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Adelaidės lietuvių bibliotekoje

Adelaidės lietuvių JJ. Bačiūno vardo bibliotekos personalas. Iš kairės: Albina Gude
lienė, Renata Reisonaitė - Urmonienė, Marytė Neverauskienė ir Dana Pretty.
Plačiau apie Adelaidės lietuvių J.J. Bačiūno vardo bibliotekų skaitykite “M.P.” psl. 3.

Per ateinančius 10 metų...

Vargsta 
Lietuvos 
kaimo 

turizmas 
Birželio ir lie

pos mėnesiai Lie
tuvoje pats vidur
vasaris. Šiemet 
skundžiasi kaimo 

turizmas, kad vasarotojų lyg ir nematyti: 
poilsiautojų yra tik vienas kitas. Tuo tar
pu pajūrio kurortai knibžda lankytojais. 
Aukštaitijos nacionaliniame parke yra 
apie šimtą kaimo turizmo sodybų. Kai ku
rie savininkai skundžiasi, kad pernai va
sarą nuo skambučių plyšę telefonai šie
met tyli, nors kainos apie 20% mažesnės.

Mažesnių kavinių darbuotojai sako 
akis pražiūrėję belaukdami klientų, nors 
teigia ir dirbantys lanksčiau, ir patiekalus 
atpiginę.

Baidarių ir valčių nuomotojai tvirtina 
sezoną pradėję sėkmingiau, tik nuotaiką 
gadina didėjanti konkurencija - kas vasarą 
prie ežero išdygsta po 3 - 4 valčių nuomos 
punktus.

Per dieną valtimis išplaukia apie 1,500 
turistų. Per sezoną Ignalinos, Strigailiškio 
ir Palūšės kurortines vietoves aplanko arti 
200,000 turistų. Tačiau ne visi patenkinti 
vietovių infrastruktūra. Tai pripažįsta ir 
valdžios atstovai - paslaugų sfera turis
tams kol kas dar užtektinai neišplėtota. 
Arti prie vandens reikia įrengti daugiau 
aikštelių, atvežti pirčių, valčių, kanojų.

Už Europos Sąjungos lėšas įvykdžius 
keletą projektų, Ignalinos apylinkės taps 
ateityje patrauklesnės, sakė apylinkės 
meras.
Prezidentė susirūpinusi Lietuvos 

teisėtvarka
Gegužės 24 d. Lietuvos Prezidentė Dalia

Lietuvos įvykių apžvalga
Grybauskaitė priėmė kandidatą j gene
ralinius prokurorus Akmenės rajono 
apylinkės prokuratūros vyriausiąjį proku
rorą Darių Valį ir pasirašė dekretą tvirtinti 
Seimui. Su kandidatu Prezidentė aptarė 
įsisenėjusias prokuratūros ir teisėsaugos 
sistemos problemas, būtinybę tobulinti 
ikiteisminių tyrimų tvarką ir kontrolę, o 
taip pat atkurti visuomenės pasitikėjimą 
prokuratūra. Tai neatidėliotinos per
mainos.

Birželio 4 d. Prezidentė, priimdama 
trijų teisėjų priesaikas, vėl pabrėžė: 
“Visuomenė laukia permainų teismuose ir 
įdėmiai jas seka. Teisingumo paieškos 
dažniausiai prasideda nuo apylinkių 
teismų, todėl siekiant sugrąžinti žmonių 
pasitikėjimą teismais ir teisingumu ypač 
svarbi pirmos instancijos teismuose 
dirbančių teisėjų kompetencija, profesinė 
branda, moralinė tvirtybė ir dėmesys 
kiekvienai konkrečiai bylai ir žmogui”.

Prezidentės teigimu, teisė spręsti 
valstybės vardu, ginant žmonių teises ir 
laisves - labai didelis įsipareigojimas 
vykdyti teisingumą, nulemiant konkrečių 
žmonių gyvenimus ir likimus.

