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Prezidentė: “Lietuvai reikia išeivijos patirtiesLeekos Gruzdeff meno darbų paroda

Šių metų gegužės 10 dieną Sydnėjaus Arthouse Hotel (275 Pitt Street) atidaryta Leekos 
Kraucevičiūtės - Gruzdeff meno darbų paroda. Atidarymo metu įžanginį žodį tarė 
Leekos draugas Kieran Tonge, kuris yra “ Friends of the Sydney Town Hali” pirmininkas. 
Jis reguliariai organizuoja ekskursijas, aprodydamas Sydney Town Hall, o taip pat ir 
patį Sydnėjaus miestą. Šiuo metu jis organizuoja ekskursiją į Nagoya miestą 
Japonijoje. Parodą atidarė June Dally - Watkins, kuri 1950 m. Sydnėjuje įkūrė Modelling 
School. Nuotraukoje - parodos atidarymo metu, iš kairės: Leeka Kraucevičiūtė - 
Gruzdeff, Kieran Tonge ir June Dally - Watkins.

Vilniuje - 
Viršūnių 

susitikimas
Baltijos jūros 

valstybių tarybos 
(BJVT) šalių 
premjerų susiti
kime birželio 1-2 
d. laukiama Vo
kietijos kanclerė

Angela Merkei į Vilnių užsuks tik ke
lioms valandoms. Ji turės laiko susiti
kimams su Prezidente Dalia Grybauskai
te bei Vyriausybės vadovu Andriumi 
Kubiliumi ir neformaliai vakarienei su 
kolegomis. Į renginį pakviesti Rusijos ir 
Lenkijos premjerai Vladimiras Putinas bei 
Donaldas Tuskas atsakymų kol kas ne
davė, o jei jie nuspręstų nedalyvauti, turė
tų atvykti vicepremjerai. Į šį aukščiausio 
lygio renginį Vilniuje yra pakviesti 11 or
ganizacijai priklausančių valstybių prem
jerai ir Europos Komisijos (EK), kuri taip 
pat yra narė, bei Baltijos jūros parlamen
tinės konferencijos vadovai.

Taupymas dabar ne tik būtinas 
bet ir madingas

Premjeras Andrius Kubilius di
džiuojasi savo Vyriausybės ryžtu imtis 
nepopuliarių, bet būtinų sprendimų biu
džeto deficitui sumažinti ir šalies ūkiui 
stabilizuoti. Ir ne be pagrindo. Europos 
sąjunga (ES) ir Tarptautinis valiutos fon
das (TVF) seniai suteikė savo imprimatur 
Vyriausybės pastangoms, o šiomis dieno

Lietuvos įvykių apžvalga
mis komplimentų pabėrė JAV Užsienio 
reikalų ministrė Hillary Clinton ir kai ku
rie įtakingi verslininkai.

Kubilius pareiškė, Graikijos sukelta 
eurozonos krizė parodė, kad valdžios 
negebėjimas suvaldyti biudžeto deficitą 
yra pragaištingas ne tik savo šalies bet ir 
kaimynų ūkiui. Taupymas dabar ne tik 
būtinas bet ir madingas.

Žemė
Lietuvos specialiosios tarnybos neįžvel

gia jokios grėsmės, kad Lietuvos dirbama 
žemė po kelerių metų gali atsidurti už
sieniečių rankose. Tuo tarpu milžiniškų 
plotų sutelkimas vienose rankose ir 
spekuliantų antplūdis žemės rinkoje yra 
aiškūs pavojaus ženklai, “Respublikai” sa
kė Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmi
ninkė Genovaitė Staliūnienė. Ūkininkai 
priversti konkuruoti su įvairių firmų at
stovais ir dažniausiai pralaimi.

“Didžiausia žemės reformos klaida, kad 
žemė buvo paversta kilnojamuoju turtu”, - 
priminė B.Markauskas. “Stambiesiems 
žemvaldžiams tai yra tik verslas. Šiandien 
jie gal ir dirba tą žemę, nes gauna Euro
pos Sąjungos paramą. O rytoj tą verslą jie 
be jokių emocijų gali parduoti užsienie
čiui, jei tik kaina pasirodys tinkama”, - 
nuogąstavo Žemės ūkio rūmų pirmininkas.

Kultūra
Garsiausia pasaulyje lietuvė pakerėjo 

klaipėdiečius. Iš tiesų garsiausios pasaulyje 
lietuvės vokalistės V. Urmanavičiūtės- 
Urmanos koncertas Klaipėdoje tapo įvykiu,

Nukelta į 2 psl.

(ELTA). Lietuvai labai 
reikia išeivijos patirties, įgū
džių ir sugebėjimo atkakliai 
dirbti, pabrėžė Prezidentė Da
lia Grybauskaitė, savo vizitą 
Airijoje pradėjusi nuo susi
tikimo su visų Airijos lietuvių 
bendruomenių bei organiza
cijų atstovais. Šiuo metu Ai
rijos Lietuvių Bendruomenė vienija apie 
90,000 narių.

Į Lietuvos ambasadą Dubline gausiai 
susirinkę tautiečiai daugiausiai domėjosi 
tarptautinės ekonominės ir finansų kri
zės poveikiu Lietuvai, Airijai, visai Euro
pai, taip pat supažindino Prezidentę su 
lietuvių bendruomenėms aktualiais 
švietimo, kalbos, pilietybės klausimais.

Valstybės kontrolė kritikuoja ministerijų išlaidas
Ministerijos ir kitos institucijos ne 

visada pagrįstai perka teisines, konsul
tavimo ir tyrimo paslaugas, todėl nėra 
taupiai naudojamos valstybės biudžeto 
lėšos. Valstybės kontrolė, įvertinusi 2007, 
2008 metus ir 2009 metų tris ketvirčius, 
nustatė, kad ministerijos tokių paslaugų 
pirkimui išleido apie 70 milijonų litų. 
Tokius duomenis Valstybės kontrolė 
pateikė Seimo Audito komitetui.

Pavyzdžiui, Ūkio ministerija pirko 
keistą mokslinį tyrimą, kurį ministerija 
įvardijo kaip “Nesaikingo alkoholio 
vartojimo įtakos konkurencingumui 
mažinti nustatymas”. Valstybės kontrolės 
duomenimis, šis “tyrimas” kainavo apie 
100,000 litų.

Tokių kuriozinių pavyzdžių esama 
beveik kiekvienoje institucijoje. Bendrai, 
abejotinos vertės “moksliniams tyri

Naujos statybos prie Kryžių kalno ?
Kaip praneša „Šiaulių apskrities 

televizija”, kol kas aiškėja, kad netoli
moje ateityje prie Kryžių kalno (žiūr. nuotr. 
dešinėje) prasidės naujos šventovės staty
bos ir bus nugriauta koplyčia, kurioje mi
šias aukojo popiežius Jonas Paulius II.

Šiaulių rajono savivaldybė šiemet 
rengia detalųjį Kryžių kalno planą. Jame 
bus numatyta ir vieta naujai šventovei. 
Laikinoji koplyčia, kur mišias aukojo 
popiežius Jonas Paulius II nebetinka 
maldininkams, nes statinys avarinės būk
lės. Šiaulių vyskupas įsitikinęs, kad tokia 
ypatinga vieta turi turėti maldos namus. 
Pasak jo, jau įsivaizduojama ir koks tai 
būtų statinys, bet apie tai, iš kokių lėšų 
bus statoma nauja Kryžių kalno šven
tovė, kol kas nekalbama. Vyskupas 
juokauja, kad iš tikinčiųjų laukiama ne
bent simbolinės aukos.

Tiksli bažnyčios vieta paaiškės baigus 
planavimo darbus. Naujam statiniui esą 
labiausiai tiktų plotas kalno papėdėje, 
arčiau turizmo informacijos centro. Pa
minklosaugininkai net nenori girdėti, kad 
šventovė galėtų iškilti dabartinės koply
čios vietoje. Tačiau šiam, beveik prieš 17 
metų pastatytam laikinam statiniui išlikti, 
atrodo nėra vilčių. Griūvančios koplyčios

Prezidentė sakė, jog išvyk
ti iš Lietuvos ar grįžti į Tėvynę 
yra kiekvieno lietuvio asme
ninio apsisprendimo reikalas. 
“Airija, kurią pasirinkote gy
venti, ir jos žmonės yra drau
giški Lietuvai. Tačiau linkiu 
visuomet išlaikyti pasididžia
vimą Lietuva, neprarasti jaus

mo. jog esate lietuviai, nesvarbu, kur bū
tumėte”. - kalbėjo Prezidentė.

Valstybės vadovė taip pat pabrėžė li
tuanistinio švietimo ir kalbos išsaugojimo 
svarbą, paragino tautiečius aktyviau 
naudotis galimybėmis nuotoliniu būdu 
mokytis Vilniaus Ozo gimnazijoje, taip pat 
specialiai išeiviams skiriamais studijų 
finansavimo Lietuvoje krepšeliais. □ 

mams” išleidžiama daug pinigų. Todėl 
būtina nustatyti bendruosius principus, 
kokios paslaugos galėtų būti perkamos, o 
kokias paslaugas turėtų atlikti institucijų 
darbuotojai.

Vėlgi, “ Žemės ūkio ministerijoje dir
ba 19 teisininkų. Bet ministerija vieną 
bylą perįgaliojo advokatų kontorai, pirko 
paslaugas ir už jas sumokėjo beveik 50,000 
litų”. Jeigu ministerijose ar kitose ins
titucijose kyla ginčas ir turint savus tei
sininkus visgi samdomi kiti teisininkai - tai 
tikrai yra pinigų švaistymas.

Be to. Valstybės kontrolė nustatė, kad 
rengiant ministerijų teisės aktų projektus 
dalyvauja advokatų kontoros, privatūs 
asmenys ir viešosios įstaigos. “Todėl mes 
matome riziką, kad gali būti neteisėto 
poveikio teisėkūros procesui”.

(Pagal ELTA)

neišgelbės tai, kad joje meldėsi pats popie
žius. Vis tik dvasininkai ragina neskubėti 
priimti sprendimo dėl griovimo darbų.

