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Brisbanės lietuvių kelionė į Byron Bay Prezidentė: Baltijai energetika labai svarbi

Šių metų kovo 21 dieną Brisbanės lietuviai turėjo malonią išvyką pajūriais autobusu iki 
Byron Bay. Nuotraukoje - išvykos dalvviai prie autobuso Seaguls Club Weed Heads. 
Plačiau apie išvyką skaitykite “M.P” psl. 5.

Viena didžiau
sių Europos Sąjun
gos (ES) mastu 
ekonomikos atsi
gavimo kliūčių yra 
bendros ES ener
getikos rinkos ne
buvimas, teigia 
Briuselyje, ES Va
dovų tarybos posėdyje dalyvavusi Lie
tuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

“Viršūnių susitikime atkreipiau kitų 
šalių lyderių dėmesį j būtinybe ES mastu 
šalinti ekonomikos atsigavimui truk
dančias kliūtis, kurių viena didžiausių - 
bendros ES energetikos rinkos nebuvi
mas. Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims 
tokios rinkos sukūrimas yra vienas svar
biausių tikslų”, - cituojama Prezidentė.

Pasak jos. Vadovų taryba į minėtas 
pastabas atsižvelgė ir sutarė, kad naujo

joje strategijoje turi būti įrašytas įsipa
reigojimas plėtoti augimui būtiną infra
struktūrą tiek visos bendrijos, tiek nacio
naliniu lygiu. “Ši nuostata sudarys palan
kesnes sąlygas Lietuvos energetikos jung
tims su ES sparčiau plėtoti”, - pabrėžė 
Prezidentė.

ES valstybių ir vyriausybių vadovai 
Briuselyje sutarė dėl būtinybės parengti 
ES raidos iki 2020 metų detalią strategi
ją, nustatant konkrečius tikslus kovos su 
skurdu, ekonomikos augimo, užimtumo 
didinimo, inovacinių investicijų, taip pat 
švietimo, klimato kaitos ir efektyvios 
energetikos srityse.

Kitas Europos Vadovų tarybos posė
dis bus sušauktas šių metų birželį. Iki to 
laiko Lietuva, kaip ir kitos šalys, turės 
parengti nacionalinius raidos tikslus, o 
rudenį bus svarstomos konkrečių veiks
mų programos. □

Lenta Dariui ir Girėnui - Čikagos oro uoste

Privačių 
skolų pavojus 

Lietuvai
Paskutiniu 

metu buvo rašo
ma apie Latvijos 
nesuvaldomas pri
vačias skolas. At
rodė, jog Lietuvos 
ekonomikos tai 

nepalies. Tačiau Jungtinių Amerikos 
Valstijų ekonomistė Carmen Reinhart ki
tos nuomonės. Ji rašo:”Atrodo, kad Lie
tuvoje jaučiamas pasitenkinimas savimi. 
Esą suvaldėme audrą, gerai padirbėjome, 
blogiausia - jau praeityje. Atvirai pasa
kius, toks požiūris man kelia nerimą”. Ji 
ragina susirūpinti ne tik valstybės, bet ir 
privataus sektoriaus skola.

Toliau ji rašo:”Istorijoje yra buvę at
vejų, kai šalys buvo priverstos skelbti 
bankrotą turėdamos netgi mažesnes už
sienio skolas nei dabar Lietuva. Lietuviai 
jokiu būdu neturėtų galvoti, kad pažeidžia- 
miausias periodas jau baigėsi, nes taip tik
rai nėra”, - sakė Tarptautinės ekonomikos 
centro Merilando universitete vadovė 
Carmen Reinhart. Būtina pažvelgti ir į 
privataus sektoriaus paskolas, kurios per 
ekonomikos augimo metus pasiekė neįti
kėtiną lygį.

Tad neužtenka vien biudžeto kon
trolės. Privati skola užsieniui - didelė 
Lietuvos problema. Bendroji skola už
sieniui viršija 80% bendrojo vidaus pro
dukto. Besivystančiai ekonomikai tai per 
dideli skaičiai, sakė C. Reinhart.

Afganistane įamžintas Lietuvos 
karys

Afganistano Goto provincijos atkū
rimo grupės stovykloje Čagčarane ati
dengta memorialinė lenta čia žuvusiam 
Lietuvos kariui Arūnui Jarmalavičiui 
atminti. Seržanto A Jermalavičiaus žūties

Lietuvos įvykių apžvalga
vietoje pakabintoje iš lietuviško ąžuolo 
pagamintoje memorialinėje lentoje iš
skaptuoti žodžiai lietuvių ir anglų kal- 
bomis:”Šioje vietoje 2008.05.22 žuvo 
Lietuvos karys srž. Arūnas Jarmalavičius”.

Taip pagerbti žuvusį Lietuvos karį bu
vo nuspręsta per pirmąjį Lietuvos kariuo
menės vado gen. mjr. A. Pociaus vizitą 
Lietuvos karių stovykloje Čagčarane 2009 
metų spalį. Taip pat prisimenant kritusį 
kovos draugą ir siekiant įamžinti jo 
atminimą 2008 metų gruodžio pradžioje 
Didžiosios kunigaikštienės Birutės mo
torizuoto pėstininkų bataliono kareivi
nėms Alytuje buvo suteiktas srž. A. Jar
malavičiaus vardas.
Vytautas Landsbergis susirūpino 

ES požiūriu į Rusiją
Europarlamentaras V. Landsbergis iš

reiškė susirūpinimą dėl kintančio Euro
pos Sąjungos požiūrio į Rusiją “paminant 
pamatines ES nuostatas”.

Tai politikas išsakė Europos Komisi
jos atstovui Sven Olov Carlsson’ui per ES 
delegacijos Rusijai posėdį.

V. Landsbergis Komisijos atstovo tei
ravosi, ar Bendrųjų erdvių klausimai, o 
ypatingai Laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdvės dalykai yra svarstomi rimtai ir 
išsamiai - ar, kaip įprasta Rusijai, imasi 
iniciatyvos kalbėti dėl vizų režimo 
supaprastinimo, ir visas laikas būna ski
riamas šiam Rusijos prioritetui, aštres
nius klausimus sumaniai blokuojant ir 
paliekant nuošaly.

Europarlamentaras, priminęs apie ES 
Tarybos sprendimą, pagal kurį Rusijos 
santykiai su jos kaimynais, ypatingai su 
Gruzija, turėtų būti bendras Europos rū
pestis, klausė ar karas Gruzijoje ir prieš 
Gruziją nesumažino šio Europos rūpes
čio, ar tai vis atsispindi darbotvarkėje.

Komisijos atstovas patikino, kad
Nukelta į 2 psL

Taipjau sutapo, kad ko
vo 11-ąją 20-ųjų Lietuvos 
nepriklausomybės atkūri
mo metinių proga čikagie- 
čiai šventė ir dar vieną ne 
mažiau svarbią šventę. Po 
vos ne dešimtmečio į Či
kagos Midway oro uostą 
iškilmingai buvo sugrąžinta 
Dariaus ir Girėno transatlan- 
tiniam skrydžiui įamžinti 
skirta memorialinė lenta 
(žiūr. nuotr. dešinėje).

Ši lenta buvo iškilmingai 
atidengta 1993 m. skrydžio 60-ųjų metinių 
proga. Tačiau prasidėjus oro uosto rekons
trukcijos darbams, ji buvo nuimta ir už
miršta. Dabar lentą nutarta grąžinti į 
ankstesnę vietą. Kaip sakė Dariaus ir Girė
no komiteto pirmininkas A Barniškis, „tai 
vienintelis Amerikoje tarptautinis oro 
uostas, kuriame tokio tipo memorialinė 
lenta yra atidengta, ir vienintelis pasauly
je, kuriame yra Lietuvos ir lietuvių vardai.“ 
Lietuvos ir lietuvių vardai vėl puikuojasi 
matomiausioje Midway oro uosto vietoje, 
kur, anot darbuotojų, pro ją kasmet praeina

Suimtas Lietuvos Pašto vadovas
Kaip praneša “Lietuvos rytas”, Lie

tuvos Paštas staiga liko be vadovo. 
Generalinį direktorių Andrių Urboną 
išsivedė organizuotus nusikaltimus ti
riantys policijos kriminalistai.

Pašto vadovas sulaikytas dviem pa
roms ir uždarytas į areštinę. Vos pusmetį 
Lietuvos Paštui vadovaujančiam 34 metų 
A.Urbonui pareikšti įtarimai dėl sukčia
vimo ir turto prievartavimo.

Demaskuoti AUrboną pareigūnams 
padėjo banko “Swedbank” kuriame jis yra 
dirbęs, atstovai. Kartu su Vilniaus proku
ratūros pareigūnais jie nustatė tarpininkų 
grupuotę, kuri už piniginį atlygį siūlėsi 
išspręsti įvairias finansines problemas. 
Dažniausiai už tam tikrą sumą buvo 
žadama padėti banke gauti paskolą. Ma
noma, kad savotiškam tarpininkų tinklui,
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daugiau nei 16 milijonų žmonių.
Čikagos Midway tarptautinis oro uostas 

- neatsitiktinė vieta, pasirinkta Dariaus ir 
Girėno transatlantiniam skydžiui įamžinti. 
Abu pilotai buvo čikagiečiai, todėl čia, 
šiame oro uoste, 1933 m. įvyko „Lituani- 
cos“ krikštas, o jau liepos 15 d. 6:24 ryto 
Niujorko laiku Darius ir Girėnas lėktuvu 
„Lituanica“ pakilo iš Niujorko Floyd Ben
net oro uosto ir pradėjo įsimintiną kelionę 
į Lietuvą. Deja, Lietuvos lakūnai nepasiekė, 
lėktuvas sudužo prie Soldin miestelio Vo
kietijoje, dabartinėje Lenkijos teritorijoje.

kurių du nariai suimti jau anksčiau, ir 
vadovavo AUrbonas.

Tai jau ne pirmas kartas, kai A.Urbo- 
nas įtariamas įsipainiojęs į aferas, susi
jusias su paskolomis. 2008 metais jis buvo 
patekęs ir į Finansinių nusikaltimų tyri
mo tarnybos (FNTT) tyrėjų akiratį. Tada 
pareigūnai atskleidė išradingą aferą - 
sukčiai per fiktyvią bendrovę menkiaver- 
čiams vilkikams pirkti iš “Hansa lizingo” 
gavo apie 3 milijonus litų. Manoma, jog 
tuomet banko akcininkai, nenorėdami, 
kad kiltų triukšmas, pasiūlė AUrbonui at
sistatydinti.