Prezidentė švarina Lietuvos 
teisėsaugą

Birželio 7 d. Prezidentė Dalia Gry
bauskaitė pasirašė dekretą, kuriuo už 
teisėjos vardo pažeminimą iš pareigų 
atleido Šiaulių miesto apylinkės teismo 
teisėją, aplaidžiai vykdžiusią savo parei
gas, nagrinėjant Administracines bylas.

Teismų savivaldos institucijos nustatė, 
kad teisėja vilkino daugybę administraci
nės teisės pažeidimų bylų, iki joms suėjo 
senaties terminai ir galimi pažeidėjai liko 
nenubausti, laiku nesurašė teismo spren
dimų ir užkirto bet kokias galimybes skųs
ti jos priimtus sprendimus, sistemingai ir

Nukelta į 2 psL

Per ateinančius 10 metų Baltijos re
gioną su Europa sujungs elektros tiltai ir 
transporto arterijos. Be to, išaugs ekono
mika, sumažės nedarbas ir socialinė at- 
skirtis. Tokį klestėjimo planą patvirtino 
Vilniuje susirinkę Baltijos jūros valstybių 
lyderiai, o jį įgyvendinti įsipareigojo ir 
Europos Komisijos pirmininkas Jose 
Manuel Barroso. Lietuvos Prezidentė Da
lia Grybauskaitė per darbo pusryčius su J. 
M. Barroso kalbėjosi apie pasirengimą 
birželio viduryje vyksiančiai Europos 
vadovų tarybai, kurioje bus diskutuojama 
apie ekonomine krizę, finansų padėtį ir 
perspektyvą iki 2020 metų. Pasak Prezi
dentės, Lietuva sieks, kad Baltijos regiono 
energetika taptų vienu iš svarbiausių

Naujas generalinis prokuroras
Seimo nariai pritarė Prezidentės Da

lios Grybauskaitės siūlymui generaliniu 
prokuroru skirti Akmenės rajono apy
linkės prokuratūros vadovą Darių Valį. 
Savo nuomone politikams panorus pa
reikšti slaptame balsavime, už kandidatū
rą balsavo 73, prieš - 54 parlamentarai.

Generalinį prokurorą skiria ir atleidžia 
Prezidentas Seimo pritarimu. Balsavimo 
išvakarėse valstybės vadovė pasirašė pa
taisas, kuriomis generalinio prokuroro 
kadencija sutrumpinta nuo 7 iki 5 metų.

Pagal praėjusią savaite priimtas 
Prokuratūros įstatymo pataisas, šis 
pareigūnas į tas pačias pareigas galės būti 
skiriamas ne daugiau kaip dviem 
kadencijoms iš eilės.

37-erių D. Valys iš pradžių gavo elek
tronikos inžinieriaus diplomą, vėliau bai
gė teisės studijas Vilniaus universitete. Dar 
studijuodamas jis pradėjo dirbti tardytoju 
Akmenės rajono policijoje, 1999 m. tapo 
prokuroru, o nuo 2001 m. gruodžio vado

Lengvos paskolos, po to - krizė
Tarptautinio valiutos fondo (TVF) 

ekonomistai dėl šiandien Baltijos šalyse 
klestinčio skurdo apkaltino Švedijos ban
kus. Pasak ekonomistų Anna Gulbe ir Bas 
Becker, skandinavų bankai, kaip “Swed- 
bank” ar SEB, Baltijos šalyse sąmoningai 
sukėlė lenvai teikiamų paskolų pakilimą, 
o vėliau paliko šių šalių visuomenes liki
mo valiai - skursti ir bankrutuoti.

Ekonomistai įsitikinę - jei paskolos 
nebūtų taip lengvai dalijamos į kairę ir į 
dešinę, šiandien Baltijos šalyse žmonės 
gyventų kur kas geriau. TVF atstovai pa
žymi, kad Vakarų bankų plėtra j Rytų 
Europą sukėlė dar didesnį nesubalansuo- 
tumą nei tas, kuris buvo užfiksuotas prieš 
krizę Azijoje 1997-aisiais. Anot jų, lengvų 
paskolų dalijimo nulemta sparti ekono
mikos plėtra tebuvo tyla prieš audrą. 
Tarp pagrindinių Baltijos šalių bankinin
kystės rinkos dalyvių TVF mini Švedijos 
bankus, iš jų - “Swedbank” ir SEB.

Balkanuose paskolų dalijimo potvynį 
sukėlė Austrijos bankas “Erste Group”, 
Italijos “UniCredit” ir Vokietijos “Raiffe- 
sen International”. Tačiau tokias šalis 

europinių projektų naujoje Bendrijos fi
nansinėje perspektyvoje.

D. Grybauskaitė apgailestavo, kad po 
šešerių narystės Europos Sąjungoje metų 
Baltijos regionas tebėra izoliuotas, o už 
energetinius resursus, ypač dujas, moka 
daugiau nei kitos Europos valstybės. Taip 
esą, kadangi esame atskirti ir priklausomi 
nuo vieno šaltinio, t.y. Rusijos. Dėl to būti
na kurti bendrą Baltijos šalių energetinę 
rinką, teikti paraiškas gauti Europos 
Sąjungos finansinę paramą.

J.M. Barosso pareiškė, kad Europos 
Komisija dės visas pastangas bendrai 
Europos energetinei rinkai sukurti. Pasak 
jo, energetikos jungčių projektams skirta 
275 mln. eurų Europos Sąjungos lėšų. □ 

vauja Akmenės rajono prokuratūrai. Savo 
gyvenimo aprašyme D. Valys nurodė ne 
kartą buvęs skatintas kilti, o 2006 m. gavo 
justicijos patarėjo kvalifikacinį rangą.

Generalinio prokuroro postas liko 
laisvas vasarį, kai iš šių pareigų atsistaty
dino Algimantas Valantinas. Tokį žingsnį 
j išrengė Seimui patvirtinus neigiamas 
išvadas dėl vadinamosios Kauno pedofi
lijos bylos tyrimo. Parlamentarai kons
tatavo. kad generalinis prokuroras ne
sugebėjo tinkamai organizuoti savo 
vadovaujamų institucijų darbo ir netin
kamai vykdė teisės aktuose jam numaty
tas pareigas. Laikinuoju generaliniu pro
kuroru buvo paskirtas Raimonas Petraus
kas, tačiau Prezidentė atsisakė siūlyti jam 
tapti nuolatiniu.

A. Valantinas šias pareigas ėjo nuo 
2005-ųjų lapkričio. Nors generalinio pro
kuroro kadencija iki šiol trukdavo 7 metus, 
nė vienas pareigūnas viso numatyto laiko 
šiame poste neišbuvo. □ 

kaip Čekija, Slovakija ar Lenkija bankų 
vykdoma politika palietė kur kas mažiau, 
nes šiose valstybėse buvo apriboti kapi
talų srautai iš užsienio bankų.

Lietuvos ekonomisto Vladimiro Truk- 
šino komentavimu. Tarptautinis valiutos 
fondas sako tiesą: “Tačiau mes taip pat 
esame kalti, nes elgėmės taip, kad mus 
apgautų. Į Lietuvą atėjo didžiuliai pinigai. 
Statistika skelbia, kad 2004-2009 m. j 
Lietuvą įplaukė per 106 mlrd. pas mus 
neuždirbtų, kitaip tariant, importuotų litų. 
O kur mes juos panaudojome? Apie tai 
juk niekas nešneka. Turėjome pinigus 
panaudoti kaip čekai, lenkai ar slovakai, 
kad skatintume gamybą. O mes vadova
vomės principu “imam, imam, o paskui 
dalinsimės”. Pavyzdžiui, padarytos nuo
laidos būsto paskoloms. O ką reiškia būs
to kreditavimas? Tai, kad dabar apie 40% 
visų bankų vidaus paskolos yra paimtos 
ne ekonominei veiklai skatinti, o būstui 
finansuoti. Būstas, deja, neduoda pridė
tinės vertės, tik melžia žmones. Bankai, 
aišku, bruko savo paskolas, tačiau eilės 
susidarė juk iš mūsų žmonių.” □
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Patašius Trumpai iš visur
♦ Birželio 6 d. 
žiniasklaida pra
nešė, kad Rusijo
je suimti 4 karei
viai, kurie bandė 
pasipelnyti iš 
balandžio 10 d. 
Smolenske sudu
žusio lenkų lėk
tuvo katastrofos. 
Prie žuvusio Len

kijos valstybinio karo paminklų komite
to pirmininko Andrzej Pszewoznik kūno 
radę jo banko korteles jie sugebėjo per 11 
kartų iš jo banko išimti 6000 zlotų. 
Pirmoji pinigų suma buvo išimta praėjus 
vos vienai valandai ir 20 minučių po lėk
tuvo katastrofos.
♦ Birželio 6 d. iš pareigų atsistatydino 
Afganistano vidaus reikalų ministras Ha- 
nif Atmat ir Valstybės saugumo departa
mento direktorius Amrullah Saleh. Af
ganistano prezidentas Hamid Karzai juos 
apkaltinęs nesugebėjimu eiti savo pa
reigų, kai prieš savaitę Kabule vykusios 
“taikos konferencijos” dalyviai buvo 
Taliban sukilėlių apšaudyti raketomis.
♦ Birželio 7 d. Oruzgan provincijoje 
Afganistane pakelėje paslėptos bombos 
sprogimas užmušė du australų karius, 25 
metų amžiaus Darren Smith ir 21 metų 
amžiaus Jacob Moerland. Inžinerijos 
dalinio kariai žuvo grįždami į savo bazę, 
prieš tai ieškoję paslėptų sukilėlių ginklų 
su apmokyto šuns pagalba. Nuo 2002 me
tų Afganistane žuvo 13 australų karių.
♦ Birželio 7 d. Gazos ruožo pakrantėje 
Izraelio karo laivyno specialios pajėgos 
nušovė keturis palestiniečius narus, 
įtardami juos bandant infiltruoti Izraelio 
teritoriją su teroristiniais tikslais. Pa
lestiniečių al-Aqsa Kankinių Brigados 
vadovybė patvirtino, kad žuvo 4 jos na

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
itin grubiai pažeidinėjo bylų nagrinėji
mo tvarką ir terminus bei teisėjų etikos 
principus.

Teisėjos elgesys, sakė Prezidentė, pa
darė nepataisomą žalą visos teismų 
sistemos reputacijai ir dar labiau pakirto 
visuomenės pasitikėjimą teisingumu. 
Prezidentė ragino teisėsaugos savivaldos 
institucijas objektyviai ir atsakingai ver
tinti teisėjų darbą, netoleruoti aplaidumo 
ir visuomet principingai reaguoti į gau
namus skundus dėl teisėjų veiklos. Prezi
dentė teigė, negali būti toleruojamas nė 
vienas aplaidžiai dirbantis teisėjas, nes pa
gal tai yra vertinama visa teismų sistema ir 
visi Lietuvos teisėjai.

“Teismų sistema turi apsivalyti nuo 
neatsakingų ir prastos reputacijos teisėjų, 
o darbas teismuose turi būti organizuo
tas taip, kad bylos nebūtų vilkinamos ir 
teisingumo ieškantiems žmonėms būtų 
užtikrinta teisė į greitą ir teisingą teismo 
procesą”, akcentavo šalies vadovė.

Šiaulių apylinkės teisme susiklosčiusi 
padėtis atskleidė rimtas teismų adminis
travimo problemas. Artimiausiu metu 
Prezidentė pateiks siūlymus dėl teismų 
veiklos kontrolės sustiprinimo.
Apklausa: Seimo narių - per daug

Tokios nuomonės laikosi 91.7% Lie
tuvos gyventojų. Koks parlamentarų 
skaičius būtų optimalus - žmonės neturi.

Šie duomenys paaiškėjo DELFI agen
tūros užsakymu viešosios nuomonės ir 
rinkos tyrimo bendrovei “Sprinter tyrimai” 
atlikus Lietuvos gyventojų apklausą.

Mažiausio Seimo narių skaičiaus pa-
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riai, o penktas dingęs. Vadovybės tvirtini
mu šiuo metu šie vyrai buvo tik apmo
komi būsiemiems uždaviniams.
♦ Birželio 7 dieną Liverpool ligoninėje 
Sydnėjuje mirė 54 metų amžiaus Adriana 
Xenides. Apie 18 metų ji buvo populiari 
Adelaidėje filmuojamos televizijos prog
ramos “Weel of Fortune” pristatytoja.
♦ Politinio prieglobsčio ieškančių 
nelegalių imigrantų laivelių antplūdis 
pripildė Australijos Christmas Island 
I ndijos vandenyne.
Vien 2010 metais čia buvo atsiųsti 63 
sulaikyti laivai ir beveik 3000 prieglobs
čio ieškančių žmonių. Šių imigrantų 
perteklius yra pradedamas perkelti į 
Australijos žemyną. Birželio 7 d. pirmieji 
87 žmonės buvo atskraidinti į naujai 
atidarytą stovyklą Leonora vietovėje 
Vakarinėje Australijoje.
♦ Iranui nekreipiant dėmesio j Jungti
nių Tautų organizacijos reikalavimus 
riboti branduoliniams ginklams tinkamo 
urano gamybą, birželio 9 d. Jungtinių Tau
tų Saugumo Taryba 12 balsų prieš du pri
ėmė nutarimą paskelbti naujas griežtas 
sankcijas prieš Iraną. Prieš sankcijas 
balsavo tik Brazilija ir Turkija, kurios 
gegužės mėnesį buvo pasirašę su Iranu 
prekybines sutartis, liečiančias naftos 
įsigijimą.
♦ Birželio 10 d. į Kabulą atvykęs D. 
Britanijos min. pirmininkas David Ca
meron tarėsi su Afganistano prezidentu 
Hamid Karzai. Jis pabrėžė, kad D. Brita
nija yra nusistačiusi nebesiųsti daugiau 
karių į Afganistaną, o tik padėti jam eko
nomiškai. Šiuo metu D. Britanija Afganis
tane turi apie 10 000 karių.
♦ Birželio 9 d. JAV paskelbė, kad ji pa
didins savo ekonominę pagalbą Gazos ruo
žui, padėdama statyti mokyklas, ligonines 
bei parūpinant švarų geriamą vandenį. □ 

geidauja vyrai. Nekeisti Seimo narių 
skaičiaus sutiktų tik 4.4% žmonių.

Kad parlamentarų kiekį reikėtų suma
žinti nuo dabartinio 141 iki 120 - manė 
3.2% žmonių; iki 100- manė 25.0%, iki 
85 - manė 23.1%. Mažesnis nei 85 
palamentarų - 40.4%, kad Seimo iš viso 
mažinti nereikia, balsavo tik 4.4%. Nežino 
ar neatsakė - 3.9%.

Vilniaus universiteto Tarptautinių san- 
tylių ir politikos mokslų instituto do
centas L. Bielinis sako, kad žmonių no
ras sumažinti Seimo narių skaičių kyla iš 
įsitikinimo, jog parlamentarai yra tarsi 
veltėdžiai. L. Bielinis pabrėžė, jog didelio 
skirtumo, ar parlamentarų bus 50 ar 150 
nėra, nes tai nėra Seimo darbo kokybės 
kriterijus. Kokybė priklauso nuo išrenka
mų žmonių profesionalumo.

“Sprinter tyrimai” taip pat atskleidė, 
kad Lietuvos rinkėjai savo atstovus į par
lamentą norėtų rinkti vienmandatėse apy
gardose, kuriose balsuojama tiesiogiai už 
asmenis, o ne už partijos sudarytą sąrašą. 
Tokį norą išsakė 69.3% apklaustų res
pondentų.

Kad parlamentarai būtų renkami tik 
vienmandatėse apygardose dažniau pagei
dauja vidutinio ir vyresnio amžiaus, aukš
tesnio išsilavinimo, vidutinių pajamų ty
rimo dalyviai. