alekną už sąžiningai vedamas 
knygas ir atsiskaitomybę.

Sveikiname Klubo direktorius ir visus 
savanorius, kurie prisideda prie Klubo 
sveiko finansinio stovio.

Pasirašė:
Bronė Staugaitienė, 
Vytautas Šalkūnas, 
Danutė Levickienė

ald201 Om el bourne
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Dainų ir Muzikos Šventė

Time is marching on, 
and preparations for 
ald2010melbourne are in 
full swing. For the benefit 
of spectators and 
participants alike, we have 
made a few interesting 
changes to the Šventė.

During the Lithuanian 
Days Festival in 
Melbourne, the Dainų 
Šventė will take on a 
slightly new look. Not 
only will choirs perform 
singularly and combined, 
but spectators will also be
treated to short piano, zither and organ 
recitals by professional, local and 
overseas musicians.

In Lithuania, as in Australia, similar 
concerts and recitals are frequently held 
at various and interesting venues such as 
museums, parks, churches and castles.

The 2010 m “Dainų ir Muzikos 
Šventė” will take place at the beautiful 
and recently restored St Mary Star of 
the Sea Church W. Melbourne where 
concerts are often given. St Mary’s prides 
itself in having great acoustics and

Nuotraukoje - Vasario 16-osios minėjimo Hobarte dalyviai.

Skelbiamas užsienio lietuvių vaikų ir jaunimo 
lietuviškų tekstų konkursas "Mano Lietuva”
Lietuvos užsienio reikalų ministerija 

skelbia lietuviškų tekstų konkursą „Ma
no Lietuva”, skiriamą Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo dvidešimtosioms 
metinėms.

Jame kviečiami dalyvauti užsienio 
lietuviai - vaikai ir jaunimas nuo 6 iki 21 
metų amžiaus. Darbai bus vertinami pagal 
amžiaus grupes: 6-9 m., 10-13 m, 14-17 
m. ir 18-21 m Konkursui teikiami Įvairaus 
žanro (rašiniai, esė, apžvalgos, interviu, 
eilėraščiai ir kt.) originalūs lietuviški teks
tai tema „Mano Lietuva”. Kiekvienas da
lyvis gali pateikti po vieną darbą. Tekstas 
neturi viršyti vieno A4 formato lapo (ga
lima rašyti ant abiejų lapo puslapių). 
Konkurso pradžia - 2010 m. kovo 10 d., 
pabaiga - 2010 m. rugsėjo 31d. Konkursui 
siunčiamas darbas privalo turėti informa
cinę etiketę, kurioje autoriaus būtų 
nurodyta (siūloma informaciją pateikti 
teksto pradžioje): autoriaus vardas, 
pavardė, amžius, kūrinio žanras ir 
pavadinimas; kontaktai - adresas, telefo-

ald2010 is privileged to have been 
offered the use of the church for the 
“Dainų ir Muzikos Šventė”.

This venue is also perfectly located - 
close to the CBD and a stone’s throw 
away from the Melbourne Lithuanian 
Club. Ample car parking is also available 
near the church.

We eagerly await to see you all in 
Melbourne. For more information about 
the ald2010 please visit the newly created 
website www.ald2010.org

Organizers

nas, ei. paštas; lankančių užsienio lietuvių 
švietimo įstaigą - įstaigos pavadinimas ir 
mokytojo vardas, pavardė.Darbus prašome 
siųsti paštu iki 2010 m. rugsėjo 30 d. imti
nai adresu:

LR užsienio reikalų ministerijos 
Užsienio lietuvių departamentui 
Konkursui „Mano Lietuva ” 
J. Tumo-Vaižganto g. 2 
LT-01511 Vilnius, Lithuania
Šiuo konkursu siekiama skatinti jau

nimą apmąstyti Lietuvos valstybei reikš
mingą sukaktį, suteikti galimybę jų kū
rybinei saviraiškai, stiprinti tautinę ir 
pilietinę savimonę, ryšius su Tėvyne, puo
selėti lietuvybės dvasią. Konkurso laimė
tojai bus apdovanoti Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos atminimo dovanomis, 
geriausi kūriniai bus paskelbti ministerijos 
tinklalapyje _www.urm.lt