Išėjęs iš banko AUrbonas kelis mė
nesius dirbo VST elektros tiekimo tarny
bos viršininku, o vėliau susisiekimo minis
tras Eligijus Masiulis jam pasiūlė tapti 
Lietuvos Pašto generaliniu direktoriumi
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ JAV federali
nė policija yra 
susirūpinusi deši-

■ niųjų ekstremis-
timų grup*v pu- 
timu. Viena šių

■ x». grupių pasivagi dino Uutaree
Krikščionimis”. 
Michigan valsti
joje kaupia gink

lus, kariškai treniruojasi, skelbiasi besi
ruošianti kovai prieš ateinantį Antikristo 
viešpatavimą. Kovo 27 d. policija suėmė 
devynis šios grupės narius. Jie yra kalti
nami planavę nužudyti kokį nors polici
ninką, o tada susprogdinti bombą per 
policininko laidotuves.
♦ Kovo 27 d. dvi savižudės moterys su
sisprogdino Maskvos požeminiuose trau
kiniuose, jiems įvažiavus j stotis. Iš Da
gestano kilusi sukilėlio našlė susisprog
dino Lubjankos stotyje Rusijos vyriausios 
saugumo būstinės kaimynystėje. Antroji 
čečėne susisprogdino Park Kultury sto
tyje. Jos užmušė 39 žmones, 83 sužeisti. 
Spėjama, kad moterys priklausė “Juodųjų 
našlių” brigadai. Tai 30 našlių moterų, ku
rias Kaukaze apmokė sukilėlis Said Bu- 
riatski, kaip efektyviai susisprogdinti. Tada 
šios moterys buvo nusiųstos į Turkiją re
liginei Islamo indoktrinacijai.
♦ Tarptautinėms humanitarinėsms orga
nizacijoms tarpininkaujant Kolumbijos 
sukilėliai išleido į laisvę kelis įkaitus. Kovo 
30 d. buvo išleistas prieš 12 su viršum 
metų pagrobtas Kolumbijos kariuomenės 
seržantas Pablo Emilio Moncayo, patekęs 
nelaisvėn turėdamas 19 metų.
♦ Europos Branduolinių Tyrimų Centras 
kovo 30 d. pasiekė svarbių rezultatų su 
savo “Hadron collider” - elektronų susi
dūrimų aparatu. Savo laboratorijoje po

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
derybose aptarinėjami skyriai dėl bendrų 
ES - Rusijos požiūrių į demokratiją, tei
singumą ir žmogaus teises - šie dalykai 
traktuojami rimtai ir jie nėra užmiršti.

Lietuvos pavasario ledonešis
Po nepaprastai šaltos ir sniegu ap

siklojusios žiemos, šį pavasarį Nemuno 
žiotys giliai apsemtos ledonešiu. Nuken
tėjo ne tik ūkiai, tiltai, keliai, bet ir kitoje 
Kuršių marių pusėje - Nida. Kuršių ma
rių pusėje smarkiai judantys ledų luitai ir 
vandens srovės iš marių dugno iškėlė 
nemažai akmens riedulių, kurie išmesti į 
krantą su ledo luitais aplaužė medžius, 
tvoras, šviestuvus.

Kokią žalą padarė stichija ir kiek pi
nigų reikės jos padariniams likviduoti, 
paaiškės nutirpus sniegui ir nutekėjus van
deniui nuo Lietuvos ir Rusų okupuotos 
Karaliaučiaus srities teritorijų.

Visos Lietuvos pavasario potvynių 
nuostoliai sieks daugelį milijonų litų.
Žmonės turi pingų - ekonomika 

atsigaus rudenį
Taip teigė Lietuvos banko vadovas 

Reinoldijus Šarkinas, kalbėdamas su 
žurnalistais. Jis taip pat pripažino, kad 
dabartine ūkio būkle labai džiaugtis dar 
negalima, tačiau būti pesimistais taip pat 
neturėtume. Bene pagrindine bėda išlie
ka nedarbas. R. Šarkino tikinimu, žmonės 
dar turi pinigų. Pernai jų indėliai bankuo
se padidėjo 600 mln. litų, o šiemet iki kovo 
24-tosios - dar 163 mln. litų.

Bankininkas pabrėžia, kad jo įstaiga 
bandė įspėti apie artėjantį sunkmetį, bet 
niekas nekreipė dėmesio. Žmonės manė, 

žemyje Prancūzijos - Šveicarijos pasienyje 
elektronų srovėms susidūrus beveik 
šviesos greičiu jie pasiekė 7 bilijonų bilijo
nų elektronų voltų įtampą.
♦ Kovo 31d. Serbijos parlamentas po 13 
valandų karštų debatų priėmė rezoliuciją, 
kuri pasmerkė Srebrenicos žudynes. Par
lamentas formaliai atsiprašė nužudytųjų 
žmonių šeimų. 1995 m. liepos mėnesį 
Radko Mladič vadovaujami Bosnijos 
serbų kariai užėmė Jungtinių Tautų sau
gotą sritį ir nužudė apie 8 000 musulmonų 
vyrų ir jaunuolių. Serbija vis dar ieško 
besislapstančio Radko Mladič, kad per
duotų jį Tarptautiniam Teismui Hagoje.
♦ Kovo 31 d. žiniasklaida paskelbė, kad 
pernai birželio mėnesį vizito Saudi Ara
bijoje metu dingęs Irano branduolinės 
fizikos mokslininkas dr. Shahram Amiri 
yra slapta nuvykęs į JAV ir ten dirba su 
amerikiečių žvalgyba (ČIA).
♦ Kovo 31 d. du sprogimai Rusijos val
domame Dagestane užmušė 12 žmonių, 23 
sužeisti. Pirmoji bomba sprogo pakelėje, 
pravažiuojant policijos automobiliui. Po
licijai atskubėjus įvykio tirti, ten susi
sprogdino savižudys, dėvintis policijos 
uniforma.
♦ Balandžio 1 d. Kalifornijoje nuo plau
čių uždegimo komplikacijų mirė 92 metų 
amžiaus teatro ir filmų aktorius John 
Forsythe, ypač išgarsėjęs televizijos seria
luose “Bachelor Father” ir “Dynasty”.
♦ Balandžio 3 d. kiniečių prekinis lai
vas su 65,000 tonų anglies ir 975 t. alyvos 
kroviniu nuklydo 15 km nuo jūrų kelio 
Queensland valstijos pašonėje ir užplaukė 
ant koralų rifo prie Great Keppel salos. Iš 
prakiurusio laivo teka alyva, sudarydama 
pavojų Didžiojo Barjerinio Rifo koralams.
♦ Balandžio 4 d. trys savižudžiai susi
sprogdino Bagdade prie Irano ir Egipto 
ambasadų. Žuvo 30 žmonių. □ 

kad galima gauti kreditus, kainos augo. Visi 
manė, kad bus tik geriau.

R. Šarkino nuomone, lito devalvavi
mui nėra pagrindo - neišspręstų jokių prob
lemų. Litai dabar padengti užsienio valiu
tos ir aukso atsargomis net 169%. Galėtu
me be vargo supirkti visus litus, esančius 
apyvartoje, sakė R. Šarkinas. Darbo jėga 
pati devalvavosi - sumažėjus atlyginimams, 
ji grįžo prie darbo našumo lygio.

Paklaustas, ar, kaip pensininkas, Lie
tuvos banko vadovas pajuto pensijų kar
pymą, R. Šarkinas pripažino, kad tai smar
kiai kirto per kišenę. Nurodė jis stambius 
skaičius ir guodė save, kad “senstant rei
kia mažiau valgyti”.

Kokių pensijų norima?
“Vilmorus” atlikta Lietuvos gyventojų 

apklausa parodė, kad didžiąją lietuvių 
dalį (38 %) tenkintų 1,001-2,000 litų mė
nesinė pensija, tačiau aukštąjį išsilavinimą 
turintys respondentai, moksleiviai ir stu
dentai mano, kad ir 5,000 litų per mėnesį 
dydžio pensija - ne riba. Trečdalis atsakiu
siųjų pageidautų, kad per mėnesį būtų 
mokama 2,001-3,000 litų pensija. 8% Lie
tuvos gyventojų senatvei pakaktų iki 1000 
litų ir tik 7% - tarp kurių daugiausia jau
nimo ir aukštąjį išsilavinimą turinčių 
žmonių - reikėtų 4,001-5,000 litų, o 5% - 
daugiau nei 5,000 litų mėnesinės pensi
jos. Šių metų pradžioje “Sodros” mokėta 
vidutinė pensija 742,19 litų tesudaro ma
žiau nei pusę vidutinės didžiosios dalies 
Lietuvos gyventojų pageidaujamos pensi
jos -1,500 litų. Trūksta antra tiek - beveik 
758 litų.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

Kam priklauso ČIA kalėjimo žemė?
Kaip skelbia “Lietuvos ryto” televizi

ja, Valstybės saugumo departamentui 
priklausantis pastatas Antaviliuose, 
Vilniaus pašonėje, kuriame galimai buvo 
slaptas JAV Centrinės žvalgybos valdybos 
(ČIA) kalėjimas, stovi privačioje žemėje.

Anot televizijos, broliai Kazimieras ir 
Mykolas Volodkos senelio žemę, ant ku
rios yra suręstas minėtas statinys, nesėk
mingai bando atgauti 18 metų. Per tą laiką 
šioje vietoje iki Valstybės saugumo de
partamento (VSD) šeimininkavo trys pri
vatūs asmenys, nors pagal įstatymą pir
mumo teisę susigrąžinti nekilnojamąjį 
turtą turėjo broliai Volodkos.

Vilniaus valdininkai broliams žada 
grąžinti dalį tarpukaryje jų senelio turėto 
turto, tačiau kaip kompensuos nusavin
tąjį, kur dabar šeimininkauja saugumie
čiai, neaišku. 30 hektarų sklypas, į kurio 
dalį pretenduoja broliai Kazimieras ir 
Mykolas Volodkos, tarpukariu priklausė jų

Bedarbiams - nemaloni staigmena
Kaip praneša „Lietuvos rytas“, bedar

biai, kurie pernai nebuvo įsiregistravę 
darbo biržoje, turės valstybei sumokėti 
864 litus - už privalomąjį sveikatos 
draudimą (PSD). Tai sužinoję, daugelis 
darbo neturinčių ir darbo biržoje neįsi
registravusių gyventojų, išgirdę apie įs
tatymą, kuris įpareigoja visus be išimties 
mokėti privalomojo sveikatos draudimo 
mokestį, suskubo legalizuotis. Progno
zuojama, jog artimiausiais mėnesiais vėl 
bus registruojama ne ką mažiau naujų 
bedarbių, negu atleidimų vajui prasidė
jus. Lietuvos darbo biržos viltingus pra
nešimus, kad kas savaitę įregistruojama 
vis mažiau naujų bedarbių, netrukus teks 
pamiršti.

Iš Vilniaus galima skristi 24 kryptimis
(www.lietuviams.com) Tarptautiniame 

Vilniaus oro uoste (TVOU) įsigaliojo 
naujas vasaros sezono reguliariųjų skry
džių tvarkaraštis. Jame atsirado naujų 
skrydžių krypčių, dar keliomis kryptimis 
skrydžių padažnėjo. Tvarkaraštis galios iki 
spalio 30 dienos.

Vasaros sezoną Lietuvos oro linijų 
bendrovė „Starl Airlines“ pradeda nauja 
kryptimi iš Vilniaus į Edinburgą (Škotija), 
gegužę bendrovė pradės tiesioginius skry
džius j Dubliną ir vasaros sezonui atnaujins 
skrydžius į Žironą (Ispanija). „airBaltic“ 
vasaros sezoną pradeda nauju skrydžiu iš 
Vilniaus į Hamburgą (Vokietija), taip pat 
bendrovės skrydžių žemėlapis papil
domas kryptimis iš Vilniaus į Dubliną, 
Londoną (Gatwick) ir Taliną, o nuo ge
gužės - į Oslą.

Norvegija nusikaltėlius siųs atgal
(www.lietuviams.com) Norvegija mė

gina atsikratyti nusikaltėlių iš Lietuvos, 
kurie užsienio šalies kalėjimais naudo
jasi tarsi sanatorijomis. Šiuo metu pilie
čiai iš Rytų Europos ir Baltijos šalių už
ima beveik pusšimtį vietų Oslo ir kitų 
miestų kalėjimuose, kurie, pabrėžiama, 
yra patogesni nei laukiantys namuose. Ir 
kaip pavyzdį pateikia Lietuvos dienraš
čio straipsnį apie padėtį kalėjimuose 
Lietuvoje. O būtent iš čia atvyksta dau
giausia nusikaltėlių.