Šiaulių rajono valdžia patvirtino, kad 
bent jau šiemet numatytas tik vienas rim-
tas darbas - įrengti Kryžių kalno apšvie
timą. Vyriausybės ir vyskupijų atstovų 
bendra komisija svarstė galimybę šiems 
darbams skirti apie 400,000 litų. Tačiau 
pasiūlymui pritarti ir lėšas skirti gali tik 
Vyriausybė. Tikimasi, kad sprendimas bus 
priimtas artimiausiomis savaitėmis, o 
apšvietimo sistemos montavimo darbai 
prasidės rudenį. □
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Vytautas 
Patašius

♦ Gegužės 10 d. 
prezidento rin
kimuose Filipi
nų respublikoje 
daugiausia balsų 
surinko 50 metų 
amžiaus sena
torius Benigno 
Aquino. Jo moti
na, Corazon 
Aquino, buvo Fi

lipinų prezidente 1986 -1992 m., tuoj po 
diktatoriaus Ferdinand Marcos nuverti
mo. Diktatoriaus našlė, 80 metų amžiaus 
Imelda Marcos, dabar buvo išrinkta į 
Filipinų parlamento žemuosius rūmus.
♦ Gegužės 12 d. D. Britanijos min. pir
mininku buvo paskirtas konservatorių 
lyderis David Cameron, susitaręs su libe
ralų demokratų partija sudaryti koalicinę 
vyriausybę. Jos pavaduotoju paskirtas Niek 
Clegg, liberalų demokratų lyderis. Užsie
nio reikalų ministru paskirtas William 
Hague, 1997 - 2001 m. vadovavęs konserva
torių partijai
Buvęs D. Britanijos min. pirmininkas 
Gordon Brown atsistatydino iš darbiečių 
partijos lyderio pareigų.
♦ Gegužės 12 d. Libijos keleivinis lėk
tuvas, atskridęs iš Johannesburg Pietų 
Afrikoje, sudužo besileisdamas Tripolio 
aerouoste. Iš 104 skridusių žmonių išliko 
gyvas tik vienas 10 metų amžiaus olandas 
berniukas.
♦ Gegužės 12 dieną Tailando min. 
pirmininkas Abhisit Vejjajiva atsiėmė sa
vo pažadą pravesti ankstyvus rinkimus, 
nes Bangkoko gatves užėmusios minios 
atsisakė derėtis dėl išsiskirstymo. Gegužės 
13 d. kariškis snaiperis peršovė vieną iš 
demonstruojančios minios lyderių, buvusį 
gen. majorą Kattiya Sawasdipol.
♦ Gegužės 14 d. Tailando kariai pradėjo

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

kuris metų pabaigoje bus pavadintas di
džiausiu ir įstabiausiu. Juolab kad nesa
me išlepinti pirmojo ryškumo pasaulinių 
žvaigždžių vizitų. O kai koncertas artėjo 
prie pabaigos ir scenos svečias A. Nigro 
duetą iš Lehar*o operetės “Linksmoji našlė” 
su V. Urmana pradėjo dainuoti lietuviškai, 
publika tiesiog apsalo. “Atlikdama Lie
tuvoje tiek dar negirdėtus, tiek ir girdėtus 
kūrinius, jaučiau Klaipėdos publikos karš
tį ir nuoširdumą. Orkestras buvo labai ge
rai paruoštas. Tad įspūdžiai - kuo pui
kiausi”, - keliaudama po Neringą “Vakarų 
ekspresui” sakė garsiausia pasaulio lietuvė.

Lietuva - rojus mokslininkams
Taip pamanytų kiekvienas, sužinojęs, 

kad šalyje veikia net 220 institutų. Jų 
skaičiaus beveik nepaveikė ekonominis 
sunkmetis. Kur paveiks, jei valdžia, karpy
dama pensijas ir pašalpas varguoliams, 
dosniai žarsto milijonus įvairiems institu
tams ir kitoms viešosioms įstaigoms už neva 
mokslinius tyrimus ir studijas.

Ką, pavyzdžiui, visuomenei duoda 
Žmogaus energetikos, Laisvos energijos, 
Malonumų ir panašūs institutai? Štai net 8 
institutai skelbiasi visas jėgas atiduodantys 
pilietinės visuomenės ugdymui, tačiau 
Lietuvoje į kiekvienus rinkimus ateina vis 
mažiau piliečių. Ir ką veikia Pozityvaus 
mąstymo institutas, jei lietuviai savo gy
venimą per kiekvieną apklausą piešia vis 
tamsesnėmis spalvomis? Paradoksas, bet 
valstybė ekonominiu sunkmečiu atsisako 
būtent Ekonomikos instituto. “Respubli
kai” sakė Seimo Audito komiteto pirmi
ninkė Loreta Graužinienė
------------------------------------------------------- -- da,ELTA,BNS ir “Bernardinai”.
Mūsų Pastogė Nr. 19, 2010.05.19, psl. 2

Trumpai iš visur
veiksmus išvaduoti Bangkoko miesto 
centrą nuo Thaksin šalininkų, ten įsi
tvirtinusių nuo kovo 14 dienos. Prasidėjo 
susišaudymai, bandoma atkirsti įtvirtintą 
sritį nuo maisto irvandens, atjungta elektra. 
Kariuomenė reikalauja, kad iki gegužės 17 
d. šią sritį evakuotų moterys ir vaikai. Per 
keturias susidūrimų dienas nušauti virš 30 
žmonių, sužeista virš 230, jų tarpe trys 
australai. Dvylika australų turistų, grįžtan
čių iš Kombodijos į Australiją, įstrigo 
susišaudymo zonoje, viešbutyje Bangkoko 
miesto centre.
♦ Gegužės 14d. į Atėnus atskrido Turkijos 
min. pirmininkas Recep Erodogan su 10 
ministrų. Šiuo istoriniu vizitu jis nori pa
gerinti dažnai įtemptus santykius tarp 
Graikijos ir Turkijos, bei padėti Graikijai 
išbristi iš ekonominės krizės.
♦ Gegužės 14 d. iš Cape Canaveral bazės 
Floridoje su šešiais astronautais pakilo sa
vo paskutinei kelionei į tarptautinę erdvės 
laboratoriją grįžtamoji erdvės raketa 
Atlantis. Skraidžiusi nuo 1985 metų, ji 
sugrįžusi bus išleista į pensiją.
♦ Gegužės 14 d. katastrofa ištiko 30 
Sydnėjaus lenkų bendruomenės narių, 
neįgalių žmonių globėjų ir jų šeimų, vyku
sių autobusu iš Sydney į Kangaroo Valley 
ekskursijai Sugedus autobuso stabdžiams, 
jis nusirito 30 metrų į pakalnę posūkyje, 
užmušdamas australą vairuotoją ir su
žeisdamas 27 keleivius.
♦ Gegužės 15 d. į Sydney uostą grįžo 16
metų amžiaus Jessica Watson, su 10 metrų 
ilgio jachta per 210 dienų viena apiplau
kusi pasaulį, atlikusi 23.000 jūrmylių ke
lionę. Grįžtančią jūreivę ir jos jachtą “Ella’s 
Pink Lady” pasitiko pilnas uostas laivų ir 
apie 50.000 žiūrovų, gi prie Sydney Operos 
rūmų prisišvartavusią ją pasitiko Australi
jos min. pirmininkas Kevin Rudd ir NSW 
premjerė Kristina Keneally. □

“Manau, šiandien visuomenei tikrai 
būtų labai įdomu žinoti, kas ir kokia 
apimtimi finansuoja Lietuvos laisvosios 
rinkos instituto veiklą ir kam tos lėšos 
panaudojamos. Girdėjau, kad homosek
sualų teises ginanti lyga gavo didžiulę 
sumą savo veiklai plėtoti, netgi su minis
tro pirmininko pritarimu. Irgi būtų labai 
pravartu visuomenei žinoti, kas daroma 
už mūsų visų pinigus. Vilniuje stipriai 
reiškiasi ir Lenkų institutas. Kas žino, kas 
jį finansuoja, kiek finansuoja, kam tai 
naudojama? O kas per tinklas prie mi
nisterijų yra sukurtas?” - svarsto Romualdas 
Ozolas, Lietuvos Nepriklausomybės 
Atkūrimo Akto signataras.

Nedarbo problema
Vyriausybė visomis įmanomomis 

priemonėmis giriasi - vyksta aktyvi žmo
nių “integracija” į darbo rinką. Ką tai 
reiškia, nesupranta niekas - net aukštąjį 
išsilavinimą turintys bedarbiai prieš akis 
mato tik neviltį, bet ne valdžios pagalbą. O 
įdarbintojai, gerindami statistiką, jau vie
šai siūlo emigruoti. Lietuvos verslo darb
davių konfederacijos vadovas Danas Ar
lauskas pripažino, kad daugelis dabarti
nių bandymų spręsti nedarbo problemą - 
absurdiški. “Tai skandalinga. Didinama 
emigracija, nors darbo birža turi galvoti, 
kaip įdarbinti Lietuvoje. Nesugebėjome 
įtikinti buvusio darbo biržos vadovo, kad 
būtų dirbama glaudžiau su darbdaviais. 
Laikas bėga, Vyriausybės noras spręsti 
situaciją gal ir yra, bet pokyčių, konkre
čių žingsnių nėra”, - tvirtino D.Arlauskas.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

ZVIĮfcJlMJ
Tikroji laisvės kaina

Dalius Stancikas, Vilnius
Jei dvidešimtaisiais nepriklausomybės 

metais paklaustume tautiečių, ar tokios 
Lietuvos jie tikėjosi neabejoju, kad absoliuti 
dauguma atsakytų neigiamai Ypač tie pusė 
milijono ar daugiau išvažiavusiųjų gyventi 
svetur. Lietuviškuose Londono, Dublino ar 
Madrido klubuose vyrauja vienareikšmė 
nuomonė: Lietuva -lūzerių kraštas, kuria
me valdžia kvailiausia ir kur nėra nė men
kiausios perspektyvos.

O Lietuvoje labai žinomas „The 
Economist” žurnalistas Edward Lucas ne 
tik nuolat pabrėžia savo išskirtinę meilę 
Lietuvai, bet ir su susižavėjimu teigia, 
kad per 20 metų Lietuvoje padaryta 
neįtikėtina pažanga. Pasaulis yra būtent 
toks, kokį mes jį matome ir jaučiame. Ko
kie esame patys. Jei pažvelgsime į da
bartinę Lietuvą persikūnydami į save 
1990-ųjų pavasarį, neabejotinai džiugiai 
stebėsimės kaip ponas Edward Lucas. 
Pasižiūrėkime vien į tų dienų istorinius 
kadrus: kokia buvo mūsų apranga, kokie 
automobiliai, kas gulėjo ant prekystalių 
parduotuvėse!

Lietuva per 20 metų atliko du herak- 
liškus žygius: ne tik išsilaisvino iš oku
pacijos, bet ir pakeitė diametraliai prie
šingas politines ir ekonomines sistemas. 
1990-iaisiais, būdama, regis, amžiams 
susaistyta gyvybiniais ekonominiais ry
šiais su sovietine erdve, šiuo atžvilgiu 
šiandienė Lietuva yra visiškai normali 
europietiška valstybė (žinoma, jei neskai
tysim energetinių bambagyslių su Rusi
ja, dėl kurių, beje, vargsta beveik visa Eu
ropa). Netikite? Nuvažiuokite į Ukrainą ir 
Baltarusiją, kurios kitąmet taip pat švęs 
savo valstybių nepriklausomybės atkūri
mo dvidešimtmečius.

Prisimenant, kad 1989 metais kalbos 
apie lito sugrąžinimą atrodė rožinė uto
pija, kad lygiai taip pat nerealiai prieš 10 
metų dar atrodė mūsų narystė NATO 
gynybinėje sąjungoje, turime pripažinti: 
Lietuva per du dešimtmečius atliko 
neįtikėtiną istorinį šuolį, kurį normaliai 
besivystydamos valstybės nužingsniuoja 
per du ar tris kartus ilgesnį laiką.

Mūsų valstybė pasikeitė iš esmės ir 
savo gyvensena tapo neatskiriama Vakarų 
dalimi. Negaliu nepažymėti, kad netgi 
ketvirtais ir penktais nepriklausomybės 
atkūrimo metais vykusios bankinės aferos, 
apiplėšusios daugelį Lietuvos gyventojų, yra 
ne kas kita, o XX amžiaus pradžios JAV 
vykusių aferų plagiatas. Sutinku, kad tie fi
nansiniai ir ūkiniai nusikaltimai, kuriuos 
vainikavo EBSW piramidė, kolchozų išvo

LR pasai - jau
Lietuvos ambasadorius Airijoje Vid

mantas Purlys balandžio 27 d. įteikė pir
muosius Lietuvos pasus, išduotus amba
sados Dubline. 2010 m. kovą įsigaliojus 
naujai tvarkai dėl paso išdavimo ir keiti
mo pateikimo Lietuvos diplomatinėms 
atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms, 
ambasadoms sudaryta galimybė vietoje 
priimti sprendimą dėl paso išdavimo ar 
keitimo.