URM Informacijos ir viešųjų ryšių 
departamentas, Spaudos ir viešųjų ryšių 
skyrius, tel. 236 2458.
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Iš Redakcijos pašto
Apsilankius Genocido aukų muziejuje Vilniuje

Sigita Gailiūnaitė

Šių metų “Mūsų Pastogėje” nr. 4 ir nr. 5 
perskaičiusi straipsnį apie KGB kalėjimą ir 
jo istoriją prisiminiau 2009 metų vasarą 
šviesiaplaukę moterį, kurią sutikau Vil
niaus Genocido aukų muziejuje, kuris 
įkurtas tame pačiame buvusio KGB 
kalėjimo pastate. Stabtelėjau ir pasisveiki
nau su moterimi, kurios veido šiandien 
nelabai atmenu, tačiau aiškai prisimenu 
vaizdą - ji tyliai sėdėjo su knyga rankose, 
budėdama prie siaurų laiptų, lydinčių į 
šaudymo kamerą.

Minėtame “M.P” straipsnyje Ričardas 
čekutis ir Dalius Žygelis išsamiai pasakoja 
apie tikrą, šiurpią KGB kalėjimo istoriją, 
su kuria lankytojai artimau susipažįsta

Autores nuotraukoje - buvusiame KGB kalėjime, o dabar 
Genocido aukų muziejuje, Mėlynojoje kameroje.

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.P.” nr. 10.

O, Telstra, prašau - 
pasimokyk iš Bali!

Aš išsilepinau matydamas, kaip leng
va gauti vietinę SIM kortelę mano mo
biliajam telefonui Balyje. Ir Beidžinge, ir 
Hong Konge, ir Kuala Lumpur - net ir 
Lietuvoje. Tad kai ėmiau planuoti kalėdi
nę kelionę į Didįjį Pietų Kontinentą, aš 
galvojau, kad ir ten tas procesas bus leng
vas ir greitas. Aš klydau. Man atrodo, kad 
aš dar niekad nebuvau matęs tokio 
pabrėžtinai nemokšiško biurokratinio 
smulkmeniškumo kaip Australijoje.

Atsiradau Melburno aerodrome 7 vai. 
ryto, susitaręs su šeima, kad jiems pa
skambinsiu, kai tik atsiimsiu bagažą. 
Paieškojęs kas man parduotų SIM kor
telę, surandu vieną už $30 iš Telstros. 
Neužmirškite, kad tai reiškia, kad turiu 
užpildyti daugelio klausimų anketą, 
parodyti visus asmens dokumentus ir 
perskaityti mažom raidelėm atspausdin
tus perspėjimus - tas procesas labai er
zina visą už manęs stovinčiųjų eilę, ku
rių dauguma nori tik nusipirkti laikraš
tį. Tą atlikęs, aš iškrapštau SIM kortelę 
iš pakuotės (labai išradingai sukurtos, 
kad žmonės be ilgų nagų jos negalėtų 
atplėšti) ir įdedu ją į telefoną. Ir ji ten 
sėdi be gyvybės ženklo ir griežtai atsi
sako leisti man pasikalbėti.

Na gerai, matyt reikia paskaityti 
instrukcijų knygelę, kuri sveikina mane, 
padariusį tokį išmintingą pasirinkimą ir 
pasako man, kad aš turiu kortelę akty
vuoti prieš pradėdamas ją naudoti Man 
duoda ir telefono numerį, kuriuo aš turiu 
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apsilankę Genocido aukų muziejuje.
Lietingą, tvankią dieną, kai lankiausi 

muziejuje pastebėjau, kad daugelis mu
ziejaus lankytojų buvo turistai iš įvairių 
šalių. Jiems, galimas dalykas, tai buvo 
pirmas apsilankymas Lietuvoje bei pirmas 
susidūrimas su Lietuvos gyventojų fiziniu 
ir dvasiniu genocidu bei pasipriešinimo 
okupaciniam režimui istorija. Akivaizdu, 
kad muziejus atlieka svarbią edukacinę 
funkciją. Jame taip pat ruošiami semina
rai, rodomi filmai, rengiami susitikimai su 
buvusiais politiniais kaliniais, tremtiniais 
ir partizanais.