Norvegijos vyriausybė parengė naują 
tvarką, pagal kurią bus pagreitinta kalinių 
išsiuntimo kalėti į tėvynę tvarka. Taip esą 
norima ne tik atlaisvinti vietas kalėji

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

seneliui Janui Volodkai. Atgauti jį broliai 
bando nuo 1992-ųjų, kai pirmąkart krei
pėsi į Vilniaus miesto savivaldybę, tačiau 
nuo to laiko patyrė tik biurokratinių kliū
čių. Valdininkai aiškina, kad išgarsėjusį 
sklypą, kuriame stovi tariamas kalėjimas, 
atgauti beviltiška, mat jis užstatytas, o visi 
jo esami ir buvę šeimininkai yra teisėti.

Praėjusių metų rugpjūtį JAV televizija 
“ABC News” pranešė apie tai, kad netoli 
Vilniaus 2004-2005 metais veikė slaptas 
JAV CŽV (ČIA) kalėjimas įtariamiems 
teroristams laikyti. Teigta, jog Lietuvoje 
buvo kalinti ir galimai kankinti aštuoni 
terorizmu įtariami asmenys.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komiteto išvadose teigiama, kad Lie
tuvoje buvo sudarytos sąlygos JAV sulai
kymo centrams veikti, taip pat - nekliudo
mai pervežti, įvežti ar išvežti CŽV (ČIA) 
sulaikytus asmenis, tačiau nenustatyta, ar 
šiomis sąlygomis pasinaudota. □

Viešai paskleista informacija, kad tie, 
kurie pernai nedirbo ir nebuvo užsiregis
travę darbo biržoje, yra skolingi valsty
bei, paskatino bedarbio statusą įsigyti 
daugelį gyventojų.

“Jei anksčiau per dieną mūsų biure 
buvo registruojama apie 300 naujų 
bedarbių, tai pirmadienį jų sulaukėme jau 
500. Šiandien, iki 10 valandos ryto, jau 
laukė 200 žmonių, norinčių užsiregis
truoti”, - pasakojo Eugenijus Valeika, 
Vilniaus darbo biržos direktoriaus pa
vaduotojas. Ir kitų miestų darbo biržos 
seniai nebuvo sulaukusios tokių minių. 
Darbo biržų atstovai neabejoja, kad 
daugumą žmonių čia atginė informacija 
apie prievolę susimokėti PSD. □

Vasaros sezoną padažnėja skrydžiai 
jau esamomis kryptimis iš Vilniaus. 
„Scandinavian Airlines“ nuo gegužės į 
Kopenhagą skris tris kartus per dieną. 
„Aerosvit“ j Kijevą nuo gegužės skrai
dys kasdien. „LOT Polish Airlines“ į 
Varšuvą kasdien skraidins du kartus per 
dieną. „airBaltic“ nuo trijų iki keturių kar
tų per savaitę padidino skrydžių į Pary
žių ir Berlyną.

Tradiciškai vasaros sezoną „Lufthansa“ 
dažniau skraidins į Frankfurtą - du kartus 
per dieną. „Norwegian Air Shuttle“ į Oslą 
skris 3 kartus per savaitę, o „Starl Airlines“ 
nuo balandžio pabaigos į Londoną - 
šešiskart per savaitę.

Šiuo metu iš Vilniaus ir į Vilnių 15 
oro bendrovių reguliariai skrenda 24 
kryptimis. □ 

muose Norvegijoje, kuriais nusikaltėliai 
naudojasi tarsi sanatorijomis.

Rumunijos pilietis laiške namiškiams 
iš Norvegijos kalėjimo pasakoja, kokios 
geros sąlygos - karštas maistas du kartus 
per dieną, dušas, televizija ir kiti pato
gumai.

„Kalinių išsiuntimas ne tik atlaisvintų 
kalėjimus Norvegijoje, bet ir padidintų 
sąlygas nusikaltėliams reabilituotis savo 
šalyje. Nes Norvegijoje jie dažniausiai 
nusikalsta vėl“, - sako Norvegijos teisin
gumo ministras Knut Storberget.

Ministro teigimu, jau parengti susi
tarimai dėl kalinių perdavimo, kuriuos, 
norvegai tikisi, ir Lietuva pasirašys. □

______________________________________ da,ELTA,BNS ir “Bernardinai”.
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Bendruomenės baruose
Sugrįžus iš Australijos

Šių metų vasario antroje pusėje didžiuosiuose Australijos miestuose - Adelaidėje, 
Sydnėjuje ir Melbourne - lankėsi LR ambasadorius Japonijai, Australijai ir Naujajai 
Zelandijai Dainius Kamaitis. Jis mielai sutiko atsakyti į kelis klausimus ir pasidalinti 
savo mintimis su “Mūsų Pastogės” skaitytojais. Red.

1. Gerb. Ambasadoriau, 
kokie bendri Jūsų įspūdžiai 
sugrįžus iš kelionės?

Turėjau tikrai dinamišką 
ir pimą susitikimų savaitę, 
todėl šia kelione esu pa
tenkintas. Tačiau netikėtas 
buvo karštis, kuris mane 
pasitiko Australijoje, kadan
gi temperatūrų skirtumas su 
Japonija siekė net 30 laips
nių.

2. Koks pagrindinis 
buvo Jūsų vykimo į Austra
liją tikslas ar tikslai?

Mano pagrindinis kelio
nės tikslas buvo dalyvauti 
Sydnėjuje vykusiose Lietuvos 
valstybingumui reikšmingų 
datų minėjimo iškilmėse, 
atsiliepiant į lietuvių ben
druomenės kvietimą. Be to, 
tai buvo gera proga aplanky
ti Adelaidės ir Melbourne 
lietuvių bendruomenes, kadangi šiuose 
miestuose dar neteko būti anksčiau.

3. Lankėtės Adelaidėje, Sydnėjuje ir 
Melbourne, kur susitikote su vietine 
lietuvių bendruomene, dalyvavote kai 
kuriuose renginiuose. Kokį įspūdį Jums 
jie paliko? Gal galėtute apibūdinti

Šimto dešimties metų jubiliejus Melbourne
Aldona Vyšniauskienė

Š.m. vasario mėn. 28 dieną, 10.30 vai. 
ryto į Šv. Marijos Jūrų Žvaigždės bažny
čią susirinko katalikai atšvęsti 110 metų 
jubiliejų. Didžiulė, viena iš gražiausių 
bažnyčių Melbourne, buvo pilna visų 
tautybių tikinčiųjų.

Iškilmingas šv. Mišias atnašavo šios 
bažnyčios klebonas kun. Max Polak, kun. 
Aloyzas Volskis iš Kanados, kun. Her
manas Šulcas iš Afrikos ir Lietuvos bei 
vyskupas Peter Elliott.

Per šv. Mišias buvo malonu girdėti 
giedant mūsų bažnytinį lietuvišką chorą, 
vadovaujamą Birutės Prašmutaitės.

Po šv. Mišių visi rinkomės į didžiąją 
salę, kur mūsų laukė įvairių tautybių 
patiekalai.

Lietuvių grupei maistui paruošti ir iš
dalinti vadovavo dr. Aldona Butkutė su 
savo pagalbininkėmis. Galėjome ragauti 
šaltibarščių, bulvinių blynų ir cepelinų.

Vyko įvairios parodos, visokie užsi
ėmimai, pramogos vaikams ir t.t.

1 val.p.p. lauke prasidėjo koncertas.

Dainuoja Melbourno “Kaimo dainininkai”.

LR ambasadorius Japonijai, Australijai ir N. Zelandijai Dainius Kamaitis.

kiekvieną miestą atskirai?
Adelaidėje lankiausi pirmą kartą, todėl 

svarbiausias noras buvo susipažinti su jos 
lietuvių bendruomene. Prisipažinsiu, kad 
nesitikėjau tokio gražaus sutikimo su 
gėlėmis oro uoste. Lietuvių Namuose 
turėjau progą maloniai pasikalbėti su

Dainavo filipiniečiai, tailandiečiai šoko, 
airiai skambino gitara, o jiems pritarė 
smuikininkė ir visus kvietė šokti. Ban
džiau pakviesti kleboną Max pašokti, bet 
jis šypsodamas atsisakė. Po to padainavo 
mūsų “Kaimo dainininkai”, kuriuos pub
lika išklausė su įdomumu. Bet, turbūt, 
daugiausiai publiką sužavėjo tautiniai 
šokiai. Šokėjai taip gražiai šoko-visi jau
ni, gražūs ir atrodė lyg oru skraidė. Spal
vingi rūbai ir graži išvaizda visus žavėjo. 
Gaila, kad galėjo sušokti tik vieną šokį. 
Visiems programai atlikti buvo skirta tik 
penkiolika minučių laiko. Buvo platinama 
loterija. Vyko laimingų bilietų traukimas.

Paskutinė programos dalis - bažnytinis 
koncertas. Truputį pasiklausiusi skubėjau 
namo, nes turiu dukrą iš Amerikos ir sū
nų iš Lietuvos, kurie atvyko manęs 
aplankyti.

Ačiū šv. Marijos Jūrų Žvaigždės kle
bonui Max, kad suorganizavo tokį įdomų 
jubiliejų. (Pelnas paskirtas bažnyčiai).

Mes, Melbourno katalikai, esame 
laimingi, kad galime susitikti ir atšvęsti šv. 
Mišias tokioje gražioje katalikų bažnyčioje.

bendruomenės atstovais, o vėliau kartu 
su visais lietuviais paminėti Vasario 16-ąją. 
Man netgi buvo suteikta garbė dalyvauti 
iškilmingoje Lietuvos vėliavos nuleidimo 
ceremonijoje Lietuvių Namų sodelyje. 
Tiesa, dar įrašėme pokalbį studijoje su 
Adelaidės lietuvių radijo laidos vedėjais.

Sydnėjuje teko praleisti daugiausia lai
ko ir dalyvauti ne tik minėjime bei

iškilmingoje vaka
rienėje, kurie buvo su
rengti Lietuviu Klube 
„Dainava“, bet ir sek
madienio mišiose 
Lidcombe, kurias au
kojo žinomas kunigas 
misionierius Herma
nas Šulcas. Man labai 
šiltą įspūdį paliko 
kultūrinė renginių 
Lietuvių Klube prog
rama, kuri buvo labai 
spalvinga tiek atlikė
jų, tiek ir repertuaro 
prasme. Be to. malo
niai nustebino ir 
nemažas svarbių Aus
tralijos politikų būrys, 
nepasididžiavęs už
sukti iškilmingai vaka
rienei ir parodyti dera
mą dėmesį lietuvių 

bendruomenės iškil
mėms. Tai nemažas 

renginio organizatorių pasiekimas.
Melbourne, kaip ir Adelaidėje, lankiau

si pirmą kartą, ir turėjau progą susipažin
ti ir kartu pavakarieniauti su nemažu bū
riu vietos lietuvių.

Nustebino itin erdvios Lietuvių Klu
bo patalpos, kurias apžiūrint buvo nesun
ku suprasti, kiek triūso įdėta jų priežiūrai 
ir išlaikymui. O paskutiniąją savo vizito 

Susitikimo Sydnėjuje metu. Pirmoje eilėje iš kairės: ambasadorius Dainius Kamaitis, 
kun. Hermanas Šulcas ir buv. LR garbės gen. konsulas Viktoras Šliteris su žmona Juta.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame:

ftitai Janulaitienei - už $50 auką 
Sydnėjaus Lietuvių Klubui paremti.

- už $5,000 paskolą be procen
tų Sydnėjaus Lietuvių Klubo veiklai paremti.

Antanui Zakarauskui - iš koncerto 
pajamų skyrusiam $500 Sydnėjaus Lietuvių 
Klubui paremti.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
Direktorių Valdyba

Sydney Lithuanian Information Centre ( sue J now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au
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dieną generalinio garbės konsulo An
driaus Žilinsko dėka susitikau su aukš
čiausiais Viktorijos valstijos politikais: 
Gubernatoriumi David de Kretser, AC, ir 
abiejų parlamento rūmų vadovais Jenny 
Lindell ir Robert Smith.