Pagal anksčiau galiojusią tvarką do-

Milijonierius - iš pokerio
Vilnietis studentas 22 metų Dominy

kas Karmazinas per vieną naktį tapo 
milijonieriumi. Jis Europos pokerio turo, 
vykusio Monte Carlo (Monakas), di
džiajame finale užėmė trečiąją vietą ir 
laimėjo 700,000 eurų (beveik 2.5 milijo
no litų).

Vadybos ir ekonomikos universiteto 
trečiakursis D. Karmazinas komercinį 
pokerį žaidžia jau ketverius metus. Iki šiol 

gimas nuskurdino daug Lietuvos gyventojų, 
tačiau nesutinku, kad būtent laisvė atnešė 
didelę socialinę atskirtį tarp piliečių. Ta 
atskirtis atėjo nuo sovietinės okupacijos 
laikų, nuo komunistinės nomenklatūros 
juodų „Volgų“ ar „Čaikų“, spec, parduotu
vių ir spec, sąskaitų, todėl galim apgailes
tauti nebent tik dėl to, jog ir po 20 metų tas 
socialinis slenkstis vis dar per aukštas, kad 
komunistinė nomenklatūra turėjo išskirti
nes sąlygas kuriant laisvą rinką ir kad jos 
įtakoje nemaža dalimi iki šiol išliko svar
biausi valstybės teisingumo įrankiai - 
prokuratūra ir teismai.

Pritardamas daugumos nuomonei, kad 
turime bėdų su politine sistema ir parti
jomis, kartu stebiuosi, kad apskritai par
tinės demokratijos sistema be rimtesnių už
sikirtimų veikia jau dvidešimt metų - juk 
istoriškai Lietuva veik neturėjo tvirtesnių 
partinės demokratijos tradicijų, o čia dar 
penkiasdešimt metų vienos partijos dikta
tūra. Kaip po to pakeisti vyraujančią nuo
monę, kad partijos ir partinė demokratija - 
tai totalus blogis ir visų bėdų šaltinis?

Pasak G. Hegel’io, „pasaulio istorija 
nėra laimės arena, laimės laikotarpiai yra 
jos tušti puslapiai“. Apibendrinant Lietuvą 
hegelišku požiūriu, galime teigti, kad pa
skutinieji atkurtos nepriklausomybės me
tai yra svarbūs tik mums, šių dienų daly
viams, bet bus tušti Lietuvos istorijos pu
slapiai Nes Lietuva, net ir turėdama daug 
ydų ir bėdelių, jau nebeišgyvena savo es
minių egzistencinių apsisprendimų, ji 
palaipsniui tampa viena iš kelių dešimčių 
sočiausių ir stabiliausių pasaulio valstybių.

Kas kita, kad už to sotumo ir stabilumo 
slypi gal net svarbiausia mūsų būties 
problema: staigios pervartos ir besaikis 
materijos siekis sunaikino idealizmą ir 
bendruomeniškumą taip, kad lietuviai tarp 
savižudybių pirmauja pasaulyje, „dėl 
gardesnio šaukšto“ palieka savo neseniai 
atkurtą valstybę gerokai gausiau nei kur kas 
skurdžiau gyvenantys kitų posovietinių 
šalių gyventojai (tarkim, moldavai, armėnai 
ar gruzinai). Kur dingo tas prieš 20 metų 
pasaulį žavėjęs mūsų pasididžiavimas sa
vo tėvyne, suteikęs beatodairiško ryžto an
traisiais nepriklausomybės metais pliko
mis rankomis sustabdyti tankus ir nors 
trumpam, pirmą kartą per visą tūkstant
metę lietuvių tautos egzistenciją, esmingai 
paveikęs pasaulinės istorijos eigą - įkalęs 
pleištą į galingiausios tuo metu pasaulyje 
imperijos pamatus?

Kiek ilgai egzistuos atkurta Lietuva ir 
kam ji bus reikalinga, jei lietuviams nesugrįš 
pasididžiavimas savo valstybe ir savimi? - 
štai esminis klausimas minint šį gražų ju
biliejų. Nors kita vertus, valstybės ir tau
tiškumo santykio tirpimas globalizacijos 
ir emigracijos bangose - gal jau svarbiau
sia ir visos senosios Europos bei graikiš- 
kos-krikščioniškos kultūros problema.

iš ambasados
kumentai dėl paso išdavimo ar keitimo 
buvo diplomatiniu paštu per Užsn. reik, mi
nisteriją siunčiami Migracijos departamen
tui, kuris ir spręsdavo dėl paso išdavimo.

Pagrindinė pasikeitusios tvarkos 
pažanga - pagreitėjęs pasų išdavimo 
procesas. Anksčiau pilietis, pateikęs 
ambasadai arba konsulatui prašymą iš
duoti ar pakeisti pasą, naujo paso lauk
davo kelis mėnesius. Dabar pasas 
išduodamas daug greičiau. URM Inf.

jis vengė viešai kalbėti apie sumas, laimė
tas prie kortų stalo ar internetu. Vilnie
čio laimėjimas savaitgalį vykusiame 
Europos pokerio turo (European Poker 
Tour) didžiajame finale Monte Carlo - ne 
tik didžiausias Lietuvos pokerio istori
joje, bet ir viešas. “Suprantu, kad šio 
laimėjimo nepavyks nuslėpti Dėl to ne
besijaučiu saugus”, - sakė D. Karmazinas. 
Jis svarsto, atverta toliau gyventi Lietuvoje.
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Bendruomenės baruose
Motinos Diena Brisbanėje

Regina Platkauskienė
Ar yra mūsų kalboje švelnesnis žodis 

kaip motina, mamytė, močiutė. Kai 
paminimas motinos vardas, mūsų širdis 
užplūsta saldžiausi vaikystės prisimi
nimai. Poetai gražiausiais žodžiais aprašo 
motinos meilę ir pasiaukojimą savo vai
kams. Prisimindami savo gerąsias mamas, 
lenkiame galvas ir dėkojame už jų neblės
tančią meilę.

Gražią sekmadienio popietę ir brisba- 
niečiai atšventė Motinos Dieną. Į gėlėmis 
išpuoštus Lietuvių Namus sugužėjo daug 
mamyčių ir svečių. Kaip ir kasmet, šią 
šventę pravedė lietuvių sporto klubo 
“Baltija” jaunimas. Sporto klubo pirmi
ninkas John Kalnins pasveikino šventės 
dalyvius ir palinkėjo motinoms ilgų gy
venimo dienų. ALB Brisbanės Apylinkės 
Valdybos vardu kalbėjo Loreta Milytė. Ji 
pasidžiaugė, kad darvis gražus būrys se
nų ir neseniai atvykusių lietuvių lankosi 
mūsų Namuose.

Prie garbės stalo buvo pakviestos 
motinos - Virginija Mališauskienė, Ona 
Jasinskienė ir Diana Hibbit. Trumpą 
paskaitą perskaitė Genė Navickienė. Ji 
gražiais žodžiais pakalbėjo apie Motinos 
Dienos šventę Lietuvoje. Kaip pvasario 
žiedais puošiasi laukai, žemė yra visokių 
gerovių davėja, taip ir motina yra gyvybės 
bei neišsemiamos meilės šaltinio davėja. 
Kiek skausmo ir širdgėlos pakėlė partiza

Nuotraukoje iš kairės: Zinaida Dargienė, Viktoras Adomavičius, Petras Kazlauskas, 
Loreta Milytė ir Ana Augūnas.

Emigrantai galės deklaruoti internetu
Kaip praneša www.DELFI.lt , LR 

Vidaus reikalų ministerija įvedė naujas 
paslaugas. „Užsienyje gyvenantiems Lie
tuvos piliečiams, norintiems susitvarkyti 
gyvenamosios vietos deklaravimo do
kumentus, nebūtina gaišti laiko eilėse prie 
konsulinių įstaigų ir ambasadų - jie tai 
gali padaryti internetu greitai ir papras
tai“, - teigia vidaus reikalų ministras 
Raimundas Palaitis, reaguodamas į kitose 
šalyse gyvenančių lietuvių skundus.

„Kiekvienas, turintis naujausio pavyz
džio asmens tapatybės kortelę, gali pri
sijungti prie elektroninės valdžios tinkla
pio www.epaslaugos.lt ir ten užpildyti 
deklaraciją - ar tai būtų laikina išvykimo 
forma, ar kitas dokumentas“, - sako 
ministras.

Ministro teigimu, šiuo metu jau yra 
išduota per 318,000 naujo pavyzdžio 
asmens tapatybės kortelių su jose esančiu 
elektrininio parašo sertifikatu, leidžian
čiu naudotis daugybe paslaugų neišeinant 

nų motinos. Juodo akmens širdimi buvo 
priverstos atpažinti nukankintus savo 
sūnus. Toms, kurios jau iškeliavo j Amži
nybę uždekime po žvakelę, nors min
timis aplankykime Tėvynėje paliktus tė
vų kapus.

Ant garbės stalo buvo uždegtos žva
kės. Jauna lietuvaitė Monika Žiukaitė 
perskaitė eilėraštį “Motinai’. Viešnia iš 
Lietuvos Zinaida Dargienė pasidžiaugė 
sutikusi draugiškų lietuvių būrelį šioje 
tolimoje šalyje. Ji pasidalino prisimi
nimais iš jaunystės dienų Lietuvoje. 
Netekusi mamytės dar vaikystėje, jautė 
juodo gyvenimo ateitį. Tačiau močiutės 
meilios rankos ją išaugino ir išmokslino. 
Jos senelių namai buvo jai gyvenimo 
užuovėja.

Irena Aičienė perskaitė jautrų eilė
raštį “Ateik, Mama, įvaikystės lauką”.

Valdybos narė Astra Milišauskaitė 
padėkojo visiems už gražius žodžius, 
pasakytus mamytėms ir programos atli
kėjams. Ji pakvietė paragauti sportinin
kų iškeptų šašlikų. Vyko turtinga loterija 
ir pabendravimas savųjų tarpe.

* * *

Viešnia iš Lietuvos Zinaida Dargienė 
yra garsi tekstilės menininkė. Jos išausti 
kilimai buvo išstatyti parodose Kanadoje, 
Danijoje, JAV, Rusijoje (Maskvoje) ir ki
tuose kraštuose. Ji studijavo Kauno Me
no institute ir vėliau dėstė meną Vilniaus 
Universitete. Zinaida audžia sienų pa- 

iš namų, taupant laiką ir pinigus.
„Ministerija deda visas pastangas 

koordinuodama elektroninių paslaugų 
plėtrą siekdama sudaryti sąlygas jomis 
naudotis visiems šalies piliečiams, taip pat 
ir gyvenantiems užsienyje, - pranešime 
spaudai cituojamas ministras R. Palaitis. - 
Todėl stebėtina, kad jauni žmonės ig
noruoja tokias galimybes. Dabartinis 80 
litų mokestis už naują asmens tapatybės 
kortelę, palyginus su jos teikiamais 
privalumais, yra tiesiog simbolinis. Todėl 
norėčiau paskatinti visus, besinaudojan
čius senais asmens dokumentais juos 
pasikeisti į naujus“.