Muziejaus surengtos parodos taip pat 
vyksta kituose miestuose, miesteliuose net 
kituose kraštuose. Muziejuje taip pat galima 
nusipirkti knygų apie Lietuvos istoriją bei 

muziejaus katalogą, 
kurį ir nusipirkau. 
Leidinys išleistas 
patogiame formate, 
gausai iliustruotas, 
aiškai aprašyti įvy
kiai. Jis išleistas lie
tuvių ir anglų kalbo
mis.

Gal tai dienos 
tvankumas, bet man 
muziejuje vis vien 
trūko gaivaus oro. 
Širdį labai spaudė 
pagalvojus apie tai, 
kas vyko šioje dau
gybėje mažų šaltų 
kamerų. Iš sienų ir 
grindų plyšelių man 
atrodė, kad dvelkė

paskambinti, kad aktyvuočiau kortelę. 
Aš, žinoma, tuo numeriu negaliu pasi
naudoti, nes mano telefonas dar neak- 
tyvuotas. Pagaliau, 8 vai, (jau pasiekęs 
šeimą) aš bandau paskambinti iš namų, 
naudodamas paprastą telefoną. Instruk
cijų knygelėje aiškiai pasakyta, kad nors 
aš galiu patelefonuoti, jeigu jau būtinai 
taip noriu, bet naudoti kompiuterį yra 
daug paprasčiau. Aš labai greitai pama
tau, kodėl taip yra - telefoninės instruk
cijos man duoda daugybę pasirinkimų, aš 
turiu surinkti visokiausius numerius - 
telefono numerį, SIM numerį, serijos 
numerį, savo PIN numerį - aš galų gale 
pasiduodu ir pasiskolinu kompiuterį, kad 
aktyvuočiau mobilųjį telefoną.

Telstros aktyvavimo paslaugos tink- 
lalapis man pasako, kad aš nieko negaliu 
pradėti, kol neįsiregistruosiu kaip jų pa
slaugų naudotojas. Dabar jau yra pusė 
dešimtos, ir aš esu nemiegojęs 28 valandas. 
Aš jau darausi irzlus, bet, nežiūrint to, 
pradedu registruotis, pirmiausia įrašy
damas vartotojo vardą. Telstra man pra
neša, kad dabar tai yra mano telefono 
naujas numeris. Tuoj po to Telstros tink- 
lalapis (sukurtas asmens, kuris nėra išlai
kęs jokio logikos egzamino) man prane
ša, kad mano registracija nepavyko, nes 
telefono numeris, kurį aš naudoju, dar 
nėra aktyvuotas. Kas tai yra, po velnių? 
Juk šitas tinklalapis ir turėjo kortelę 
aktyvuoti. Mano irzlumas pereina į lėtą, 
viską užgožiantį pyktį.

Grįžtu prie paprasto telefono. Vėl 
šūsnys pasirinkimų, vėl nesibaigiantys 
numerių spaudinėjimai ir po 15 minučių 
viskas atllikta, ir aš laukiu, kad robotiš- 
kas balsas man pasakytų, kad esu prijung
tas. Bet ne. Galų gale atsiliepia operatorė 
Šri Lankoje, kuri pradeda manęs klausti 
tuos pačius klausimus į kuriuos aš ką tik, 
spausdamas numerius, jau atsakiau. 

kažkas neaiškaus, ir lyg iš praeities girdėjasi 
suimtųjų kančios.

O ką jaučia šviesiaplaukė moteris, kuri 
kas dieną ištisomis valandomis sąžiningai 
atlikdama savo darbą, budi prie šaudymo 
kameros?