Bet aplankytų miestų apibūdinti 
negalėčiau, nes jų beveik nemačiau. 
Kiekviena mano vizito diena buvo lyg 
nesibaigiantis maratonas, pilna susitiki
mų ir renginių, ir tik Adelaidėje turėjau 
keletą valandų iki išskridimo j Sydnėjų, 
kurių metu bendruomenės dėka pavyko 
pamatyti būdingą Australijos gamtovaiz
dį prie Adelaidės.

4. Kaip Jums atrodo, kokiomis nuo
taikomis gyvena Australijos lietuviai, su 
kokiomis problemomis jie susiduria, kas 
jiems labiausiai rūpi?

Iš pokalbių su lietuviais galėjau su
sidaryti vaizdą, kad jie domisi gyvenimu 
Lietuvoje, seka jos naujienas, o taip pat 
aktyviai puoselėja lietuvybę. Tai galėjau 
įsitikinti, iškilmėse stebėdamas puikius 
tautinius drabužius, kuriuos vilkėjo tiek 
jaunas, tiek ir senas, plačius lietuviškų 
dainų repertuarus, smagiai trypiamus 
liaudiškus šokius.

Kažin, ar daug žmonių Lietuvoje dar 
prisimena šias dainas ir šokius? Supra
tau ir tai, kad Australijos lietuviai labai 
laukia oficialių Lietuvos atstovų dėmesio, 
kurio galbūt pritrūksta dėl objektyvių 
priežasčių, tai yra, to didžiulio atstumo,
skiriančio Lietuvą ir Australiją.

Savo ruožtu galiu prisipažinti, kad 
nesitikėjau tokio šilto tautiečių sutikimo 
ir parodyto rūpesčio manimi viso savo 
vizito metu. Prireiktų nemažai vietos 
„Mūsų Pastogėje“ išvardyti visus, kuriems 
esu dėkingas, todėl tiesiog prašau priimti 
mano padėką jums visiems, mieli lie
tuviai. □
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Lietuva iš arti
Piliakalniai, bažnyčios, dvarai Šiaulių krašte

Isolde Ira 
Poželaitė - 
Davis AM
Lietuvoje jau 

senokai galima įsi
gyti audio kasečių 
su religine muzika, 
bet dabar ir video 
kasečių apie krašto 
gamtą, civilizaciją ir kultūrą. Prieš metus, 
kolegos mokytojai iš Juliaus Janonio 
gimnazijos Šiauliuose atsiuntė geros ko
kybės trijų programų video kasetę apie 
Šiaulių rajono:

1. Piliakalnius su archeologiniais ko
mentarais ir padavimais bei legendomis 
apie juos.

2. Bažnyčias ir jų istorijas bei jų stilių 
apybraižas.

3. Dvarų atsiradimą ir jų vystimosi 
raidą, paįvairintą įdomiomis detalėmis.

Visoms programoms buvo vykusiai 
parinkta muzikos palyda - nostalgiškos 
liaudies melodijos piliakalnių vaizduose 
gerai derinasi prie klasikinių muzikos 
įtarpų bažnyčių dalyje ir smagių valso tak
tų dvarų programoje. Kokie puošnūs tie 
dvarai buvo, o kai kurie dar tebėra!

Ką mėgsta ir ko nemėgsta
Komunizmo pančių atsikratę lietuviai 

pradėjo labiau mėgti rusus ir lenkus, už
tat gerokai daugiau jų piktinasi žydais.

Pačių rusų nuomonė apie lietuvius 
labiau pasisuko i neigiamą pusę. Be to, 
gerokai mažiau lietuvių, lyginant su kai 
kurių kitų šalių gyventojais, sutinka, kad 
tautybių, rasių, religijų ir kultūrų įvai
rovė yra naudinga visuomenei. Tokius 
rezultatus atskleidė tarptautinis tyrimas, 
kuriame lyginama gyventojų nuomonė 
1991-aisiais ir 2009-aisiais.

Iš viso „Pew Research Center“ tyri
me buvo analizuojama 14 šalių - Bul
garijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, 
Ispanijos, Italijos, JAV, Lenkijos, Lietu
vos, Prancūzijos, Rusijos, Slovakijos, 
Ukrainos Vengrijos ir Vokietijos - gy
ventojų nuomonė.

1991 m. tyrimas atskleidė didžiulę 
antipatiją Rytų Europoje tautinių ir 
religinių mažumų atžvilgiu. Skylant 
Sovietų Sąjungai, įsiliepsnojo anksčiau 
rusenę etniniai konfliktai. Dabar ši įtam
pa ir priešiškumas tautinėms bei religi
nėms mažumoms atslūgo.

Nepaisant to, neigiamas požiūris vis 
tiek egzistuoja, o kai kuriais atvejais net 
sustiprėjo. Anot tyrėjų, tai dažniausiai su
siję su istoriniais dalykais: ankstesniu 
priešiškumu tarp kaimynų, seno nusi
statymo prieš tam tikras religines ar tau
tines grupes.

Apskritai Rytų Europos gyventojai 
pliuralizmą visuomenėje vertina beveik 
taip pat palankiai, kaip vakariečiai. 
Dauguma respondentų sutiko, kad bet 
kuriai visuomenei naudinga būti įvairiai 
rasių, religijų ir kultūrų požiūriu.

Tačiau Lietuvos gyventojai čia atsi
dūrė paskutinėje vietoje. Su tokia nuo
mone sutiko vos 51%, nesutiko 39% jų 
(atitinkamai mažiausiai ir daugiausiai iš 
visų tirtų šalių).

Lyderės šiuo požiūriu - JAV (kad įvai
rovė sveika visuomenei, sutiko 92%, 
nesutiko 6%), Prancūzija (90% ir 10%), 
Didžioji Britanija ir Vokietija (po 85% ir 
13%), Ispanija (83% ir 14%).

Iš buvusių sovietinio bloko šalių to- 
lerantiškiausios atrodo Lenkija (68% ir 
22%) ir Vengrija (65% ir 30%). Toliau
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Video kasetę kūrė D. Grikšienė, R. 
Šležas, M. Sarysyan, O. Mačiulis, R. Balza, 
R. Olišauskas. Taigi, visa eilė specialistų 
brandino ir įgyvendino projekto idėjas 
apie “Žymiausius Šiaulių krašto kultūros 
paminklus.” Prie vykusio filmo apipavi
dalinimo prisidėjo ir Šiaulių televizijos 
stoties specialistai. Video kasetę galima 
gauti su lietuvių ar anglų kalbos įrašais. 
Malonu pastebėti, kad dvi išeivės prisidėjo 
prie šio projekto vertimo. Anglų kalba 
įkalbėjo jaunas anglas Šiauliuose.

Malonu pabrėžti, kad Šiauliuose veikia 
universitetas, ir anglų kalbos dėstytojai 
glaudžiai bedradarbiauja su kolegoms 
mokytojais ŠĖTA organizacijoje (Šiauliai 
English Teachers’ Association). Neperse
niausiai Šiaulių televizija sukūrė visą ei
lę pavyzdinių programų anglų kalba, ku
rias sudarė kolegė Augutė Vaičiulienė, 
anglų kalbos specialistė Juliaus Janonio 
gimnazijoje. Programos sudarytos pasi
remiant moderniausia svetimų kalbų 
medodika. Video kasetės pamokas įkal
bėjo mokytoja iš Anglijos. Taigi Šiaulių, 
rajono ir visos Lietuvos moksleiviai ir jų 
mokytojai turi gerą progą praturtinti sa
vo istorines ir anglų kalbos žinias.

Noriu kiek sustoti ir pasidalinti žinio
mis apie kelias įdomias detales. Klaidingai 

eina Rusija (64% ir 29%).
Lenkai nuomonės nekeitė, rusai 

mėgsta mažiau
Tačiau pradėjus kalbėti apie konkre

čias tautines mažumas, nemaža dalis 
gyventojų tiek Rytų, tiek Vakarų Euro
poje atskleidė neigiamą požiūrį.

Bene labiausiai jis išryškėja kalbant 
apie romus (čigonus). Prasčiausiai šios 
tautybės atstovus vertina čekai ir italai (po 
84%), slovakai (78%), vengrai (69%).

Kiek mažiau nemėgstami žydai. Čia 
Lietuva ir vėl pirmauja - juos neigiamai 
įvertino 37% respondentų (Vengrijoje ir 
Lenkijoje - po 29%, Rusijoje ir Slovaki
joje - po 27%), Ukrainoje -vos 13%).

Anot tyrėjų, mūsų šalyje ir Vengrijoje 
antižydiškos nuotaikos, lyginant su 1991 
m., net sustiprėjo.

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

Trijose buvusiose SSRS respublikose 
- Lietuvoje, Rusijoje ir Ukrainoje - nuo
monė apie daugumą tautinių mažumų, 
lyginant su komunizmo griuvimo laikais, 
pablogėjo.

Lietuvoje gerokai kritiškiau vertinami 
žydai: 1991 m. juos nepalankiai vertino tik 
10% respondentų - keturiskart mažiau 
nei dabar. Tai yra didžiausias nuomonės 
apie kurią nors tautinę mažumą posūkis j 
neigiamą pusę visose trijose šalyse.

Blogiau nei prieš du dešimtmečius 
vertinami ukrainiečiai, bet daugiau sim
patijų sulaukė rusai (vertinančiųjų nei
giamai sumažėjo nuo 21% iki 17%) ir 
lenkai (atitinkamai 30% ir 21%).

Lenkijoje požiūris į lietuvius per be
veik du dešimtmečius nepakito (mus 
neigiamai vertina tie patys 18% lenkų). Jų 
nuomonė apie ukrainiečius, žydus ir ypač 
vokiečius pastebimai pagerėjo. Nepalan
kiausiai vertinami rusai (41 %).

Tuo metu Rusijos ir Ukrainos gyven
tojų nuomonė apie lietuvius kito prie
šinga kryptimi, nei lietuvių apie juos. Rusų, 
neigiamai vertinančių lietuvius, padau
gėjo nuo 28% iki 38%, o Ukrainoje su
mažėjo nuo 13% iki 11 %.

Eglė Digrytė, Vilnius
(Pagal DELFI) 

maniau, kad Šiaulių miesto vardo kilmė 
kildinama nuo Saulės mūšio, įvykusio 1236 
m., kurio metu žemaičiai nugalėjo kala
vijuočių ordino riterius. Pasirodo, kad 
vardas kildinamas nuo netoli esančio 
Salduvės kalno arti Talšos ežero. Cituoju: 
“Čia stovėjusi pilis buvo centrinė Šiaulių 
žemės pilis, davusi pradžią miestui.”

Betgi pilis stovėjusi ant Bubių pilia
kalnio (dar ir Piliuku vadinamu) turėjo ir 
gynybinę paskirtį, ir didelį papilį, ant ku
rio buvo senovės gyvenvietė. Šitą pilį 
mini Livonijos metraštininkas Hermann 
von Wartberge (-1374), Tiktai jis ją vadina 
Dubysos pilimi. Matyt, metraštininkui 
įsiminė faktas, kad stačius piliakalnio 
šlaitus iš trijų pusių juosia Dubysos upė.

Piliakalniai
O kas negirdėjo apie Kryžių kalną ne

toli Šiaulių? Tačiau yra nustatyta, kad tai 
yra piliakalnis - nuo senų dienų vadinamas 
Pilies kalnu. Meškuičių parapijos klebo
nas, susidomėjęs archeologija, kasinėjo 
piliakalnį XIX amžiaus pabaigoje ir rado 
“.. .apdegusių žalvarinių dirbinių, būdingų 
laidojimo paminklams.”