Naujausio pavyzdžio asmens tapatybių 
kortelių su integruotu elektroninio pa
rašo sertifikatu savininkai internetu gali 
deklaruoti gyvenamąją vietą, turtą ir 
pajamas, naudotis Valstybinio socialinio 
draudimo paslaugomis, gauti įvairias 
pažymas ir leidimus.

□

Nuotraukoje iš kairės: Benius Aponas, Teresė Stelmokas, Julia Barrett su drauge 
Margarita.

veikslus iš šilko, vilnos ir kitokių ido- Lietuvos miestų gražiausių pastatų sienas 
mių medžiagų. Jos meniški darbai puošia ir grindis. □

ald201 Omelbourne
MVI
aid1 melbovrne uoto

Šių metų pabaigoje Australijos Lietu
vių Dienų metu įvyks Tautinių Šokių 
Šventė erdvioje Melbourno Sports and 
Aquatic Centre pagrindinėje salėje, kuri 
talpina virš 800 žiūrovų. Patalpa ne tik 
erdvi, bet yra vėsinama. Bus galima 
nusipirkti užkandžių ir gėrimų. Šalia yra 
didelė mašinų sotvėjimo aikštelė (car 
park) ir visai netoli-viešasis transportas.

Kadangi festivalio emblema yra “rūta”, 
ji taip pat figūruos ir Šokių Šventėje tarp 
kitų įvairios augmenijos dekoracijų.

Šokių Šventėje dalyvaus dvi grupės 
šokėjų iš užjūrio: “Spindulys” - jaunimas 
iš Los Angeles ir “Žilvinas” - veteranai iš 
Filadelfijos. Šokiams pritars muzikantų 
kvartetas “Pamarys” iš Klaipėdos.

Pirma programos dalis vadinsis “Die
na Lietuvoje”. Ji susidarys iš šokių apie

Valio Sydnėjaus Lietuvių Klubui “Dainava”
Neatsimenu, kada taip šauniai Sydnė

jaus Lietuvių Klube Bankstowne šventėme 
Motinos.Dieną kaip šių metų gegužės 9- 
tąją. Salės viduryje pastatyto pianino 
linksmi muzikos aidai kėlė susirinkusių 
svečių nuotaiką.

Vienas iš Klubo direktorių - Garry 
Penhall pats parinko specialią programą 
Motinoms ir, prisėdęs prie pianino, ly
rišku baritonu dainavo ir skambino. 
Apsilankiusiųjų svečių nuotaika kilo į 
aukštumas. Klubo direktorės Elė ir Onu-

Su dėkingumu iš Lietuvos
viškuoju pavasariu ir dovanoju lopinėlį 
žalios pievos iš lietuviškų laukų su gel
tonomis šalpusnių saulytėmis, o savo 
globėjui - Leipalingio pakelėse sprogs
tančius beržo pumpurus ir šlakelį sal
džios sulos.

Visiems linkiu niekada nepamiršti 
artimųjų, o kitiems nešykštėti gero žo
džio, šilto žvilgsnio ar šypsnio, kuris gali 
būti brangesnis už bet kokius turtus.

Neseniai šventėme šv. Velykas - 
gražiausią pavasario šventę, gamtos pa
budimo iš žiemos miego kulminaciją. Ir 
žinot, mano kasdienybės ir aplaidinės 
sklerozės dėka šios nuostabios šventės 
proga liko nepasveikintas man labai 
brangus ir gerbiamas žmogus - Antanas 
Laukaitis.

Būdama vos dvidešimt vienerių, jau 
pamirštu pačią svarbiausią vertybę - kitą 
žmogų, todėl suprasdama savo klaidą 
skubu taisyti. Visus Jus sveikinu su lietu-

Australijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas: 
www.austlb.org

Mūsų Pastogė Nr. 19, 2010.05.19, psL 3

Šokių Šventė
šeimą ir įvairius darbus: arimą, sėjimą, 
javų pjovimą. Antra dalis - “Vakaras 
Lietuvoje” - apims liaudies papročius ir 
pasilinksminimus. Ji baigsis taip smagiai, 
kad žiūrovams plaukai pasišiauš.

Šokių Šventės programą lietuviškai ir 
angliškai pristatys jaunas ketvertukas - 
Gabriellė Zdanienė, Stepas Levickis, 
Bronius Zumeris ir Dalia Didžytė. Justi
nas Skimbirauskas tvarkys garsą, o švie
sas, kurios paįvairins šokius ir visą at
mosferą, tvarkys firma “Wired For Sound”.

Šis linksmas vakaras visiems suteiks 
progą pamatyti tautinių šokių grupes 
šokant polkas, valsus ir kitus mėgiamus 
šokius kartu su visai naujai suchoreogra- 
fuotais ir niekada Australijoje nematytais 
šokiais.

Tokio šaunaus vakaro tikrai negalima 
praleisti! □

tė, padedamos Jutos, šypsodamosios 
nešiojo susirinkusioms motinoms kavą su 
pyragaičiais, kurie tą dieną joms nieko 
nekainavo. Neatsimenu, kada taip links
ma buvo.

Nekreipiant dėmesio į negatyvias kai 
kurių asmenų nuotaikas, Klubo ateitis man 
atrodo šviesi.

Tris kart valio ir ačiū Klubo “Dainava” 
direktoriams!

Pagarbiai,
Martina Reisgienė OAM

Gerb. Antano Laukaičio globotinė
Giedrė Kanonenko, Lietuva
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Lietuviai pasaulyje______________ |
Emigracija - nukraujavimas ar išsigelbėjimas?

Apdovanoti raštingiausi užsienio lietuviai

Viktorija Navickaitė, Vilnius

Tęsinys iš nr. 18.
Antroji banga - iki Pietų Amerikos
Su antrąja emigracijos banga 1918- 

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

Nors kelionė laivu i Pietų Ameriką 
buvo ilga ir varginanti, daugelis susigun
dė pasiekti egzotiškus krantus, kai laivi
ninkystės kompanijos norinčiuosius pra
dėjo plukdyti nemokamai - už kelionę jie 
turėdavo susimokėti vėliau, susiradę dar
bą šalyje. Jei tiksliau - lenkti nugaras stam
biems dvarininkams ar fazendų savinin
kams, kurie ir apmokėdavo jūrininkams 
emigrantų kelionių išlaidas. Darbdaviams 
tokia investicija apsimokėjo - jie gaudavo 
pigios darbo jėgos ir vėliau žiauriai išnau
dodavo atvykėlius iš Europos.

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

Pinigai keliauja į Lietuvą
Ir dabartinių emigrantų, ir jų pirmta

kų elgesys panašus - kaip anksčiau, taip ir 
dabar emigrantų uždirbti pinigai pasiekia 
namus gimtinėje. Įvairios JAV organiza
cijos karo metu gausiai šelpė Lietuvos 
gyventojus. Tam valstijose buvo Įkurti 
fondai: specialus šalpos, Autonomijos 
(vėliau pavadintas Nepriklausomybės) ir 
Tautos Fondas. Aukas Lietuvai rinko ir 
Raudonasis Kryžius.

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

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

Nesvetingas sutikimas
Dauguma emigrantų, Išvykusių į sve

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

Pirmaisiais pokario metais, susikūrus 
Lietuvos valstybei, Lietuva sulaukė nema
žai reemigrantų. Anot V. Kasperavičiūtės, 
nemažai JAV lietuvių ieškojo galimybių 
sugrįžti į Lietuvą, norėjo gimtinėje įsigyti 
žemės ir namų. 1921 m. Lietuvoje lankėsi 
apie 16.000 išeivių. Deja, niekas jų čia 
išskėstomis rankomis nepasitiko.

1919 m. priimtu įstatymu svetimša
liams, tarp jų ir lietuviams JAV piliečiams, 
buvo uždrausta Lietuvoje įsigyti nekilno
jamojo turto. Daugelis reemigrantų, grįžu
sių namo, ne tik nesulaukė vyriausybės 
paramos, bet ir susidūrė su valdininkų ne
sąžiningumu ir kyšininkavimu, nesugebėjo 
pritapti Lietuvoje ir prarado per ilgus me
tus sunkiai uždirbtus pinigus. Tik nedau
geliui grįžusiųjų pavyko sėkmingai įsi
kurti gimtinėje, o didžioji dauguma ga
liausiai vėl išvažiavo į JAV.

Lietuvių išeivijos instituto išleistoje kny
goje „Lietuvos Respublikos emigracijos 
politika 1920-1940 m.“ rašoma, kad 1921 
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m. įvyko JAV išeivių organizacijų atstovų 
suvažiavimas, kuriame buvo priimta rezo
liucija dėl Lietuvos vidaus santvarkos. Jo
je minima, kad Lietuvoje yra „didelis 
žemesniųjų viršininkų savivaliavimas, 
pasipūtimas, „išponėjimas“, kyšių ėmimas, 
laisvės žodžio persekiojimas ir vargdienių, 
darbininkų ir kaimiečių spaudimas...“ Ar 
ne tą patį girdime apie dabartinę situaci
ją Lietuvoje ir iš šių dienų emigrantų?

Antrojo pasaulinio karo tremtiniai
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje iš 

Lietuvos masiškai pradėjo bėgti inte
ligentija, žymūs politikai, menininkai ir 
mokslininkai. Kaip rašo dr. Daiva Dapku
tė, atsidūrę Vokietijos pabėgėlių stovyk
lose ir atsisakę grįžti į komunistų valdomą 
tėvynę jie tapo priverstiniais politiniais 
emigrantais. Ištrūkę iš Vokietijos, dalis 
vėliau pasklido po kitas Europos šalis ar 
patraukė už Atlanto.

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

laisvės šaukliai
Kaip rašo dr. D. Dapkutė, prasidėjus 

sovietų okupacijai išeiviai bandė atkreip
ti pasaulio dėmesį į Lietuvos ir kitų Bal
tijos kraštų likimą ir daryti politinę įtaką 
Vakarų valstybių (pirmiausia - JAV ir 
Kanados) vyriausybėms.

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

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

Prarastoji karta
Bet grįžkime į dabartinę Lietuvą. Nors 

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

Nors nuolat diskutuojama ir apie šių 
dienų ekonomines ir socialines emigraci
jos pasekmes, niekas nežino tikro šios 
emigracijos bangos masto ir nesiima jokių 
konkrečių veiksmų emigracijai pažaboti. 
O visi išvykusieji dažnai įvardijami tiesiog 
prarastąja karta. Šių laikų emigrantams, be 
jokios abejonės, yra kur kas lengviau nei 
pirmiesiems išvykėliams iš Lietuvos. In
formacinės ir kompiuterinės technolo
gijos padeda jiems nenutolti nuo gimtinės, 
o ir kelionė namo lėktuvu iš Europos 
trunka vos porą valandų.

Norintieji įsilieti į lietuvišką veiklą 
buriasi į bendruomenes - dabar Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė vienija net 36 
pasaulio valstybėse veikiančias lietuvių 
bendruomenes. Šių laikų išeiviai, kaip ir 
ankstyvieji Lietuvos emigrantai, svetimo
se šalyse steigia lietuviškas mokyklas, 
būrelius, leidžia laikraščius ir kuria

Vilniuje, Taiko
mosios dailės muzie
juje, gegužės 8 dieną 
pagerbti aštuoni ge
riausiai šiųmetinį Na
cionalinį diktantą pa
raše užsienyje gyve
nantys lietuviai.