Purtydama galvą ji tyliai pasakė, kad 
ši vieta ją veikia, kad ji jaučiasi prislėgta 
buvusios čia praeities. Suprantama, ne 
vien iš nubodumo ji stengėsi skaityti su 
savimi turėtą knygą. Ji man paaiškino, kad 
šaudymo kamera buvo irengta taip, kad 
lankytojai joje vaikščiotų ant pakeltų per
matomų plokščių, o ne ant originalios 
smėlėtos dangos, tokiu būdu išsaugodami

Lietuvos įvaizdį iš dalių surinks dokumentinis 
interaktyvus projektas „+370"

Metų metais stringant oficialiai Lie
tuvos įvaizdžio formavimo užsienyje 
strategijai, šiandien, kovo 11d. startuoja 
alternatyvus, visus norinčius įtrauksiantis 
projektas, kuris iš viešų ir interneto erd
vių po gabaliuką į vieną koliažą surinks 
tūkstančius Lietuvos įvaizdžio atspindžių.

Tarptautinio Lietuvos kodu +370 pa
vadintas projektas bus įgyvendinamas 
interneto svetainėje www.370.lt, kurioje 
bus nuolat atnaujinama vaizdinė medžia
ga, susijusi su Lietuvos paminėjimais 
įvairiose pasaulio šalyse ir vietose - pre
kybos tinklų lentynose, gatvių, viešbučių 
ir miestų pavadinimuose, Youtube, Flickr 
socialiniuose tinkluose, dainose, filmuo
se, naujienų reportažuose, knygų viršeliuo
se ir erotiniuose tinklapiuose.

„Šio projekto tikslas aptikti kuo dau
giau netikėtų mūsų šalies paminėjimo 
rakursų, todėl tikimės, kad prie mūsų 
prisijungs daugiau aktyvių Lietuvos pilie
čių. Projekte +370 gali dalyvauti visi, ne
tikėtai suradę Lietuvos vardą užsienyje - 
tereikia objektą užfiksuoti foto ar vaizdo 
kamera ir patalpinti svetainėje arba at
siųsti elektroniniu paštu“, - sako vienas iš 
projekto autorių, www.pvz.lt atstovas 
Rudolfas Levulis.

Pasak jo, projektas skirtas plačiajai 
auditorijai - ir išeiviams, ir visiems kitiems,

Gerb. respondentai,
dėkojame Visiems, kurie jau išsakė 

savo nuomonę apie Lietuvos komunika
cijos su užsienio lietuviais politiką.

Ttj, kurie to dar nepadarė, labai pra
šome per šią savaitę užpildyti anketas 
prisijungus prie jos šiuo adresu:

Aš (negalėdamas patikėti): “Bet aš jau 
tą viską atsakiau!”

Ji (su nuoboduliu balse): “Atsiprašau, 
bet mūsų sistemoj tos informacijos nėra”.

Mes vėl pereinam per visus klausimus, 
ir ji galų gale man praneša, kad procesas 
baigtas, ir ji dabar pasiuntė pareiškimą 
prijungti telefoną. Aš beveik nustoju žado, 
bet dar paklausiu kaip ilgai tas truks. Ji 
linksmai atsako, kad nuo 4 iki 6 valandų. 
Mano įtūžis pasiekia aukščiausią laipsnį, 
bet didelėmis valios pastangomis aš lieku 
mandagus. Po kelių valandų aš bandau 
naudoti savo telefoną ir apie 30 sekun
džių turiu klausytis Telstros reklamos apie 
nepaprastus Telstros patarnavimus. Paskui 
kitas balsas man pasako, kad mano 
telefonas dar neprijungtas. Apie 4 vai. po 
pietų, kas kartą išklausydamas Telstros 
reklamos, aš vėl skambinu. Operatorius yra 
nustebęs.

Jis: “Mano ekranas rodo, kad jūsų 
telefonas buvo aktyvuotas jau prieš dvi 
valandas”

Aš: “Gal būt, bet jis vis dar groja jūsų 
reklamą”.