Vėlesni tyrinėjimai kalno rytų papė
dėje atidengė buvusią gyvenvietę. Mano
ma, kad 1863 metų nepasisekusiame su
kilime žuvę sukilėliai buvo slapta palai
doti ant piliakalnio. Vėlesniais laikais 
buvo statomi kryžiai ir jie tebestatomi. Iš 
kur tiek kryžių buvo paimta? Tai gražios 
tradicijos išdava. Šiaulių miesto kapinėse, 
kai pastatomas patvaresnis paminklas, 
kryžius perkeliamas ant Kryžių kalno. 
Aplankiau savo močiutės Rozalijos Pože- 
lienės kapavietę miesto kapinėse ir pakabi
nau turistinį kryželį ant jos kryžiaus ant 
kalno (pats turistas turi jį nupinti iš žole
lių ir virvelių - tada supratau, kodėl ma
no pusseserė Bronutė davė man įsidėti į 
kišenę virvutės, gal kokį metrą, bet žole
lių buvo galima pasirinkti vietoje.)

O legendų ir pasakojimų irgi nesto
koja apie piliakalnius. Gi netolimoje 
Danijoje, anot archeologės Birutės Salat- 
kienės, tėra vos dešimtukas. Danams jų 
nereikėjo apsigynimui nuo priešų. Tai ir 
pasakojimų negausu. Priešingai Lietuvoje, 
kur legendose neapsieita be paparčio žie
do ieškojimo ant piliakalnio viršūnės Šv. 
Jono naktį - kur aukso buvę pakasta. 
Kita legenda pasakoja apie jaunuolių 
porelę, kurie būk tai pasimylėjo toje vie
toje, kur seniau stovėjusi dievaičio Per
kūno šventovė.Perkūnas supykęs nutren
kė juos žaibo kardu, tuo nubausdamas ne
susituokusią porelę. Būtų tikrai įdomu 
atsekti įvairių legendų giliausias versmes 
ir krikščionybės įtaką joms!

Bažnyčios
Antroje programos dalyje atsisklei-

Svetimų pavardžių
Jau daugiau nei 10 metų daug gin- 

čijimasi, bet oficialiai nenutariama, kaip 
Lietuvos Respublikos dokumentuose ra
šyti svetimas pavardes, kuriose figūruoja 
raidės q, w, x, nes lietuviškoje abėcėlėje 
šitų raidžių nėra. Pvz., užsieniečiai dažnai 
susiduria su faktu, kad pvz. tokia pavardė 
kaip Dixon lietuviškame dokumente turi 
būti perrašyta kaip Dikson, Wilson kaip 
Vilson, Quinton kaip Kvinton ir tt.

Kaip praneša žinių portalas 
www.lietuviams.com , šitas klausimas vėl 
pajudėjo valdžios sluoksniuose. Vyriau
sybė teikia Seimui įstatymo projektą, 
kuriame numatyta leisti dokumentuose 
asmens vardą ir pavardę rašyti ne tik 
lietuviškais, kaip šiuo metu, bet ir kitais 
lotynų abėcėlės pagrindo rašmenimis.

Vardas ir pavardė, dokumento šalti
nyje įrašyti nelietuviškais lotyniško pa
grindo rašmenimis, būtų nurašomi pa
raidžiui lotyniško pagrindo rašmenimis, o 
ne lotyniško pagrindo rašmenimis - 
perrašomi pagal tarimą lietuviškais.

Numatyta, kad dokumentus galės keis- 

džia Šiaulių krašto bažnyčios iš toli ir arti, 
iš vidaus ir išorės. Stilių įvairovė gausi, nors 
Šiaulių rajonas nėra didelis. Statybose 
rasime renesanso, gotikos, baroko, klasi
cizmo, neogotikos ir modernaus stilių at
garsių. Reikėtų gal pabrėžti, kad Lietuvoje 
baroko stilius įgavo labai savitų bruožų - 
skirtingų nuo baroko stiliaus Vakarų Eu
ropoje. Jį vadiname Vilniaus mokyklos ba
roko variantu. (Įdomi knyga apie Baroką 
Lietuvoje anglų kalba, yra “ Baroque in 
Lithuania” by Irena Vaišvilaitė et al., 
published by Baltos lankos, Vilnius,1996)

Vertėtų gal pažymėti, kad 1864 m. 
draudimas statyti naujas ir remontuoti se
nas katalikų bažnyčias iki draudimo at
šaukimo 1897 m. nesužlugdė Katalikų 
Bažnyčios. Tad generalgubernatoriaus 
Muravjovo pastangos išplėsti stačiatikių 
tikėjimą Lietuvoje neišsipildė, nežiūrint 
to, kad per “... dvejus jo valdymo metus bu
vo naujai pastatytos 98 cerkvės, suremon
tuotos 126 cerkvės ir 126 katalikų bažnyčių 
paversta cerkvėmis.”

Dvarai
Trečioji video programos dalis skirta 

dvarams. Kokių puošnių rūmų statydino
si Lietuvos didikai ir bajorai. Kai kurie 
buvo net turtingesni už Lietuvos - Lenkijos 
karalius. Įdomu buvo sužinoti, kad Šiaulių 
ekonomija, įkurta 1589, buvo taip prasi
skolinusi XVII amžiaus pradžioje, kad 
būdavo atiduodama už paskolas didikams: 
Radviloms, Sobieskiams, Sapiegoms ir 
kitiems didikams. “...Pagaliau 1764 m. 
Šiaulių ekonomijos paskolas išpirko 
Lietuvos-Lenkijos valstybės seimas ir pa
dovanojo ją karaliui Stanislovui Augustui.”

Visgi puošniausi, mano nuomone, yra 
klacisistiniai Didždvario rūmai, kuriuose 
gyveno grafai Zubovai. Kaip žinia, Rusijos 
Katarina II atidavė visą buvusią Šiaulių 
ekonomiją savo favoritui, grafui Platonui 
Zubovui. 1795 m.po Lietuvos-Lenkijos 
padalinimo, ekonomijos buvo panaikintos. 
Didždvario rūmų fasadai ir architektūra 
labai įspūdingi, o interjerai nepaprastai 
puošnūs. Sakoma, kad Diždvario rūmuo
se lankėsi net du Rusijos carai: 1838m. 
Nikolajus I, o 1856 m. Aleksandras II.

Na, o pabaigai kelios įdomios žinutės: 
Pirmasis paminklas Lietuvos Didžiajam 
Kunigaikščiui Vytautui buvo pastatytas 
Mykolo Baženskio Burbiškiu dvaro parke 
1911 m. Rekyvos dvare gyveno Pranciškus 
Mauricijus Karpis-pirmasis Jean Jacques 
Rousseau veikalų vertėjas į lenkų kalbą. 
Kurtuvėnų dvaro svirne veikė baudžiau
ninkų teatras. Kelmės Nagurskių dvaro di
džiųjų vartų pastate buvo didelė biblioteka. 
Dar ir daug kitų įdomių ir mažai žinomų 
faktų atskleista šioje video kasetėje apie 
Šiaulių dvarus, bažnyčias ir piliakalnius.

rašymas - iš naujo!
ti tik to pageidaujantys, prašymus parašę 
piliečiai. Nauja tvarka būtų taikoma 
laipsniškai-pradžioje rašant asmens var
dą pagrindiniuose dokumentuose - 
pasuose, asmens tapatybės kortelėse, vė
liau, priėmus atitinkamą Vyriausybės 
nutarimą, ir kituose jame įvardintuose 
dokumentuose.

Įteisinus asmenvardžių rašymo tvarką 
nelietuviškais rašmenimis, būtų išspręs
tos mišrių santuokų asmenvardžių rašy
mo problemos, nes atsisakymas suteikti 
Lietuvos Respublikos piliečiui nepakeistą 
jo sutuoktinio pavardę ar suteikti kurio 
nors iš tėvų pavardę vaikui pažeidžia teisę 
į bendrą šeimos pavardę.

Taip pat būtų išvengta galimų žmogaus 
teisių pažeidimų ir išspręstos neretai ky
lančios problemos siekiant įrodyti tapatybę, 
kai asmuo migruoja iš vienos valstybės į 
kitą mokslo, darbo ar asmeniniais tikslais.

Vyriausybė siūlo spręsti nelietuviškų 
asmenvardžių rašybos klausimą remian
tis tradicija, kuri formavosi dar tarpuka
rio metais. □
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Bendruomenės baruose . ald2010melbourne
Brisbanės lietuvių ekskursija į Byron Bay xwvi

Old meltxxxne ?oto
Regina 

Platkauskienė
Kovo 21 d. (sekma

dienio) rytą gausus bū
rys brisbaniečių susi
rinko prie Lietuvių Na
mų pasiruošę gana il
gai kelionei.

Džiaugėmės, kad 
pagaliau lietaus debe
sys išsisklaidė ir sulau
kėme gražios saulėtos 
dienos. Keliavome pa
jūriu, sustodami kai 
kuriose vietovėse, pa
imdami vis daugiau 
keliautojų

Pasiekę Gold Coast 
sustojome Sanctuary 
Cove. Nuraminę troš
kulį geros kavos puo
duku, ėjome apžiūrėti 
prabangių laivų prie
plaukos ir milijonierių
ištaigingų namų bei parkų.

Toliau keliavome jau N.S.W. keliais iki 
Tweed Heads.Gerokai išalkę sustojome 
prie Seagulls Club papietauti. Užsisakę 
pietus, šiek tiek pavaikščioję, išjudinę 
nelanksčias kojas, sėdome prie stalų.

Maistas puikus. Buvo visko, kas kam 
patiko, o ir vyno taurių netrūko. Dar 
turėdami šiek tiek laiko išmėginome sa
vo laimę prie pokerio mašinų. Niekas 
didelių pinigų neišlošė, tik autobuso 
vairuotoja papildė savo piniginę dviem 
šimtais dolerių.

Toliau jau be sustojimų keliavome į 
Byron Bay. Kelias tolimas, todėl pasie
kėme pajūrio miestelį jau gana vėlokai. 
Apžiūrėję krautuves, restoranus nuėjome j

Kaziuko Mugė Sydnėjuje
Dėl tam tikrų aplinkybių Kaziuko 

Mugę, kuri paprastai vykdavo Parapijos 
salėje, Lidcombe, teko perkelti į Syd- 
nėjaus Lietuvių Klubą Bankstowne.

Mugė vyko pagal nusistovėjusią tvar
ką - svarbiausia, kad savuose Namuose. 
Ačiū Lietuvių Klubo Administracijai. 
Mugė vyko kovo 21 dieną po pamaldų.

Buvo pranešta, kad Sydnėjaus skautai 
pavaišins svečius karštomis dešrelėmis su 
kopūstais. Deja, negalėjo jų pašildyti.

Klubas turėjo užtektinai cepelinų 
Dešreles su kopūstais ir baronkas nešė- 
mės namo pasišildyti.

Kaziuko Mugės metu syduėjiškiai - Martyna Reisgienė ir Pranas Zubrickas (nuotrauko
je dešinėje) surengė savo darbų parodėlę. Martyna išstatė savo audinius, tautines juos
tas bei Angonitos Wallis pagamintas lėlės, aprengtas savo nuaustais tautiniais rūbais 
Pranas Zubrickas išstatė savo medinius drožinius.

Nuotraukoje iš kairės: Irena Pomeringas, Margarita But
kienė ir Filomena Luckienė Byron Bay pajūryje.

pajūrį.Ten atsivėrė neapsakomai gražus 
vaizdas: pajūrio baltas smėlis, kalnai, 
apaugę žalumynais, toli matosi baltas 
švyturys. Fotografams buvo gera proga 
išbandyti savo sugebėjimus. Miestelyje 
pilna jaunimo (back packers) ir turistų iš 
įvairių pasaulio kraštų. Šilta diena vilio
jo pasimaudyti. Deja, turėjom skubėti į 
autobusą, nes laukė ilga kelionė į namus. 
Grįždami dalinomės dienos įspūdžiais, 
dainavome ir pasiekėme Brisbanę jau 
gerokai sutemus.