Juos pasveikino ir 
atminimo dovanas 
įteikė Užsienio rei
kalų ministerijos Už
sienio lietuvių depar
tamento direktorius
Arvydas Daunora- Susirinkusieji į apdovanojimų įteikimą.

Geriausiai šiais metais diktantą parašę 
lietuviai gyvena Austrijoje, Belgijoje (du 
asmenys), Gruzijoje, JAV, Jungtinėje Ka
ralystėje, Liuksemburge ir Vengrijoje.

Raštingiausi lietuviai renkami po pir
mojo rato, galintys atvykti į Lietuvą 
dalyvauja Nacionalinio diktanto finale. Į jį 
šiais metais pateko 103 geriausi, iš jų - 8 
užsienio lietuviai.

Vasario 16 Gimnazijoje - statyba
Vienintelėje Vakarų Europoje lie

tuviškoje mokykloje - Vasario 16-osios 
Gimnazijoje Vokietijoje - balandžio 16 
dieną buvo pradėti atnaujinimo darbai. 
Kaip rašoma gimnazijos interneto sve
tainėje, į tą vietą, kurioje iškils naujas 
mokyklos priestatas, buvo įbestas kas
tuvas - kaip darbų pradžios ženklas.

Iškilmingose iškilmėse Hutttenfeld’e 
dalyvavo gimnazijos mokiniai, mokytojai 
bei darbuotojai, taip pat aukšti Hesseno 
žemės valdžios pareigūnai. Nors dviejų 
aukštų priestato statyba didžiąja dalimi 

Vasario 16-osios Gimnazija.

internetinius tinklus.
Emigracija neišvengiama?

Istorija sukasi ratu - kaip ir prieš 
šimtmetį, dabartiniai emigrantai papildo 
Lietuvoje likusių artimųjų sąskaitas, tad 
iš emigracijos Lietuva irgi gauna mate
rialios naudos. Tačiau yra ir kita medalio 
pusė - šalis praranda ne tik mokesčių 
mokėtojus, bet ir piliečius, galinčius 
nulemti Lietuvos likimą - aktyviausią ir 
savarankiškiausią visuomenės dalį.

Vis daugiau išvykstančiųjų prisipa
žįsta, kad jau niekada nebegrįš į tėvynę. 
Dar blogiau - ketina išsivežti šeimą ar 
tėvus. Jei tokia intensyvi emigracija truks 
ilgesnį laiką, blogės Lietuvos demografi
nė padėtis, bus prarasti specialistai ir 
lėšos, investuotos į jų išsilavinimą, smar
kiai susilpnės vidurinysis visuomenės 
sluoksnis. Tačiau daugelis pripažįsta, kad 
bent kol kas šis procesas - neišvengiamas. 
Belieka tikėtis, kad Lietuvoje ekonomi
nė situacija pradės keistis, o išvykę svetur 
pasiryš sugrįžti į tėvynę. □

2010 metais Nacionalinį diktantą rašė 
apie 500 užsienyje gyvenančių tautiečių. 
2009 metais jų buvo 457,2008-443,2007 
- 303. Pasaulio lietuviai tuo pačiu metu 
diktantą rašė Europoje, Šiaurės Ameri
koje ir Azijoje.

URM Informacijos ir 
viešųjų ryšių departamentas 

Spaudos ir viešųjų ryšių skyrius

finansuojama Hesseno žemės, Vasario 16- 
osios gimnazijos kuratorija yra paskelbusi 
paramos akciją. Norintys paremti akciją 
„Nutieskime kelią į gimnazijos ateitį“ už 
250 arba 1000 eurų gali įsigyti plytą. Vėliau 
plytomis su rėmėju inicialais bus nuklotas 
kelias į gimnazijos priestatą.

Priestate žadama įrengti naujas klases 
bei modernias tiksliųjų mokslų labo
ratorijas. Kaip skelbiama Hesseno žemės 
interneto žiniose hr-online.de, naujojo 
gimnazijos priestato statybos kamuos 
milijoną eurų. □

Klaipėdietis laimi 
robotų konkurse

Kaip praneša „Verslo žinios“, didžia
usiame pasaulyje robotų konkurse 
“Robogames” lietuviai pelnė tris meda
lius. Klaipėdiečio Vitalijaus Rodnovo 
robotas “Master of Disaster” laimėjo 
aukso medalį robotų (3 kg) sumo rung
tyje, o kitas lietuvio robotas “309” šioje 
rungtyje užėmė trečiąją vietą.

Taip pat 0.5 kg robotų sumo varžybose 
Lietuvos robotas “Sprinter” užėmė antrąją 
vietą. Balandžio 23-25 dienomis JAV San 
Francisco mieste vykusiame Pasaulio 
robotų čempionate dalyvavo 500 robotų 
iš 37 šalių. 700 inžinierių kurti robotai 
varžėsi 53 kategorijose. Lietuva šiame 
konkurse dalyvavo pirmą kartą. □

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ 
PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?
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Literatūra ir menas
Sekmadienis Melbourne

Naujas Tomo Donelos filmas

Ankstyvas rytas, bet Melbourno Lie
tuvių Namų virtuvėje jau puodai ir keptu
vės barška, bulvės sutarkuotos, lašinukai 
čirška. Socialinės Globos Draugijos ko
manda - aštuonios moterys ir du vyrai - 
vadovaujama darbščios Danos Binkienės, 
šiandien visus vaišins cepelinais.

Bet ne tik virtuvėje girdisi darbingi 
garsai. Jubiliejinėje salėje Zita miklina 
parapijos choristų balsus, kad vėliau nu
ėję į šv. Mišias gražiai pagiedotų. Toje 
pačioje salėje tuoj skambės kitokie gar
sai, kai jaunų draugų būrys susirinks sa
vo stipriais balsais užtraukti senoviškų 
liaudies dainų. Tarp jų girdėsis ir kūdikio 
klegesys - juk reikia kartu su mama 
repetuoti

Teatro salėje Gražina Pranauskienė su 
pagalbininkais ruošiasi pristatyti savo 
poezijos pirmą knygą. Girdisi, kaip repe
tuoja muzikantai, deklamatorė, dai
nininkės. Matosi, kad bus ko paklausyti.

Verdam, giedam, dainuojam, dekla
muojant O dar kitam kambary “Talkos” 
rūpestingi direktoriai posėdžiauja - ta
riasi, kaip geriausiai prižiūrėti mūsų 
santaupas.

Pusę valandos prieš pietus jau visa 
eilė žmonių stovi prie bilietukų. O kas 
bus, kai iš bažnyčios sueis išalkę ir iš
troškę? Šurmulys. Bet kažkaip visi 150 
pietautojų susėda ir “kerta” gardžius ce
pelinus. Vieno jaunuolio nuomone, 
“perfect!”.

Tarp pietautojų pasirodo Red Symons. 
Kokia staigmena! Kaip čia atsirado toks 
žinomas radio ir televizijos darbuotojas? 
Pasirodo, kad jis, dažnai paminėdamas 
lietuvius savo radijo programose, išreiškė 
norą pats paragauti “zeppelins” ir, gavęs 
pakvietimą, šiandien pas mus pietauja. 
Negirdėjau kaip jam patiko, bet mačiau 
kad išėjo šypsodamasis.

Yra sakoma, kad sekmadienis - tai

Liet Namuose.

Gražinos Pranauskienės poezijos knygos pristatymo metu.

Gražina Pranauskienė.

poilsio diena. Tik ne mūsų Namuose. Vos 
spėjus pasistiprinti cepelinais jau mūsų 
Klubo Valdyba, susėdusi prie staliuko, 
posėdžiauja. Reikia daug ką aptarti, 
nuspręsti. Laimė, kad jaunos galvos ir jė
gos su vyresniųjų parama vadovauja 
Klubui sėkmingai ir sklandžiai.

Jau prisisotinę ir truputį pagurkšnoję 
baro gėrybių (ir čia jaunimas turi visą 
atsakomybę) didžioji dalis pietautojų 
nužingsniuoja į Jubiliejinę salę, kur da
bar pasisotins menu - poezija, muzika. 
Mūsų gabios choro dirigentės, Gražinos 
Pranauskienės žodžiu ir daina išreikštos 
mintys sujaudina visus, o svečių muzi
kantų neišleidžiame iš scenos be “bisso”. 
Be abejo, ši žavinga popietė bus išsamiau 
aprašyta.

Išsiskirstydami į visus Melbourno 
kampus turbūt daug kas pagalvoja, kokie 
mes laimingi. Twrime savo lietuviškus 
Namus, kur mes visi - dideli, maži, jauni, 
seni - galime jaustis laisvai - tikrai kaip

savo namuose.
Turime bažnyčią 
už kampo, kur 
mūsų savas ku
nigas mums at
našauja šv. Mi
šias kiekvieną 
sekmadienį.

Turime orga
nizacijas, kurios 
irgi kiekvieną 
sekmadienį mus 
pamaitina.

Turime žmo
nių su visokiais 
gabumais, kurie 
gali mus užimti, 
sužavėti, sujau
dinti. Ko daugiau 
reikia?
Melbourniškė

Inga Smalskicnė,
(Sutrumpinta, “Sekundė”)

Neseniai Lietuvos kino teatruose pa
sirodė panevėžiečio režisieriaus Tomo 
Donelos pilnametražis vaidybinis filmas 
„Atsisveikinimas“. Jame vaidina didelis 
būrys žinomų lietuvių aktorių, tarp jų - 
ir šeši Juozo Miltinio dramos teatro 
aktoriai. Tiesa, iš jų filmo premjerą ba
landžio 21-ąją Vilniuje, kino teatre „Fonim 
Cinemas Vingis“, išvydo tik penki. Ri
manto Jovo, filme atlikusio skerdiko 
vaidmenį, jau nebėra. 48 metų aktorius 
staiga mirė šių metų vasarį.

„Rimai, tu pamatysi - po šio filmo tave 
kvies vaidinti televizijos serialuose ir ap
skritai tavo veidas nedings iš ekrano“, - po 
filmavimo bičiuliui garantavo režisierius.

Bet „Atsisveikinime” vaidinusiam ak
toriui likimas netrukus lėmė atsisveikinti 
su gyvenimu. Kaip ir pagrindiniam filmo 
herojui - 35 metų jūrininkui Audriui, ku
rio vaidmenį sukūrė aktorius Dainius 
Kazlauskas. Audrius, sužinojęs, kad serga 
nepagydoma liga, grįžta į krantą, kad 
atsisveikintų su visais ir tada galėtų ilgam 
„išplaukti“. Jis atsisveikina su žmonėmis, 
kurie jam buvo brangūs - sūnumi, tėvais, 
mylėtomis moterimis, draugiais. Per at
sisveikinimo laiką Audriaus gyvenime 
įvyksta gausybė įvykių - ir graudžių, ir 
komiškų. Filmas, pasak emigranto duonos 
ragavusio režisieriaus, apie meilę tėvynei.

Filmo „Atsisveikinimas“ idėja režisie
riui TDonelai gimė beveik prieš 15 metų. 
Režisierius, padedamas Alvydo Šlepiko ir 
Josefo Demiano, pats parašė filmo sce
narijų. Jis koreguotas dešimt metų ir yra 
pelnęs tarptautinį pripažinimą, apdova
notas „Eureka Audiovisuel“ antrąja 
premija, gavo stipendiją Berlyne, Sudance 
(JAV) instituto kartu su Japonijos trans
liuotoju NFIK buvo atrinktas į geriausių 
Europos projektų šešetuką.