Jis (po visokių bandymų ir dar dau
giau numerių spaudinėjimų): “Pabandykite 
kam nors paskambinti ir laikykite tele

ir įamžindami aukų atminimą. Irtai, sakė 
ji, ne visi lankytojai gali su tuo taikytis ir 
nelipa toliau laiptais žemyn.

Patylomis, lyg kad mirusių vėlės 
negirdėtų, ji pridūrė: “čia smėlis permir
kęs krauju. Lengvu žingsniu lipau tais 
pačiais lemtingais laiptais, kuriais kadaise 
budeliai vesdavo savo aukas į šaudymo 
kamerą. Tiktai jie, pasmerktieji, daugiau 
nebesugrįš.

Padėkojau ir atsisveikinau su mu
ziejininke, kurios veidu perbėgo lengva 
šypsena. Išėjusi iš Genocido aukų muzie
jaus įkvėpau gaivus oro - tokio, koks bū
na vasaros metu po lietaus. □ 

kuriems įdomi kitokia, netradicinė Lie
tuvos įvaizdžio projekcija užsienyje.

Svetainės lankytojai galės peržiūrėti ne 
tik fotonuotraukas, bet ir interaktyvų fil
mą - „Lietuvos vardo paminėjimai“, kuris 
sukurtas www.pvz.lt bendradarbiaujant su 
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantme
čio direkcija ir yra sudarytas iš užsienio 
televizijų reportažų, kuriuose tam tikru 
kontekstu minima ir Lietuva.

www.pvz.lt - jungtinis menininkų 
projektas, netradiciniais sprendimais 
apjungiantis fotografijos, video, reklamos, 
interakcijos, dokumentikos ir instaliacijos 
žanrus. Lietuvybės tema www.pvz.lt su
kurti tarptautiniai projektai: mobili ins
taliacija viešosiose Vokietijos erdvėse 
„Vilnius yra čia“ (www.pvz.lt/vilnius), 
kultūrinis kontaktas „Lietuva - Rusija. 
Kasdienis dialogas”; interaktyvus projek
tas „Mailbox” (www.mail-box.lt), doku
mentinis Dainų šventės filmas „1, 2, 3“ 
(www.pvz.lt/dainusvente), renginio „Lt 
tapatybė 2007” idėja bei režisūra 
(www.pvz.lt/tapatybe) ir lietuvių linksmi
nimosi bruožus atskleidžiantis filmas „Būk 
linksmas“ (www.levulis.lt/buklinksmas).

Kontaktinis asmuo: Rudolfas Levulis 
tek: +370 6102 9497 

e-mail: rudolfas@pvz.lt 
www.pvz.lt

www.manoapklausa.lt/apklausa/ 
206874523/

Jūsų visų dalyvavimas yra itin svarbus 
siekiant bendro tikslo - padaryti Lietuvos 
komunikacijos politiką efektyvesnę!

Pagarbiai, Ingrida Gečienė
Socialinių inovacijų instituto direktorė 

foną taip, kad ir aš girdėčiau”.
Aš taip ir padarau, ir mes abudu iš

klausėm visos reklamos. Po jos niekas ne
besako, kad mano telefonas neprijungtas, 
ir mano šaukiamas numeris ima skambėti.

Jis (su palengvėjimu): “Matote - jūs iš 
karto buvote sujungtas, kai tik reklama 
pasibaigė”

Aš (netikėdamas): “Ar aš turiu klau
sytis jūsų reklamos kiekvieną kartą, kai 
noriu paskambinti?”

Jis (iš aukšto): “Taipjau yra su iš anksto 
įmokamais telefonais. Ha ha! O be to, 
reklamos siunčiamos tik pirmą savaitę”...