Visi keliautojai nutarė, kad ši ekskursija 
buvo viena iš geriausių.

Išvyką organizavo ALB Brisbanės 
Apylinkės Valdybos pirmininkas Algis 
Milvydas. □

Ačiū mūsų parapijiečiams už darbą ir 
aukas, kurios papildė išsekusią Parapijos 
kasą. Tarp darbininkų buvo Nijolė Chan, 
Onutė Kapočienė ir Elė Staitis.

Fantus loterijai aukojo: Zita Andriu
kaitienė, Virginija Savickaitė, Nijolė 
Chan, Onutė Kapočienė, Jacintą Anku- 
tė, Irena Dudaitienė, Antanas ir Lėtutė 
Kramiliai, Jadvyga Burokienė, Elė Stai
tis ir Janina Kalgovienė.

Ačiū visiems (gal kurių ir nepaminė
jau) už Jūsų geraširdiškumą tęsiant šią 
lietuvišką tradiciją.

Katalikų Kultūros Draugija

At the end of this year all roads will 
lead Lithuanians from near and far to 
Melbourne, to the Australian Lithuanian 
Festival, where we’ll meet with old 
friends, make new ones, celebrate our old 
and rich Lithuanian culture and rejoice 
in knowing that, after 60 years, the 
Lithuanian community in Australia is still 
alive and kicking. The finishing touch, as 
has now become tradition, will be a night 
of fun at the New Year’s Eve ball.

We have already heard of the 
difficulties involved in finding the right 
venue for this event, e.g. prices sky-high, 
tables too crowded, no security, no 
parking, etc... Fortunately, after much 
searching, we have found a venue that 
ticks all the right boxes. The Ultima 
Function Centre ballroom is an impressive 
and beautifully fitted-out space, able to 
accommodate up to 500 revellers. 
Tastefully set round tables for 10 or 12 
people are arranged around a large dance 
floor. There is plenty of space between 
tables and no “dead” or “undesirable” spots. 
The entry fee of $75 will cover dinner 
(antipasto platter, main course, dessert, 
coffee), all soft drinks and champagne at 
midnight. We’ll dance to the music of two 
bands (“Pamarys” from Lithuania and our 
local and well known band “Dabar”). 
Alcoholic drinks will be available to buy at 
the bar for very reasonable prices. No 
drinks may be brought into the venue.

Bendras Ultima Function Centre salės vaizdas.

Malonus bendradarbiavimas
Metams pasibaigus, yra įprasta įver

tinti per metus padarytus darbus, parašyti 
ataskaitas ir numatyti gaires kitiems 
metams. Praėję 2009 metai, be įprastų 
darbų, pateikė ir svarių bei įsimintinų 
datų. Bibliotekoje miesto visuomenei bu
vo atvertas aušrininko dr. J.Šliūpo ar
chyvas, vasarą per Lietuvą nuvilnijo 
Lietuvos Tūkstantmečio renginiai, palietę 
ir mūsų miesto bei universiteto ben
druomenę.

Rudenį prisiminėme dar vieną su
kaktį, tai bendradarbiavimo su Canberros 
lietuvių bendruomene penkmetį. Ir patys 
nustebome, kad taip greitai bėga laikas. 
Mes džiaugiamės šiuo bedradarbiavimu 
ir nuolat palaikome ryšį su gerbiama Si
gita Gailiūnaite. Jos vizitas praėjusią va
sarą mūsų bibliotekoje buvo malonus 
netikėtumas. Per tuos penkerius metus 
Canberros lietuvių bendruomenė parė
mė Šiaulių universiteto biblioteką kny
gų siuntomis, pinigine parama, už ką 
esame labai dėkingi. Sigitos dėka po 
jubiliejinių vasaros renginių gavome 14 
naujų gražių knygų, kurių gal ir neturė
tume šiandien.

Be to, mes norime visiems padėkoti už 
kitą leidinių siuntą - už žurnalo “Karys” 
numerius, surinktus nuo pat jo leidimo 
pradžios ir už pasiūlymą juos padovanoti

New Year’s Ball

The entry for children under 12 will be 
$45 and they will be served a children’s 
menu. For toddlers under 2 entry is free if 
they don’t require a meal. High chairs will 
be available if needed. There is wheelchair 
access and a very large car park around the 
building.

The only small “minus” is that the 
venue is located about 13 K’s from the 
Lithuanian Club, which is several 
kilometres further than we usually have to 
drive, at the corner of Keilor Park Drive 
and Ely Court, East Keilor (Melways 
15,B8). But, freeway access is excellent and, 
depending on need, buses will be hired to 
transport ball-goers from the Lithuanian 
Club to Keilor and back.

Tickets will be sold from October and I 
urge everyone to secure them well before 
the Festival as catered events such as this 
need to have numbers finalized two weeks 
in advance. It would be a shame if people 
miss out by leaving things to the last 
minute. For more information please ring 
me on (03) 98425220 or go to 
www.ald2010.org

We’ll be waiting with open arms to 
welcome you all. So, start saving the 
pennies, sewing the ball gowns, limbering 
up the dancing feet, so that young and old 
together can see out the Festival and see in 
the New Year as one large, fun-loving 
family. Bronė Staugaitienė

New Year’s Eve Ball co-ordinator.

mums. Aš, bendraudama su Sigita elek
troniniu paštu, žinau , kaip ji rinko tuos 
numerius ir kaip džiaugėsi sumanymui 
pavykus, o mes - gavę tą žurnalą. Sigitos 
dėka gavome ir “Mūsų Pastogę”, ir 
“Tėviškės Aidų” metraštį. Sulaukę svei
kinimų ar laiškų, visada džiaugiamės sa
vo tautiečių veikla ir darbais.

Taigi, Šiaulių universiteto bibliotekai 
praėję metai buvo geri, įdomūs ir dauge
liu atžvilgiu, svarbūs. Metų gale biblio
teka pažymėjo darbo metus naujose 
bibliotekos patalpose.

Mums buvo labai svarbu pamatyti, 
kaip pasiteisino mūsų viltys ir kaip mus 
įvertino mūsų skaitytojai. Galime tik 
pasidžiaugti visokeriopai gerais darbo 
rezultatais. Skaitytojai mumis liko 
patenkinti, jų atsiliepimai tik teigiami, o 
mes džiaugiamės, kad ėjome teisingu ke
liu.

Netrukus visus aplankys graži pava
sario šventė - šv. Velykos. Norime pa
sveikinti Jus visus su šia švente, palin
kėti prasmingos veiklos, didelių darbų ir 
geros sveikatos jiems atlikti.

Pagarbiai, visų bibliotekos darbuotoų 
vardu, Gražina Augienė,

vyriausioji bibliotekininkė, 
Šiaulių universiteto biblioteka
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Emigracijos epidemija
Inga Kontrimavičiūtė, Vilnius

Lietuvai įsiveržus į labiausiai nedar
bo alinamų Europos Sąjungos šalių ly
deres, analitikai prognozuoja dar vieną 
masinės emigracijos bangą. Ekonomikos 
ekspertai piešia itin niūrius 2010-uosius: 
nedarbo lygis šalyje gali išaugti iki 20%, 
tai reiškia, kad kas penktas darbingo 
amžiaus žmogus neturės darbo. Skaičiuo
jama, kad per šiuos metus į užsienį ieš
koti pragyvenimo šaltinio gali patraukti 
apie 50,000 skurstančiųjų savo tėvynėje.

Panevėžiečiai 28-erių Laura ir 32 m. 
Tomas graudžiai juokaudami save vadina 
tipiškais naujaisiais lietuviais, patikėju
siais gražaus gyvenimo iliuzija Lietuvoje. 
Sutuoktiniai vasarą atsidūrė milijoninėje 
Londono juodadarbių minioje, du dar nė 
mokyklos nelankančius vaikus palikę 
seneliams, o modernų butą Panevėžyje - 
nuomininkams.

„Kitos išeities nebebuvo. Tolimųjų 
reisų vairuotoju dirbęs vyras neteko dar
bo įmonei bankrutavus. Iki tol jis uždirbo 
gerai, iš jo vieno atlyginimo mokėjome 
paskolas bankams už butą, baldus, maši
ną, buitinę techniką ir dar galėjome pra
gyventi. Aš prižiūrėjau vaikus“, - „Sekun
dei“ pasakojo Laura.

Naują gyvenimo etapą pradėti Lon
done sutuoktiniai ryžosi supratę, jog ta
po vos prieš porą metų pirkto buto įkai
tais: parduoti būstą tapo įmanoma tik už 
perpus mažesnę kainą, bankas pasiimti 
gerokai atpigusio nekilnojamojo turto taip 
pat nesutiko ir reikalavo grąžinti visą 
pasiskolintą sumą.

Slaugytojos specialybę turinti, tačiau 
niekada Lietuvoje nedirbusi Laura Londo
ne slaugo dvasinę negalią turinčią sen

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.P.” nr. 11.

Vaikščiok tik švelniojoj 
pusėj.

Bali yra daug pėsčiųjų, kurie vaikšto 
gatvės viduriu. Jie vengia šaligatvių taip 
nekreipdami dėmesio, kas darosi aplink 
juos, kad jų išgyvenimo tikimybė gali bū
ti matuojama minutėmis. Į juos žiūrėda
mas tartum skaičiuoji jų klaikius žings
nius į žiaurų likimą. Beveik be išimties jie 
yra ne vietiniai, kurie mano, kad takas, 
kuriuo jie nori eiti, yra jų asmeniška 
nuosavybė ir galvoja, kad jie apsupti 
kažkokiu magišku saugos gaubtu, kuris 
ne tik juos apsaugo, bet ir nustumia visą 
judėjimą nuo jų pašventintos vietos.

Štai vieną vakarą aš ir vėl važiuoju 
savo švelniai burbiančiu motociklu viena 
iš tipiškų siaurų Bali gatvelių. Dešinėje 
pusėje sustatyti automobiliai sumažina ir 
taip jau siaurą taką priešais atvažiuojan
čiam judėjimui. Vietos vos pakanka pra
važiuoti automobiliui ir man šiaip taip 
juos aplenkti motociklu. Tarp automo
bilių ir motociklo vairo yra vos dešimties 
centimetrų tarpas, bet Balyje tai yra 
normalu. Užpakaly manęs yra daugiau 
motociklų, kurie tais siaurais tarpeliais 
važiuoja drąsiau ir labiau užtikrintai ne
gu aš. Kai kurie mane net pralenkia, 
pasinaudodami nesamais tarpeliais - aš 
tuo negaliu atsistebėti. Tokia judėjimo 
sistema yra netobula, bet ji veikia - tol, 
kol pėstieji lieka šaligatvyje.

Staiga, prieš pat mane, milžiniškas 
Bintango marškinėliais pasipuošęs tu
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jorą, statybose įsidarbinęs Tomas sako 
bebaigiantis išmokti ir statybininko amato.

„Su vyru matomės mažai, net savait
galiais kuris nors dirbame. Bet skau
džiausia, kad nematome, kaip auga mūsų 
vaikai“, - apie bebaigiančią subyrėti šei
mos laimę prasitaria Laura. Bet su
tuoktiniai tiki, kad taip gyvena tik laiki
nai - kada nors visa šeima susirinks į 
paliktus savo namus Panevėžyje.

Emigrantai neišrankūs
Statistikos departamento duomenimis, 

tik per dešimt praėjusių metų mėnesių iš 
Lietuvos emigravo 18,000 gyventojų, tai 
yra apie 1000 daugiau nei 2008-aisiais.