„Atsisveikinimas“ pradėtas filmuoti 
2007-ųjų rudenį. Režisieriui greičiau įgy
vendinti sumanymą sutrukdė viena labai 
banali, bet esminė priežastis - pinigai. Jų 
trūksta visiems lietuviams kino kūrėjams.

Ekonomisto diplomą turintis TDone-
la juokauja pinigus skaičiuoti mokantis, kad 
tik jų būtų. Panevėžyje užaugusio kino 
kūrėjo planuose - miuziklas ir kiti projektai.

Užaugo su spektakliais
Tomas Donela baigė J.Miltinio vidu

rinę mokyklą. Jis iki šiol palaiko šiltus 
santykius su buvusia šios mokyklos 
direktore Irena Kačinskiene. Pedagogei 
buvęs mokinys lenkiasi už genimą, o ger
bia už tai, kad jinai jam neleido stoti j 
komunistų partiją.

„Vaikeli, tu man kada nors padėkosi“, - 
prieš daug metų aktyvistui, geram moki
niui TDonelai pasakė ji. Režisierius 
patikino, kad direktorės žodžiai išsipildė 
su kaupu.

TDonela teatru susižavėjo dar vaikys
tėje. Motinąjį nuo trejų metų vedėsi į visus 
spektaklius. „Pamačiau visą Panevėžio 
dramos teatro aukso fondą“,-pasakojo jis.

TDonelos senelis - žinomas Rokiškio 
kirpėjas - bičiuliavosi su Juozu Miltiniu.

„Einu žiūrėti Juozo veikalo“, - saky
davo anūkui, kai susiruošdavo į Panevėžio 
dramos teatrą.

Tačiau TDonela, baigęs vidurinę mo
kyklą, įstojo į Vilniaus universitetą studi
juoti ekonomikos. Jis sako bėgęs nuo ta
rybinės armijos.Baigęs ekonomikos stu
dijas, kurias TDonela vadina moksline 
fantastika, gautą diplomą jis nukišo į stal
čių ir išvažiavo į Maskvos kino institutą. 
Sako, kad tuo metu Lietuvoje nebuvę kur 
stoti studijuoti kinematografijos.

Jis perėjo kūrybinį konkursą, bet 
aukštojo mokslo diplomą turinčiam 
vaikinui instituto vadovybė neleido lai
kyti egzaminų, liepė pirmiausia atitarnauti

Sydnėjuje gyvenęs ir mokęsis režisierius 
Tomas Donela.

armijoje, o tada stoti.
Ardė automobilius

Tomas Donela emigravo į Australiją. 
Tarybinis pilietis, žinoma, tuo metu 
negalėjo nusipirkti bilieto, sėsti į lėktuvą 
ir išskristi.

„Teko pagudrauti”, - intriguoja pašne
kovas, bet neišduoda kaip.

Į Australiją Tomas Donela atskrido 
turėdamas tikslą įstoti į šios šalies kino, 
televizijos ir radijo mokyklą. Jaunuolis 
atvyko ne tuščiomis rankomis, o su savo 
paties nufilmuotu filmu „Durys“ - sa
votiška vizitine kortele. Sako, kad be šio 
filmo nebūtų buvęs priimtas.

TDonela savo pirmąjį filmą nufilma
vo su bičiuliais savo paties bute. Režisie
rius puikiai prisimena, kad pirmasis jo 
kūrinys atsiėjo 300 rublių. Tais laikais tai 
buvo ne tokia jau menka suma. TDonela 
pamena turėjęs parduoti savo odinį paltą.

Į Australiją atskridusio vaikino laukė 
nusivylimas. Mat paaiškėjo, kad kino, te
levizijos ir radijo mokykloje priėmimas 
baigėsi prieš porą savaičių. Vienerius me
tus TDonela plūkėsi ardydamas mašinas 
autoservise. Antraisiais įstojo studijuoti 
išsvajotojo kino meno.

Studijas kengūrų šalyje režisierius va
dina fantastiškomis, nes studentams buvo 
sudarytos labai geros sąlygos teoriją de
rinti su praktika, buvo mokamos didelės 
stipendijos. Studentai dirbo daug ir labai 
intensyviai. Kaip tikina TDonela, jis nė 
vienos dienos nepraleido veltui - kiek
viena buvo kuo nors naudinga.

„Važiuodamas į Australiją įsivaizda
vau, kad gana neprastai moku anglų kal
bą, tačiau paaiškėjo, kad tikroji anglų ir 
VŠekspyro anglų kalba gerokai skiriasi. 
Prireikė maždaug poros metų, kol įval
džiau kalbą kaip reikiant“,-juokdamasis 
pasakojo režisierius.

Baigęs du kursus, TDonela turėjo 
galimybę pasirinkti kuratorių iš garsiau
sių to meto pasaulio režisierių. Jis pasi
rinko Nikitą Michalkovą ir atskrido pas jį 
į Maskvą. Po stažuotės pas garsųjį rusų
režisierių panevėžietis jau ketino vėl grįž
ti tęsti studijų į Australiją, tačiau gavo 
pasiūlymą iš vieno Lietuvos komercinio 
banko sukurti filmą. TDonela pasiūlymą 
priėmė. 1992 metais pasirodė jo 30 mi
nučių trukmės filmas „Išakėtas krantas“.

Baigęs studijas Australijoje, Tomas 
Donela netrukus susikrovė daiktus ir 
grįžo į Lietuvą.

„Australija - nuostabi šalis, ji man 
daug davė, bet būti emigracijoje buvo per 
sunku. Traukte traukė į gimtinę“, - 
paaiškino kūrėjas.

Pastaruosius septyniolika metų 
Lietuvoje gyvenantis Tomas Donela save 
laiko laimingu žmogumi.

NukeUaį 7psL
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Iš Redakcijos pašto
Lietuvos artojų delegacija sužavėta Sydnėjaus 

lietuvių bendruomenės priėmimu
Dr. Alfonsas Malinauskas,

Lietuvos artojų asociacijos Prezidentas

Pirmiausia norisi pristatyti Lietuvos 
artojų asociaciją, kuri organizuoja visus su 
arimo varžybomis surištus darbus.

Artojų noras gražiai arti yra toks pat 
senas, kaip ir pats arimas. Arimo varžybų 
arba konkursų atsiradimas pirmiausia 
siejamas su artojo noru gerinti žemės 
dirbimą, pademonstruoti savo sugebėji
mus. Neatsitiktinai arimo konkursai 
vykdavo žmonių didelių susibūrimų vie
tose -žemės ūkio parodų, mugių metu ar 
kitomis progomis kaime ar miestelyje.

Kada įvyko pirmosios artojų varžybos 
Lietuvoje, nesant rašytinių šaltinių, nustaty
ti sunku. Apie Lietuvos kaimynines šalis 
žinių yra daugiau. Iš to sprendžiant galima 
manyti, kad Lietuvoje pirmosios artojų

Svečiai iš Lietuvos Sydnėjaus Lietuvių Klube dalinasi įspūdžiais.

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.P.” nr. 18.

Lietuti, bėk šalin!
Kažkokia nesuprantama turizmo 

organizatorių galvosenos vingrybė nusta
tė, kad turizmo sezonas Balyje sutampa 
su lietingiausiu metų laiku. Visi tą žino, 
bet vistiek už viską moka išpūstas kainas 
kaip tik tada, kai puikiai žino, jog bus 
peršlapę beveik visą laiką. Turizmo sezo
nas Balyje yra karštas, drėgnas ir gali būti 
labai, labai šlapias.

Kai lyja, pasidaro tikras potvynis. Nu
tekamieji grioviai, kurie kartu yra ir “šiukš
lių dėžės”, iš karto patvinsta. Tai būna 
arba todėl, kad gudriai suplanuoti nute
kėjimo vamzdžiai kyla aukštyn arba todėl, 
kad visur esantys plastikiniai maišeliai 
užkemša vamzdžius. To pasėka yra laiki
na tropikinė Venecija - be gondolierų. 
Tačiau gilūs grioviai, nors geriausiu at
veju ir leidžia nutekėti vandeniui, turi dar 
kitą paskirtį - jie suėda automobilius. Jie 
padaryti taip arti kelio, kad norėdamas 
pasukti j siaurą gatvelę su tokiu pat giliu 
grioviu, turi puikiai žinoti savo automo
bilio priekinių ir užpakalinių ratų pasi
sukimo kampus. Jeigu to nežinai, visuo
met ten esantys vietiniai gyventojai mielai 
atstatys tavo apsivertusį automobilį ir 
užstums jo užpakalinius ratus ant kelio - 
bet aišku, turi būti pasiruošęs ištraukti sa
vo piniginę.

Šiuo metu Bali labai trūksta vandens. 
Daugelis ežerų visai išdžiūvę ir požemi
nis vanduo sparčiai nyksta, žmonėms 
nuolat išpumpuojant senkančias pože-
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varžybos įvyko devyniolikto šimtmečio 
pabaigoje.

Jau žiloje senovėje žmogaus rankos su 
meile lietė arklą kaip pagrindinį svarbų 
įrankį duonelei maitintojai išauginti. Daug 
metų Lietuvos teritorijoje arklas buvo 
pagrindinis įrankis žemei įdirbti. Tik 
paskutiniaisiais XVIII a. dešimtmečiais 
stambiuose Lietuvos dvaruose pasirodė 
pirmieji plūgai.

Arimo reikšmė Lietuvoje labai padidė
jo paplitus verstuviniams plūgams, kuriuos 
traukė traktoriai. Prasidėjo naujas žemės 
dirbimo etapas. Visiems tapo aišku, kad 
visos pastangos išauginti gausų derlių 
gali nueiti perniek, jei ardami dirvą arto
jai padarys daug arimo klaidų. Iškilo 
būtinybė gražiai ir kokybiškai arti laukus.

Nors Lietuvą buvo okupavusi Tarybų 
Sąjunga, tačiau tik apie septintąjį XX a.

mines upes. Taigi hidrologiniu atžvilgiu 
lietus yra labai reikalingas, nors ir būtų 
geriau turėti daugiau vandens telkinių, 
kurie surinktų liūties vandenį ir pakeltų jo 
lygį. Aš žinau, kad mums reikia daugiau 
vandens, bet mano nesulaikomas savi- 
naudos instinktas mane verčia norėti, kad 
šis lietaus sezonas kuo greičiau pasibaig
tų. Taip, aš esu socialiai visai nejautais.

Matote, aš imu įtarti, kad aš esu lie
taus sukėlėjas. Aš tikrai nesukurtu lietaus, 
bet aš galiu padaryti, kad lietus lytų, tie
siog panorėdamas ką nors veikti lauke. 
Man atrodo, kad tai yra kvantinės me
chanikos padarinys, kai vien dalyvio 
buvimas paveikia grynai fizinį procesą. 
Leiskite man duoti jums keletą pavyzdžių 
iš pereitos savaitės.

Yra rytas ir po naktinės liūties dangus 
prašvinta ir lengvas lietutis liaujasi purš- 
kęs kaip tik prieš pusryčius. Tad apie 9 
valandą aš sėdu ant savo motociklo ir 
važiuoju į artimiausią puikios kiaušinienės 
su bekonu tiekėją. Tik pradėjus važiuoti, 
po sekundės prasideda lietus ir nesustoja, 
kol aš sėdu prie stalo visiškai peršlapęs. O 
tada iš karto nustoja lyti, ir lietus prade
da tik tada, kai aš vėl sėdu ant motocik
lo. Ir tas atsitinka visuomet, nesvarbu ko
kiu laiku aš nutariu važiuoti pusryčiauti. 
Kvantinis lietus.