Mano pyktis dabar jau liepsnoja (nes aš 
tik savaitei atvažiavau), bet aš suvaldau 
balsą ir paaiškinu, kad aš užmokėjau už 
SIM kortelę ir už Telstros patarnavimus, 
bet ne už neprašytas reklamas ir aš iš 
principo niekada daugiau nenaudosiu 
Telstros. Matyt tas paveikė, nes daugiau 
reklamų negirdėjau

Dabar, grįžęs į Bali ir žiūrėdamas į 
turistus kurie įeina į turgaus krautuvėlę su 
savo mobiliaisiais telefonais ir po trijų 
minučių išeina su veikiančia SIM kortele, 
aš esu tikras, kad aš niekada, niekada 
nebepeiksiu Bali telefonų tarnybos.

(Rus daugiau)
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Iš Redakcijos pašto
Pareiškimas

Šių metų “M.P” nr. 9 “M.P.” Redakci
nė Kolegija atspausdino p. Dariaus Gako 
laišką, kuriame rašoma apie kai kuriuos 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo finansinius 
aspektus. Jis taip pat rašo, kad, jo nuo
mone, Klubas neatsiskaitė su caterers už 
vieną pobūvį. Dabar “M.P” Redakcija 
gavo raštą iš Mr Garry Penhall, Director, 
Lithuanian Club Ltd., kuriame jis atsako į

Gerb. Redaktore,
(...) Einu prie mūsų bėdos - Sydnėjaus 

Lietuvių Klubo. Iš oficialių metinių ra
portų matome, kad Klubas prarado tris 
ketvirčius milijono. Atėjo gelbėti... Kas? 
Ligos paliestas Viktoras Šliteris su savo 
malonia žmona Juta. Atsirado bendruo
menėje dar su Lietuvai plakančia širdimi 
savanorių prie darbo. Klubas atsigavo.

Bet kita bėda - Klubo skola $70,000. 
Negalėdamas pats fiziškai padėti darbu,

Dear Editor,
As I have been searching for my 

grandfather and any descendants, I find 
your address as your web-site.

My grandfather, Petras (Peter) Jasulas 
was bom in Lithuania on January 18,1911. 
My grandmother Maria Hoetzel was born 
on June 7, 1914. They probably met 
sometime in 1945. They lived in a place 
called Woelfelsgrund which is now Silesia. 
My grandfather was with my grandmother 
during the period of displacement from 
Silesia to Klein-Ziethen on the outskirts 
of Berlin. They had two children, Angelica 
born on February 27, 1946, and my 
mother Christine, born on March 6,1947. 

p. Dariaus Gako laišką ir nurodo, kad 
minimas atsiskaitymas buvo padarytas:

“The final accounting with the caterer 
and signed off by Andrew Auglis on 16 
August 2009 can be made available for 
inspection to Mr Gakas by appointment 
at the Club office”.

Mr Garry Penhall taip pat pateikė 
minimo atsiskaitymo kopiją.

“M.P.” Redakcinė Kolegija 

per Klubo susirinkimą pasiūliau nariams 
išmokėti tą skolą, įnešdamas savo $10,000. 
Neabejojau, kad atsiras iš narių, kurie 
ateis į pagalbą administracijai ir ten 
savanoriškai dirbantiems. Deja, praėjo du 
mėnesiai.

Atrodo, tik tas Kramilius neturi kur 
pinigus dėti. Banko knygutėje rodo 
$29,000. Laidotuvėms turėtų užtekti. Ką 
gi, laisvas kraštas...

Antanas Kramilius, Sydney.

As Peter Jasulas had deserted from the 
army, he went to Australia. His ship 
“USAT General Stuart Heintzelmann” 
departed from Bremerhaven, Germany on 
October 30, 1947 arriving in Fremantle, 
Australia on November 8,1947.

He did contact my grandmother after 
arrival. However, that is the last trace we 
have had of him.

I would be most greteful for any 
assistance you might be able to provide in 
my quest to locate the whereabouts of 
my grandfather or his grave or any 
descendants. Thank you. Kind regards,

Silke Hockenberger
e-mail: silke.hockenberger@gmx.de

Vytauto Didžiojo universiteto

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.php7cid=664
Kontaktai: Vida Bagdonavičienė, tel.: +370 67 971289.