Oficiali statistika - tik ledkalnio vir
šūnė, dar kita tiek į užsienį patraukia 
nepranešę apie savo išvykimą. Su Lietuva 
atsisveikina ištisos šeimos, išsilavinę žmo
nės, vidurinės klasės atstovai, niekada 
nedirbę juodo darbo. Nors kone pusė 
emigrantų - 20-34 metų, tačiau specia
listai pastebi, kad svetur ieškoti duonos 
kąsnio ryžtasi vis daugiau ir vyresnio 
amžiaus lietuvių.

„Įsidarbinimo galimybėmis užsienyje 
domisi labai daug 40-50 metų bedarbių. 
Dabar žmonės sutinka dirbti net ir že
mės ūkyje, ir braškes skinti norėtų. O dar 
visai neseniai lietuvių toks darbas nedo
mino“, - pastebi Panevėžio darbo biržos 
“Eures” patarėja Jurgita Klingaitė.

Dar didesnį klientų srautą patarėja 
prognozuoja vasario viduryje, kai užsienio 
šalyse prasidės žemės ūkio darbų sezonas.

Nors žemės ūkio sektoriuje darbo 
užmokestis mažiausias, daugeliui emig
rantų tai vienintelė galimybė nelikti be 
duonos kąsnio. Nors Lietuva skaičiuoja 
šeštuosius gyvavimo Europos Sąjungoje 
metus, anglų kalba nemažai daliai 

ristas, nešinas pusiau išgertą Bintango 
butelį, nutaria, kad jam nusibodo, arba 
nepatogu - ar tiesiog beprotiška - eiti 
tuščiu šaligatviu, ir žengia tiesiai prieš 
mano motociklą. Aš iš karto mandagiai 
signalizuoju, kad jį perspėčiau. Jis ne
kreipia dėmesio nei į signalą, nei į ryš
kius motociklo šviestuvus, stabtelia prieš 
mane ir pamažu pradeda žingsniuoti prieš 
mane. Už nugaros jis laiko sugniaužęs 
dešinę ranką, išskyrus vidurinį pirštą, 
kuriuo jis man rodo universalų pajuokos 
ženklą. Aš seku du metrai nuo jo ir va
žiuoju 15 km greičiu.

Tokiomis aplinkybėmis aš pasielgiu 
vieninteliu įmanomu būdu - pilnu greičiu 
įlekiu tiesiai į jį, užmesdamas jį ant ša
ligatvio, kur jis ir turi būti, žiūrėdamas, 
kaip jis verčiasi kūliais ir gėrėdamasis 
lekiančiu alaus buteliu ir išblaškytais ki
tais pėsčiaisiais. Pavažiavęs apie 200 met
rų matau porą tuščiagalvių merginų, ku
rių batų kulniukai visai netinka Bali ša
ligatviams, susikabinusias vidury gatvės. 
Jos ne tik stabdo judėjimą užpakaly sa
vęs, bet kikendamos priverčia sustoti ir 
priešais atvažiuojančius automobilius. O 
tuo tarpu šaligatvis yra beveik tuščias. 
Žinoma, aš spusteliu ir maunu tiesiai tarp 
jų, piktai juokdamasis, o mano veidro
džiai nukrenta ir pasilieka ant kelio. He! 
He!

Dabar aš jau įsismaginau, mano psi- 
chozinis kelio įniršis vis auga, ir aš ieš
kau progos pamokyti tuos, kurie neturi 
jokios atsakomybės ir supratimo apie 
pasėkas, bet kurie įsitikinę, kad turi tei
sę visiems trukdyti savo asmeniškam 
malonumui Ir štai proga atsiranda! Visa 
grupė, pasipilanti iš restorano per šali
gatvį j patį gatvės judėjimo srautą, be
sistumdanti kaip galvijų banda, tik be jų 

emigrantų vis dar - neįveikta kliūtis.
Sustatė į vietas

Kad emigruojantys lietuviai darbams 
nebėra išrankūs, patvirtino ir įdarbini
mo agentūros „Annus“ direktorius 
Virginijus Bendoraitis.

„Sunkmečiu įdarbinimo agentūroms 
iš dalies net pasidarė lengviau, nes atsira
do iš ko rinktis. Prieš porą metų agen
tūros duris kojomis atidarinėdavusiam 
statybininkui 8,000 Lt atlyginimas per 
mėnesį buvo mažas, tiek jis Lietuvoje per 
dvi savaites uždirbdavo. Dabar sutinka ir 
už gerokai mažesnį emigruoti“, - „Se
kundei“ teigė VBendoraitis.

Direktoriaus nuomone, ekonominė 
krizė bene skaudžiausiai smogė per
vertinusiesiems savo galimybes - soli
džiai uždirbdavusiems juodadarbiams, 
patikėjusiems amžino gražaus gyvenimo 
iliuzija.

Tokie pernelyg gerai savo galimybes 
vertinę klientai dar prieš porą trejetą 
metų įdarbinimo agentūroms kėlė ne
menką galvos skausmą. VBendoraitis 
pamena, kaip su jo agentūra bendra
darbiauti atsisakė Švedijos kompanija, 
nusivylusi lietuviais darbininkais.

„Švedai pasakė geriau samdysiantys 
lenkus. Tie bent vakare geria, o lietuviai 
girti į darbą ateina. Iš keturiolikos tuo
met nusiųstų lietuvių normaliai tik du 
dirbo. Dabar tokių atsitikimų nebepa
sitaiko. Jei tik gauname iš užsienio už
sakymą, iš norinčiųjų emigruoti reika
laujame rekomendacijų. Abejotinos re
putacijos darbininkai iš karto pasitrau
kia. Jei Lietuva finansiškai iš krizės ir 
neišlos, bent jau sustatys visus į savo vie
tas. Iki šiol rinka buvo pernelyg iš
kreipta, jei darbininkai uždirbdavo kelis 
kartus daugiau nei medikai, mokytojai”, - 
pasakojo VBendoraitis.

Anot jo, visoje Europoje gerokai su
mažėjus darbo pasiūlai, agentūros nebe- 
sineria iš kailio ieškodamos norinčiųjų 
dirbti. „Jokios reklamos nebereikia. La
bai padaugėjo prašančiųjų bet kur ir bet 
kokio darbo, kad tik užsidirbtų paval
gyti ir paskolai sumokėti“, - pastebi V. 
Bendoraitis.

Didžiausi emigrantų srautai tradiciš
kai plaukia į Didžiąją Britaniją, Šiaurės 
Airiją. Lietuvių beveik nebedomina dar 
neseniai svajonių šalimi atrodžiusios JAV.

Tačiau VBendoraitis nemano, kad ar
tėja Lietuvos tuštėjimo metas. „Labai daug 
sulaukiame skambučių iš kelis mėnesius, 
pusmetį be darbo Didžiojoje Britanijoje 

LR Užsienio reikalų ministerijos informacija
Lietuvos Užsienio reikalų ministerija kviečia užsienyje gyvenančių lietuvių or

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

http://www.urm.lt/index.php7406350485

inteligencijos. Puiku! Aš spusteliu ir ...
Žinoma, nė vienas iš tų dalykų ne

atsitiko. Bet tai, ką darė tie bepročiai 
pėstieji, tikrai neseniai vieną vakarą įvy
ko. Įsiutusių tvarkdarių motociklistų su
sidorojimas su jais yra mano fantazija - 
joks pėstysis nebuvo sužeistas.

Tačiau esmė yra - kaip lengvai tas ga
lėjo atsitikti, su baisomis pasekmėms. 
Pabandykite įsivaizduoti normalų (ha!) 
motociklistą Balyje vieton aprašyto 
maniako, ir ką jūs pamatysite? Pamatysite 
dvylikos metų vaikus be vairuotojo lei
dimo. Pamatysite vairuotojus, kurie žiūri 
ne į kelią, o į savo tekstuojamą mobilųjį 
telefoną. O kur dar sunkieji motociklai, 
demontruojantys savo greitį ir narsumą. O 
dar nepamirškite kelduobių, kanalizaci
jos dangčių, baltųjų linijų, automobilių ir 
kitų kliūčių, kurių eilinis motociklistas 

sėdinčių emigrantų. Ir ten nebėra tokios 
darbų pasiūlos, kokia buvo prieš porą 
metų. Lietuvoje bloga situacija, bet ir 
bėgti iš jos nebelabai yra kur, ypač - tik 
dabar išvažiuojantiesiems“, - pastebi 
VBendoraitis.

Nedarbas augs
Ekonomikos ekspertai perspėja, kad 

vis dėlto didžiosios emigracijos bangos 
dar laukiama. Prognozuojama, kad 
didžiausią mastą ji turėtų pasiekti pirmąjį 
šių metų pusmetį nedarbo lygiui šokte
lėjus iki 20%.

Šiuo metu Lietuvoje darbo ieško 
275,300 bedarbių, tai yra dvigubai daugiau 
nei prieš metus. Lietuvos darbo birža 
pasiūlyti gali 969 laisvas darbo vietas. 
Palyginti su praėjusiais metais, nedarbas 
labiausiai išaugo Akmenės ir Ignalinos 
savivaldybėse.

Dar visai neseniai pagal aukščiausią 
nedarbo lygį šalyje lyderiavęs Panevėžys 
metų pradžioje liko ketvirtas. Šiuo metu 
darbo neturi 15,374 Panevėžio miesto ir 
rajono darbingo amžiaus gyventojai. 
Aukštaitijos sostinėje net 58 % oficialių 
bedarbių-vyrai.

Per praėjusius metus Panevėžio darbo 
biržoje įsiregistravo beveik 1000 absol
ventų - tokio ką tik mokyklas baigusių 
jaunų specialistų antplūdžio nėra buvę 
per visą įstaigos gyvavimo laiką.

Panevėžio darbo biržos direktorius 
Juozas Mėlynavičius mano, kad per pir
mąjį metų ketvirtį Panevėžyje nedarbas 
gali šoktelėti dar bent 1.5%. Anot direk
toriaus, sunkmečiu įsilieti į darbo rinką 
sunkiausia jaunimui. Kadangi didelis 
pasirinkimas turinčiųjų darbo patirties, 
jauni žmonės darbdaviams nereikalingi.

Lietuvai prognozuojamą emigracijos 
bangą sukelti turėtų ne tik augantis ne
darbas, bet ir nuo sausio bedarbiams dar 
stipriau valdžios užveržti diržai - pernai 
maksimali bedarbio pašalpa siekė 1040 Lt, 
o nuo šių metų ji negalės būti didesnė nei 
650 Lt.Lietuvai įsiveržus į labiausiai ne
darbo alinamų Europos Sąjungos šalių 
lyderes, analitikai prognozuoja dar vieną 
masinės emigracijos bangą.

Ekonomikos ekspertai piešia itin 
niūrius 2010-uosius: nedarbo lygis šalyje 
gali išaugti iki 20%, tai reiškia, kad kas 
penktas darbingo amžiaus žmogus netu
rės darbo. Skaičiuojama, kad per šiuos 
metus į užsienį ieškoti pragyvenimo šal
tinio gali patraukti apie 50,000 skurstan
čiųjų savo tėvynėje.

(„Sekundė“, sutrumpinta)

turi išvengti ir dėl kurių jis darosi iš
siblaškęs, nenuspėjamas ir pavojingas. Yra 
ir tikrų maniakų - ne taip senai išgėręs 
turistas pavogė automobilį ir dideliu grei
čiu važiavo pagrindine Legian gatve. Jis 
sudaužė nemažai automobilių ir motocik
lų ir užmušė vieną pėsčią.

Būdamas pėstysis, nejaugi tikrai norė
tumei pasidaryti tos chaotiškos Bali ke
lių mišrainės dalimi? Tiesa, šaligatviai 
yra nepatogūs, sunku jais vaikščioti. Bet 
jie yra švelnioji Bali judėjimo pusė, ir jie 
vis dėlto patogesni, negu gulėjimas su
laužytais sąnariais Bali ligoninėje.

Keliai yra laukinė pusė - palik ją 
beprotiškiems vairuotojams ir motocik
lininkams. Ko gero, išliksi saugus ir ne
sužeistas - tai dykai duodamas gyvenimo 
priedas.

(Bus daugiau)
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Iš Redakcijos pašto
Gerbiama Redaktore,

Aš, kaip ir daugelis sydnėjiškių, per
gyvenu dėl mūsų žmonių nesutarimų ir 
nenoro susitarti. Vis kalbama, rašoma: ta 
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba (in
korporuota NSW valstijos įstatymuose) 
yra legali, ta - ne, tie 5% susimokėjusių 
nario mokestį narių, šaukiančių susi
rinkimą, kad pagaliau išsirinkti visiems 
priimtiną, legalią Valdybą, patys apšau
kiami nelegaliais ir taip toliau.

Siūlau “Mūsų Pastogės” Sydnėjaus

skaitytojams pagalvoti, kad gal visiems 
geriausia išeitis būtų palikti tuos asmenis, 
siekiančius vienos ar kitos inkorporuotos 
valdybos, tai išspręsti tarpusavyje.

O tuo tarpu, atsiradus pasišventu- 
siems, atkurti ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybą pagal ALB Statutą, kur visi 
Apylinkėje gyvenantys lietuviai laikomi 
jos nariais ir turi pilną teisę išsirinkti sau 
priimtiną Valdybą, kuri veikia pagal ALB 
Statuto nurodymus.

Vytenis Šliogeris,
Sydney

Mieli bičiuliai,
Šių metų, gegužės 1 d. visoje Lietuvoje 

(ir ne tik) įvyks Gatvės Muzikos Diena. 
Kviečiu visus, šių 2010 metų gegužės 1-ą 
išeiti į savo miesto ar miestelio gatves ir 
pripildyti gražią pavasario dieną muzikos 
garsais. Ypatingai kviečiu visus už Lietu
vos ribų gyvenančius lietuvius prisijungti 
ir skleisti Gatvės Muzikos Dienos idėja 
tuose pasaulio kampeliuose, kuriuose yra 
mūsų tautiečių.

Priminsiu trumpai Gatvės Muzikos 
Dienos sumanymą: kiekvieną pirmąjį 
gegužės šeštadienį, visi kas tik turi kokį 
muzikos instrumentą ir gali išgauti juo 
garsą ar triukšmą - išeina į savo miesto 
gatves ir groja. Dalyvauti gali visi. Ne
svarbus nei grojančiųjų amžius, nei

muzikos stilius, nei padėtis visuomenėje, 
nei profesionalumas, nei kiti subjektyvūs 
ar objektyvūs veiksniai. Svarbiausia - 
pripildyti savo miestą muzikos garsais ir 
tapti to grojančio miesto dalimi. Tam ne
reikia nei scenų, nei specialių scenarijų ar 
programų. Ir....be jokios abejonės, viskas, 
ką praeiviai įmes jums į kepurę - jūsų.

Gatvės Muzikos Diena yra šventė, kurią 
mes, Lietuvos žmonės, dovanojame sau 
patys, be jokių “iniciatyvų iš viršaus”.

www.gatvesmuzika.lt
www.myspace.com/gatvesmuzikosdiena 
rasite daug nuotraukų su puikiais anks
tesniais metais vykusių GMD momentais. 
Pagaliau, galite tiesiog įvesti “gatves mu
zikos diena” į youtube.com paieškos langelį 
ir aptikti nemažai filmuotos medžiagos.

Andrius Mamontovas, Vilnius

Pranešimas tautiečiams
Į varžybas Naujoje Zalandijoje atskrenda 8 pasižymėję artojai iš Lietuvos. Sustos 

Sydnėjuje nuo balandžio 7 dienos ryto iki 9 dienos, o 10 dieną jau skrenda į Naująją 
Zelandiją 57 varžyboms. Labai norėtų susitikti su Sydnėjaus lietuvių bendruomene. 
Planuojamas susitikimas balandžio 9 dieną, 6 vai. vakare Lietuvių Klube. Galima bus 
kartu su jais pabendrauti, pavalgyti vakarienę ir pasidalinti mintimis apie Lietuvos 
ūkvedystę. Per tas dienas mėginsim juos nuvežti į miestą, Mėlynuosius Kalnus ir j Royal 
Easter Show. Jai kas norėtų prisidėti prie jų viešnagės ir kartu pakeliauti, prašau pra
nešti bet kuriam Valdybos nariui.

Artojai jau yra dalyvavę ir laimėję daug konkursų Europoje.
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

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

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductible).

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
Tbrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek (03) 9578 4319.

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATĄ?

Pranešimas “Mūsų Pastogės” skaitytojams
Skaitytojų tarpe yra pastebėta neaiškumų dėl “Mūsų Pastogės” Redakcinės Kolegijos 

vaidmens ryšium su šio savaitinio laikraščio turiniu.
Pranešu, kad Redakcinė Kolegija susidaro iš gerbiamos “Mūsų Pastogės” redaktorės 

pakviestų asmenų teikti jai savo nuomonę ir patarimus iškilusiais reikalais. Savaitraščio 
turinys nustatomas “Mūsų Pastogės” redaktorės nutarimu.

Tačiau problematiniais atvejais Lithuanian Community Publishing Society Ltd. lieka 
atsakinga už “Mūsų Pastogės” turinį ir jos Valdyba duoda nurodymus redaktorei.

Vytenis Šliogeris
Redakcinės Kolegijos narys

Lithuanian Community Publishing Society Ltd. direktorius/sekretorius

Vytauto Didžiojo universiteto 
Vasaros kursai

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

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

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

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

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

http://www.iseivijosinstitutas.lt/index.php7cid=664
Kontaktai: Vida Bagdonavičienė, tel.: +370 67 971289.

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

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).

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

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

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams 

ir pažįstamiems už paguodos žodžius 
mums, netekus mylimiausio vyro ir tėvo 
Vinco Bakaičio, kurį Baltijos jūra 
pašaukė atgal ir žvaigždės jam kelią parodė.

Eugenija ir Helmutas Bakaičiai

A^A Ričardui Francui
mirus, gilią ir nuoširdžią užuojautą žmonai Linai, broliui Vytautui ir jų 

šeimoms reiškia Perth’o lietuvių bendruomenė.

aukojame “Mūsų Pastogei” $50.

Aukos “Musų Pastogei”
G. Umbražiūnas NSW $ 5.00 I. Vilkišienė VIC $ 35.00
I. Luscombe VIC $ 5.00 L. Kozlovskienė VIC $ 15.00
J. Paškevičius TAS $ 20.00 V. Kružienė VIC $ 35.00
R. Šilinis ACT $ 10.00 P. Adamavičienė VIC $ 15.00
A. Šilinis VIC $ 10.00 A. Urbonavičienė VIC $ 35.00
P. Kazlauskas QIJD $ 15.00 S. Muceniekienė VIC $ 15.00
R. Stašionis NSW $ 15.00 A Stupuras VIC $ 25.00
R. Čėsna VIC $ 50.00 V. Blaževičienė VIC $ 35.00
Z.Poškaitis VIC $ 35.00
G. Jokubaitienė VIC $ 10.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
J. Valaitienė VIC $ 35.00 “Mūsų Pastogės” Administracija

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”.
 Remkite išeivijos spaudų!
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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 Qub
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
Dr. Angonita Wallis
Eleonora Kains
Aida Zastarskytė-Abromas
Gintaras Janulevičius
Birutė Magylė

Membership No. 081
160 
055 
109
161
125

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 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 vaL vakaro).

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pranešimas
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba, kuri buvo išrinkta 2009 m. spalio 11 dieną, yra 

teisėta ir praneša, kad šaukiamas 6 pasirašiusių asmenų specialus susirinkimas 
Bendruomenės nariams yra NETEISĖTAS, nes nesilaikoma Inkorporuotų 
Asociacijų Akto, 1984 (Rule 25). Paaiškinimas perspaudą ir asmeniškai nariams 
bus pateiktas vėliau.

AUSTRALIAN LITHUANIAN COMMUNITY - SYDNEY INC.
PUBLIC OFFICER

43B Edgar Street, Auburn, NSW2144 
Mob.: 0407 214 290 Email: klprotas@hotmail.com

Pranešimas
Primenu ALB Sydney Apylinkės nariams, kad asmenys, negavę mano leidimo ati

daryti bet kokią korespondenciją, adresuotą Public Officer, sulaužo valstybinius įsta
tymus pagal Australian Postal Corporation Act 1989 ir/ar Privacy Act 1988.

Prašau visą korespondenciją, adresuotą Public Officer, siųsti viršuje nurodytu ofi
cialiai registruotu adresu.

I wish to remind Australian Lithuanian Community- Sydney Inc. members that 
unauthorized persons opening correspondence addressed to the Public Officer will be in 
breach of the Australian Postal Corporation Act 1989 and/or Privacy Act 1988. All 
correspondence to the Public Officer should be addressed to the official registered address 
given above. Kęstutis Protas, Public Officer

Sydnėjaus lietuvių bendruomenės dėmesiui
Pranešame, kad bendruomenės nariai, kurie nori susimokėti bendruomenės nario 

mokestį, gali tai padaryti sekmadieniais, nuo 1 vai. p.p. iki 3 vai. p.p., balandžio 11 ir 18 
dienomis, pas Kristiną Dičiūnienę, Valdybos iždininkę, Lietuvių Klube, Bankstowne.

Lauksime. Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Visus mylinčius dainą kviečiame į popietę

“Rudens lapai"
Pasiklausysime nuotaikingų ir linksmų dainų!

Popietė 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

Melbourno Socialinės Globos Moterų Draugijos

metinis susirinkimas
Socialinės Globos Moterų (Melb.) Draugija kviečia visas nares ir prijaučiančias 

į metinį susirinkimą, kuris įvyks sekmadienį, balandžio 18 dieną, 2 vai. p.p. Lietuvių 
Namų Jubiliejinėje salėje.

Po susirinkimo - kavutė.

Australijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas:
www.austlb.org
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Pranešimas Geelongo židiniečiams 
ir lietuvių bendruomenei

“ ŽIDINIO” sueiga yra šaukiama balandžio 11 dieną, 
sekmadienį (per Atvelykį), 1 vaL p.p. Liet. Namuose, Pettitt Park.

PROGRAMOJE: L Sueigos reikalų aptarimas
2. Margučių ridenimas.

Prašome atsinešti užkandžius bei gėrimus ir nepamiršti margučių.
Laukiame visų-senolių ir jaunimo!.

“Židinio” Vadovybė

Melbourno pensininkų dėmesiui
Pensininkų pietūs įvyks antradienį, balandžio 13 dieną, 11.30 vai. Crown Casino 

patalpose - Sante restorane. Prašome nevėluoti ir rinktis 11 vai. prie laiptų į restoraną.
Laukiame visų atvykstant. Maloniai kviečiame prisijungti ir naujus narius.

Pensininkų Sąjungos Valdyba

Daugiau egzempliorių?
Skaitytojai, kuriems reikia kai kurių “MP” numerių papildomų egzempliorių, juos 

gali gauti pranešant įprastiniu adresu: “Mūsų Pastogė”, P.O. Box 550, Bankstown NSW 
1885, ir nurodant tikslų savo adresą.

Atsižvelgiant į siuntimo išlaidas, ekonomiškiausia užsakyti šitaip: 3 egz. - $5,6 egz. - 
$10, ir t.t. “MP” Administracija

WMUSU Pastogė": Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne 

vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.
(Vidurdienį laikraštis perduodamas spaustuvei)

Deadline for ads - Mondays 10 a.m.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.slic.org^u/ftstoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Danius Kairaitis, 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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