Paskui yra popietinės kavos laikas - 
ritualas tų, kurie jau prieš atvykdami į Ba
li buvo pripratę prie nuolatinio kavos 
gurkšnojimo per visą dieną. Iš pradžios aš 
būdavau taip išsiblaškęs ir užsiėmęs, kad 
užmiršdavau savo kasdieninę kavos in
fuziją - ir po pietų jau prasidėdavo įkyrus 
galvos skausmas. Ne, tai ne pietų meto 
Bintangas. Tai tiesiog kafeino stoka. Tad 

-kavos puodelis dienos metu pasidarė 
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Svečiai iš Lietuvos Sydnėjaus centre.

dešimtadienį pradėjus atsigauti buvusiam 
Lietuvos žemdirbystės lygiui, pradėta do
mėtis ir arimo kokybės gerinimu. Todėl, 
1966 m. buvo suorganizuotos pirmosios 
okupuotos Lietuvos artojų varžybos. Taip 
per 20 metų buvo pravestos 9 Respubli
kinės artojų varžybos.

Nežiūrint tai, kad Tarybų Sąjungos 
artojai nebuvo leidžiami dalyvauti Pasau
lio artojų varžybose, artojų varžybos vyk
davo uždaroje sistemoje - Tarybų Sąjun
goje. Reikia pabrėžti, kad Tarybų Sąjun
gos artojų varžybos pirmą kartą buvo 
suorganizuotos tik 1967 m. padedant 
lietuviams. Nuo 1967 m. iki 1990 m. Ta
rybų Sąjungoje įvyko 13 artojų varžybų, 
kuriose gausiai dalyvaudavo Lietuvos 
artojai. Lietuvos artojams Tarybų Sąjun
gos arimo varžybose sekdavos gerai. 
Lietuviai dažnai tapdavo Tarybų Sąjun
gos čempionais ar prizininkais.

Lietuva atgavo Nepriklausomybę 
1990 m. Prasidėjo naujas ūkininkų atsi
kūrimo laikotarpis. Atkūrus Lietuvos Ne
priklausomybę, dėl įvairių priežasčių bu
vo susilpnėjęs dėmesys kokybiškam 
arimui. Pasikeitus politinei situacijai, 
pasikeitė žemės naudotojai. Atsirado daug 
privačių žemės savininkų - ūkininkų, kurie 
anksčiau savo gyvenimo nesiejo su žemės 
ūkio gamyba ir nebuvo žemės ūkio spe
cialistai. Daugelis buvusių ūkininkų vai
kų bei vaikaičių grįžo iš miestų į kaimą ir 
pradėjo kurti savo ūkius.

Tokioje sudėtingoje žemės ūkio si
tuacijoje 1998 m. Lietuvoje buvo įkurta 
Lietuvos artojų asociacija. Jau tais pačiais 

kasdieninė mano gyvenimo dalis, bet tam 
tikslui aš turiu nuvažiuoti j kavinę. Ir, 
žinoma, vos tik aš pradedu važiuoti, 
pradeda lyti. Lietus sustoja, kol aš geriu 
kavą ir vėl ištikimai mane palydi namo. 
Kvantinis lietus.

Vakarienės metu paprastai būna ge
riau. Debesys jau būna išsiskirstę, ir tai 
reiškia, kad aš galiu pasirinkti bent kiek 
elegantiškesnę aprangą,-bent jau ką nors 
geresnio negu tradiciniai Bintango marš
kinėliai - ir galiu nuvažiuoti ir pavaka
rieniauti atrodydamas visai padoriai. Bet, 
žinoma, grįžtant namo iš karto pradeda 
pilti, ir aš grįžtu namo peršlapęs ir su
glamžytas. Jūs atspėjote - kvantinis lietus.

Tiesą pasakius, bet kada, kai aš sėdu 
ant motociklo, pradeda lyti. Vanduo kren
ta statmenai iš viršaus ir įžulnai nuo tak
sių, kurių vairuotojai su malonumu taiko 
į duobę, kad vandens purkšlės ištrykštų 
kuo plačiausiu spinduliu. Vanduo trykšta 
ir iš apačios. Aš bandžiau pervažiuoti 
didoką balą, su apgaulingu lygiu paviršium, 
kuri pasirodė tokia gili, kad aš vandenyje 
atsidūriau iki kelių. Tas mano nuotykis la
bai pralinksmino aplinkui žiopsančius 

metais įvyksta rajoninės ir pirmosios po 
Nepriklausomybės atgavimo Lietuvos 
respublikinės artojų varžybos.

Nuo tada kiekvienais metais Lietuvo
je vyksta rajoninės bei respublikinės ar
tojų varžybos. Varžybos vyksta dvi dienas - 
ražieninėje ir žalieninėje dirvose. Artojų 
varžybos rajonuose bei respublikoje vyks
ta visada labai iškilmingai. Todėl varžybos 
kelia didelį susidomėjimą. Rajoninių bei 
respublikinių artojų varžybų metu vyksta 
gausi firmų, gaminančių ir parduodančių 
žemės ūkio techniką, demonstravimas. 
Dar didesnį susidomėjimą ūkininkų - 
žiūrovų tarpe sukelia demonstruojant že
mės ūkio technikos darbinius procesus 
tiesiog lauke. Artojų varžybų metu visada 
groja muzika, šokama ir dainuojama. O 
artojai, varžybų dalyviai, iškilmingai pager
biami padėkos raštais bei prizais. Visiems 
artojams uždedamas Lietuviškas simbolis 
ąžuolo lapų vainikas.

Artojų varžyboms Lietuvoje skiriamas 
didelis dėmesys ir iš valdžios pareigūnų. 
Artojai visada sulaukia dėmesio iš žemės 
ūkio ministerijos ir kitų žinybų darbuo
tojų. Labai daug dėmesio artojų varžy
boms skiria Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministras ūkininkas Kazys Starke
vičius. Mes Jam esame labai dėkingi, už 
paramą Lietuvos artojų delegacijai nuvyk
ti į mums tolimą šalį Naująją Zelandiją, į 
Pasaulio Arimo Varžybas, vykusias šių 
metų balandžio 10-20 dienomis.

Reikšmingiausias įvykis Lietuvos artojų 
asociacijai buvo jos įstojimas į Pasaulio

Nukelta į7psL

vietinius gyventojus, kurie tik laukia, kada 
kas paklius į tą duobę. Aš manau, kad jie 
tą duobę patys ir iškasė. Man sakė, kad tai 
įdomiau negu gaidžių kautynės, ir įstaty
mu nėra draudžiama.

Jeigu iš šio pasisakymo kas nors su
sidarytų nuomonę, kad aš esu paniuręs 
atsiskyrėlis, kuriam nė motais Bali van
dens trūkumas, aš esu pasiryžęs sutikti su 
gamtos prajovais ir tropinio klimato 
būtinybe. Aš sutinku, kad labai smarkiai 
lytų, kai aš miegu. Aš net sutinku, kad ly
tų dienos metu, kai aš esu po stogu arba 
miegu, arba šiaip niekur nenoriu eiti.

Bet aš reikalauju, kad lietus sustotų kai 
man reikia kur nors važiuoti. Nejaugi 
meteorologijos mokslininkai negali man 
sukurti naujos Bali meteorologinės siste
mos? Aš manau, kad tai būtų visai įma
nomas ir teisingas lietaus valdymo spren
dimas - ir be abejo daug paprastesnis, 
negu dabar išbandomi klimato kaitos 
būdai. Ir aš duodu jiems šią idėją dykai - 
gal dabar tie, kurie galvojo, kad aš esu 
išlepintas, savanaudis vėpla, pakeis savo 
nuomonę apie mane.

(Bus daugiau)
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Lietuvos artojų delegacija sužavėta. Naujas Tomo Donelos filmas
Atkelta iš 5 psl.
artojų organizacija. Tai 
įvyko 1998 m. rugsėjo 6 
d. vykstant 45-osioms Pa
saulio artojų varžyboms 
Altheim (Vokietija). Pra
šymą priimti į Pasaulio 
artojų organizaciją patei
kė atvykę varžybas stebėti 
Lietuvos artojų asociaci
jos prezidentas dr. Alfon
sas Malinauskas ir vice
prezidentas dr. Virginijus 
Feiza. Prašymą patenkino 
Pasaulio Artojų Organiza
cijos valdyba.

Pirmą kartą Pasaulio 
artojų varžybose Lietuvos 
artojai Juozas Rupšys ir 
Kazys Genčius debiutavo 
2000 m. 46-siose Pasaulio 
artojų varžybose Pomade 
(Prancūzija). Nuo to laiko 
du Lietuvos artojai kasmet 
pastoviai dalyvauja Pasau
lio artojų varžybose. Jose dar varžėsi Vy
tautas Stauga, Rimantas Garuckas, Ar
vydas Gansiniauskas, Sigitas Petraitis, 
Rimantas Kleiva. Lietuvos artojų pasiro
dymai Pasaulio artojų varžybose palaips
niui vis gerėjo, o 2008 m. Austrijoje Ka
zys Genčius iškovojo bronzos medalį. Tai 
buvo pirmas medalis ne tik Lietuvoje, bet 
ir Baltijos šalių bei Rytų Europos šalių 
tarpe.

Šiais metais mūsų artojų delegacijai 
teko didelis iššūkis - dalyvauti 57-osiose 
Pasaulinėse arimo varžybose, kurios vyko 
balandžio 10-20 dienomis Naujojoje 
Zelandijoje. Kelionė tolima ir nežinomas 
kraštas. Bet mums stiprybės suteikėte Jūs, 
brangūs Sydnėjaus bendruomenės lietu
viai. Mūsų apsilankymas pas jus buvo 
nuostabus. Tai pačios gražiausios čia 
praleistos keturios dienos. Mes be galo 
dėkingi Sydnėjaus Apylinkės Valdybai ir 
Jums, ponas Vytai Juška, už labai šiltą 
priėmimą mūsų artojų delegacijos šių 
metų balandžio 7-10 dienomis. Didelis 
AČIŪ Gretai, kuri labai daug prisidėjo 
prie mūsų sėkmingo vizito, mes nuolatos 
jautėme jos dėmesį ir šilumą. Jos dėka 
mes aplankėme gražiausias Sydnėjaus 
vietas, pasimaudėme vandenyne. Visa tai 
nuostabu! Mes labai dėkingi Audronei 
Puišienei, Jadvygai Burokienei ir Kristi
nai Dičiūnienei, kurios organizavo ir vy

Australijos liet, choristų, dalyvavusių Dainų
šventėje Lietuvoje

Tai buvo pirma Dainų šventė po 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo, kai 
virš galvų plevėsavo Lietuvos trispalvė.

Pasibaigus šiai šventei, Dainų šventės 
organizatoriai paskyrė mums autobusą, 
kad parodytų atgimusią Lietuvą.

Ekskursija prasidėjo Kernavėje. Po to 
sekė šie miestai: Anykščiai, Ukmergė, 
Zarasai, Panevėžys, Telšiai, Klaipėda, kur 
kelionė baigėsi.

Kelionėje mus lydėjo vieno iš Dainų 
šventės dirigento Liongino Abariaus sū
nus Gintautas, kuris yra pianistas, vargoni
ninkas, kompozitorius. Tuo metu jis dirbo 
Dainų šventės administracijoje.

Neseniai pasiskaitęs Amerijos lietuvių 
interneto laikraštyje “Bičiulystė”, buvau 
sujaudintas Gintauto Abariaus šeimą 
ištikusios nelaimės. Gintautui nustatytas 
gerklės vėžys. Jis turėjo operaciją. Atrodė, 
kad išgijo, bet liga vėl atsinaujino. Vėl 
reikėjo operuoti ir nupjauti liežuvį. Rašo
ma, kad operacijos jau sukainavo 300,000 
dolerių. Vaistai ir spcialus skystas maistas 
palaikyti gyvybei kainuoja dar 200 dole-

Valdybos narė Greta Savickaitė - Fletcher su svečiais pajūry.

ko kartu į nuostabias keliones po Sydnė
jaus apylinkes. Ačiū Audronei už nuosta
bų pasivažinėjimą po vakarinį Sydnėjų. 
Mums buvo labai įdomu bendrauti su 
bendruomenės nariais, su nepailstančiais 
lietuvių choro nariais. Ačiū Jums.

O mūsų delegacija su dėkingumu pa
likdama Sydnėjų išvyko į Naująją Zelan
diją tęsti savo misiją. Mūsų artojai vietiniais 
be kabinų traktoriais, nuomotais tik ga
mybai skirtais plūgais, visiškai nepritaiky
tais varžyboms, pasirodė gana sėkmin
gai. Kazys Genčius apverčiamų plūgų 
klasėje užėmė 15 vietą, aplenkdamas dar 
15-kos šalių artojus, o Rimas Kleiva pa
prastų plūgų klasėje užėmė 21 vietą iš 26 
arusių artojų.

Daug rūpesčių mums kėlė kelionė 
namo, nes dėl dulkių debesio virš Islan
dijos, mūsų lėktuvo iš Los Angeles Į 
Londoną nesitikėjo išskraidinti. Mes 
Naujojoje Zelandijoje turėjome rimtų 
problemų dėl bilietų registravimo, tačiau 
didelio užsispyrimo dėka pavyko išvykti į 
Los Angeles. O čia lydėjo laimė. Mūsų 
lėktuvas buvo pirmas, kurį po savaitės 
pertraukos išskraidino į Londoną. Iš 
Londono taip pat pirmu skrydžiu pasie
kėme Vilnių. Ačiū, Dievui, viskas baigėsi 
sėkmingai. Linkiu visiems Sydnėjaus 
lietuviams kuo geriausios sėkmės ir tvir
tos sveikatos. Būkime kartu. □

1990 m., dėmesiui
rių mėnesiui.

Organizuojami Amerikoje specialūs 
koncertai padėti Abariaus šeimai. Man 
teko su juo susitikti jo raštinėje Vilniuje. 
Jis labai malonus, draugiškas, kaip tikras 
brolis. Todėl su skaudančia širdimi rašau 
šį laišką, pasiuntęs $1000 US Gintauto 
nelaimės ištiktai šeimai.

Labai prašau Australijos lietuvių 
choristų, kurie važiavote tuo atobusu, 
kuriam vadovavo ir lydėjo mus po Lie
tuvą Gintautas Abarius, patikrinti savo 
kišenes ir pasiųsti nors simbolinę auką 
šiai šeimai.

Pinigus galite persiųsti per mane.
Gausite pakvitavimą, o pavardės bus 

paskelbtos spaudoje Australijoje ir Ame
rikoje.

Antanas V. Kramilius OAM. J P.
83 Queen Street
Canley Heights
N.S.W. 2166
AUSTRALIA
Tel. & Fax: (02) 97273131
E-mail: kramilius@optusnet.com.au

Atkelta iš 5 psl.
Subūrė talentingus aktorius

Tomo Donelos filmas „Atsisveikini
mas“ yra didžiausias jo kūrinys. Natūra
lu, kad režisieriui be galo svarbu, kaip jį 
priims žiūrovai. Kūrėjas sako, kad pub
lika jamyra didžiausias kritikas.

TDonela džiaugiasi, kad pavyko su
burti puikų aktorių kolektyvą. Beje, pa
grindinio vaidmens atlikėją Dainių Kaz
lauską jis buvo nusižiūrėjęs prieš gerą 
dešimtmetį. Jeigu filmas būtų buvęs fil
muojamas tuomet, koją būtų pakišęs 
aktoriaus amžius. Dabar ketvirtą dešimtį 
metų įpusėjęs D.Kazlauskas, režisieriaus 
teigimu, idealiai tiko pagrindinio hero
jaus kapitono Audriaus vaidmeniui.

Viena iš pagrindinių vaidmenų filme 
sukūrė aktorė ir režisierė Olga Generalo
va. Filme taip pat vaidina Kostas Smori
ginas, Olegas Ditkovskis, Larisa Kalpo
kaitė, Dalia Storyk, Kristina Kazlauskai
tė, Lina Budzeikaitė, Arūnas Sakalauskas, 
Janina Matekonytė, Vytautas Rumšas, 
Agnė Gregorauskaitė, Eglė Mikulionytė, 
panevėžiečiai aktoriai Asta Preidytė, 

Kadrai iš Tomo Donelos filmo “Atsisveikinimas”.

Vytauto Didžiojo universiteto 
Vasaros kursai

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

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

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

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

Anketas prašome siųsti iki balandžio 1 dienos. Išsamesnę informaciją apie programą ir 
registracijos formas rasite internete http://www.iseivijosinstitutas.lt/index.php?cid=664

Kontaktai: Vida Bagdonavičienė, tek: +370 67 971289.
Ingrida Celešiūtė, tek: + 370 67 194589.
e-mail: pla@isc.vdu.lt Lietuvių išeivijos institutas

Mirus

A'rbA Birutei Kmitaitei -
, Mikužienei

Cjėi 1 IĮ, kurios greitai nuvysta, aukoju $50 “Mūsų Pastogei”, kuri 
mus kiekvieną savaitę ir pradžiugina, ir nuliūdina, ir 

suteikia mums žinių apie tėvynę Lietuvą.
Isolde Ira Poželaitė - Davis AM

A4rA Daliai Bertašienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame mūsų mielą narę Nijolę Kairaitienę su šeima, 

visus artimuosius ir draugus.
Socialinės Globos (Melb.) Moterų Draugija
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Rimantas Jovas, Albinas Keleris, Laimutis 
Sėdžius, Enrikas Kačinskas, Eleonora 
Koriznaitė.

Režisieriaus nuomone, visi aktoriai 
savo kuriamus personažus įkūnijo ne
priekaištingai. Panevėžiečiai aktoriai sako, 
kad jiems buvo smagu filmuotis, bet 
nelengva. „Atsisveikinime“ nusifilmavę 
aktoriai nelinkę iš anksto svarstyti, ar 
juosta sulauks žiūrovų pripažinimo. Pa
sak jų, kai pats nors pirštu prisilieti prie 
kūrinio, jau negali būti objektyvus.

„Aš šio filmo laukiau ilgai, kai kas 
pasakytų, kad per ilgai. Toks laimingas 
buvau tik du kartus gyvenime, kai ve
džiau Vaidą ir kai gimė Martynas“, - 
kalbėdamas apie savo žmoną, kuriai ir 
skyrė filmą bei sūnų, kuris jame vaidino, 
sakė režisierius.

Savo darbą kuriant filmą jis prilygino 
„vinių kalimui mikroskopu“. „Filmą kuria 
daug žmonių, todėl visiems sakau, jei jis 
žmonėms patiks - mes drauge jį padarė
me, jei ne - kaltas būsiu tik aš vienas“, - 
dėkodamas gausiai filmavimo komandai 
sakė Tomas Donela. □
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Bus Excursion (Sydney)
Saturday 29th May 2010

First stop Stanwell Park for morning tea & then to Kiama Blow Hole & approx 
Ihr shopping stop. Then on to Minnamurra Falls for a delicious bbq lunch. Entry 
fee into National Park included in cost.

ALL FOR ONLY $50
Limited seats available. Money by Wednesday 26/5/2010
There will be lucky prizes as well as a raffle.
It will be a GREAT FUN-FILLED DAY.
Ring Elė Kains ph: 9791 0186
All money raised will go to the Sydney Lithuanian Club.

Departure: Sydney Lithuanian Club, 16 - 20 Meredith St., 
Bankstown, at 8 am, 2nd pick up: Laurina Ave., Engadine.

Return: Lithuanian Club at approximately 6 pm.

Leekos Gruzdeff 
meno darbų 

paroda
veikia Arthouse Hotel, 275 Pitt

Street, Sydney (2 doors away from 
“The Hilton”)

Paroda veiks iki gegužės 29 d.
ATIDARYTA:
Pirmadieniais - penktadieniais 

nuo 11 a.m. iki 9 p.m.
Sekmadieniais - uždaryta.

leekart@optusnet.com.au

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
Utai 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 vai. vakaro).

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Nuoširdžiai kviečiame ir su meile laukiame visų

<Seimue Popietėje
sekmadienį, gegužės 30 dieną, 2 vai. p.p. Melbourno Lietuvių Namų Jubi

liejinėje salėje. Pasidžiaugsime savo šeimomis, pagerbsime visas motinas, 
pasigėrėsime šeimyniška programa ir pasivaišinsime naminiais skanėstais.

Melb. Katalikės Moterys ir Soc. Globa

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

aabs
Association for the Advancement of Baltic Studies 

Australasian Chapter 
2010 CONFERENCE

15th AABS CONFERENCE ANNOUNCEMENT 
“The Baltic Region: Past, Current and Future Pathways” 

Call for Papers
Please submit Abstract Proposal with Short Presenter Biography to Dr. Andrew 

Blumbergs by 30th June 2010:
EITHER

Via Email: aabs@y7mail.com (FOR ELECTRONIC SUBMISSION) 
OR

Via Post: DR. Andrew Blumbergs (FOR POSTAL SUBMISSION) 
217 Glen Eira Rd., East St Kilda, VIC 3183, Australia.

CONFERENCE DATE: Friday 3rd and Saturday 4th of September 2010 
CONFERENCE VENUE: LITHUANIAN HOUSE, 44 Errol Street,

North Melbourne VIC 3051

“The Soviet Story”, Edvins Snore’s award-winning and highly 
acclaimed documentary film will have its Australian and New Zealand TV premiere 
when it is screened on Foxtel’s The History Channel on Thursday, May 27,2010 at 8:30 
pm (AEST and NZST). Repeat screenings at 1:30 am and 12:30 pm on May 28.

“The Soviet Story” offers an alternative history of an Allied power; a regime which 
helped the Nazis to murder Jews, which slaughtered its own people on an industrial scale, 
and whose crimes were largely ignored by the West. The complete story of Europe’s most 
murderous regime has never been told. Until now...

Some of the subjects covered in the film include:
• The Great Famine in Ukraine (1932/33)
• The Katyn massacre (1940)
• The SS-KGB partnership
• Soviet mass deportations
• Medical experiments in the GULAG.

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

old1 wfcourne wio Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška
Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018.
e-mail: juskagirl@y7mail.com www.ald2010.org

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, tek: (02) 9727 3131. E-mail: kramilius@optusnet.com.au

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 1.1. “MP” Administracija

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

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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.
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