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

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busy! AUS

Mirus buvusiam Baltų Komiteto nariui

AftA Vincui Bakaičiui,
nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Eugenijai, sūnui Helmutui bei visiems 

artimiesiems.
Sydnėjaus Baltų Komitetas

Geelongo lietuvių žiniai
Susitarus su vietos kun. Algirdu Šimkum, pranešu, kad šv. Velykų sekmadienį 

Prisikėlimo Mišios įvyks sekmadienį, balandžio 4 dieną, 930 vai. ryto, šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje. Po Mišių kunigas sugrįžta į Melboumą 12-tos valandos pamaldoms.

Juozas Gailius, Bažnyčios maršalka

Aukos “Musų Pastogei”
E. Stankienė QLD $100.00 D. Simankevičienė VIC $ 35.00
K Vanagienė SA $ 35.00 A Šimkus VIC $ 10.00
P. Bielskis SA $ 10.00 J. Balčiūnas VIC $ 35.00
R. Bumeikis NSW $ 50.00 K. Protas NSW $ 35.00
A. Griškauskas NSW $ 10.00 A. Kairaitis VIC $ 35.00
E. Belkienė NSW $ 35.00
A. Reisgys NSW $ 135.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
E.Sagatys QLD $ 35.00 Ypatingai dėkojame p. E. Stankienei už
B. Malinauskas QLD $ 15.00 svarią $100 auką ir p. A. Reisgiui - už
O. Grosienė NSW $ 85.00 reikšmingą $135 auką.
V ir R. Mataitis NSW $ 15.00 “Musų Pastogės” Administracija

Ilgamečiu! Sydnėjaus Apylinkės šului, visuomenininkui, daugelio valdybų 
nariui ir asmeniniam draugui

AftA Vincui Bakaičiui
atgulus amžinam poilsiui, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Eugenijai 

ir sūnui Helmutui. Skausmo valandoje kartu liūdi
Teodoras ir Marguerita Rotcai

Mirus

A ft A Vincui Bakaičiui,
reiškiu gilią užuojautą žmonai Eugenijai ir sūnui Helmutui.

aukoju “Mūsų Pastogei” $50.
Isolde Poželaitė - Davis

Kovo Vienuoliktoji Vilniuje (2010)
Atkelta iš 3 psl.
t.t., nes visa Lietuva jį atpažįsta, gerbia ir 
myli tik išgirdę „Justinas Marcinkevičius“.

Parašęs apie 1500 eilėraščių, poezines 
dramas, poemas, straipsnius, savo kūrybą 
Justinas Marcinkevičius sieja su Lietuva:

“Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą 
Išaugusią iš pelenų,
Kaip savo rūpestį didžiausią, 
Kuriuo fyg vieškeliu einu.
Jis kviečia eiti tuo vieškeliu:
„Įkiekvieną krūtinę po žodį įdėsiu,
Tai dainuos vyrų širdys kai per Lietuvą

eis.“
* ♦ ♦

2009 m. rugsėjo 20 dieną Malaišiuose, 
Juozo Tumo-Vaižganto gimtinėje, iškil
mingai įteikta tradicinė Vaižganto vardo 
premija poetui Justinui Marcinkevičiui, 
išleidusiam knygą „Pažadėtoji žemė: 
užrašai, pokalbiai, straipsniai, kalbos, 
1988-2008".

Poetas Justinas Marcinkevičius su ąžuolo 
lapų vainiku po Juozo luino - Vaižganto 
premijos įteikimo.

Aft A Donatui Dundai
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Kristinai, sūnums Viktorui ir 

Andriui, broliui Ramūnui, giminėms ir artimiesiems.
Cecilija, Laima, Kęstutis, Venta ir Antanas Protai

AftA Donatui Dundai
mirus, nuoširdi užuojauta žmonai ir mūsų bendradarbei Kristinai, šeimai, 

giminėms ir draugams.
Adelaidės Lietuvių Namų Biblioteka

Mirus

AftA Donatui Dundai,
reiškiu gilią užuojautą žmonai Kristinai ir sūnums, mano buvusiems lietuvių 

kalbos mokiniams.

aukoju “Mūsų Pastogei” $50.
Isolde Poželaitė - Davis
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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!

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

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

Klubo restoranas
4 j.

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

Sekmadieniais - Svetlanos lietuviški patiekalai

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

Because of the current debate regarding the status of the present Apylinkės 
Valdyba, we the undersigned members of the Sydney Lithuanian Community 
Inc. being 5% of the total Membership, request and initiate a Special General 
Meeting for the purpose of electing an Apylinkės Valdyba in accordance with, 
and strictly adhering to, the Rules of Incorporation.

Special General Meeting
Saturday, 24th April, 2 pm, Sydney Lithuanian Club,

16-20 Meredith Street Bankstown
Nominations must be made in writing signed by 2 members of the association 

and accompanied by the written consent of the candidate.
Nominations must be received at least 7 days prior to the Meeting. Nomination 

forms can be obtained at the Lithuanian Club
Due to the fact that there is no legally elected Secretary, we propose that the 

nominations are sent to the Public Officer, Sydney Lithuanian Community Inc No. 
9878988, c/- Lithuanian Club Ltd, 16-20 Meredith Street, Bankstown, addressed 
to and to be opened by the elected Chairman of the Special Meeting.

Viktoras Šliteris OAM Membership No. 081
Dr. Angonita Wallis 160
Eleonora Kain 055
Aida Zastarskytė-Abromas 109
Gintaras Janulevičius 161
Birutė Magylė 125

Maloniai kviečiame j Sydnėjaus lietuvių choro “Daina”

koncertą.
Koncertas įvyks balandžio 18 dieną (sekmadienį), 2 vai. p.p.

Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”.
Bilieto kaina: 10 dolerių, vaikams iki 12 metų nemokamai

Choro “Daina” Valdyba

Talka dabar moka

6.3%
už 12 men. term, indėlius

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

n.a. Teresės Jurgelaitienės 
atminimui:
$20 - B. Prašmutaitė (3425)

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata

ALF iždininkas

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ 
PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

Dėmesio “Pasaulio Lietuvio” skaitytojams
Gautas pranešimas iš spaustuvės Punske, kad nesusimokėjusiems prenumeratos už 

2010 metus, “Pasaulio Lietuvio” siuntimas bus nutrauktas. Buvo išsiųsti du paragini
mai ir mažai kas atsiliepė.

Jeigu turite kokių problemų, malonėkite pranešti “P.L.” atstovui Australijoje Anta
nui Kramiliiui, tel.: (02) 97273131. E-mail: kramilius@optusnet.com.au
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Šeštadienį, kovo 27 dieną, 2 vai. po pietų, Sydnėjaus Lietuvių Klube

Koncertas
Maloniai kviečiame pasiklausyti Lietuvos 
ir Vakarų Europos kompozitorių niekada 
nesenstančios klasikos.
Koncerte dalyvauja:
Antanas Zakarauskas (tenoras) (žiūr. 
nuotr. dešinėje),
Georgia Kokkoris (sopranas), 
Maggie Yang (fortepionas).
PROGRAMOJE: Boito, Bizet, Catalan!, 
Cilea, Donizetti, Mozart, Puccini, 
Ponchielli, Lehar, Verdi, Strauss, Šimkaus 
ir kitų kompozitorių kūriniai.
Pusė koncerto metu surinktų lėšų bus 
paskirta Lietuvių Klubui paremti.
Bilietus galima įsigyti Lietuvių Klube arba 2 valandas prieš koncertą.
Bilietų kaina - $25.

Balandžio 4 dieną - Velykų sekmadienį -

Klubas ruoš Velykinį meniu.
Vaikai ridinės margučius

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudq!

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.

Balandžio 10 d. - “Ambersail” kelionė po pasaulį.
Gegužės 8 d. - Naujųjų Metų koncertas Vilniuje.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

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.orgau/Pastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: 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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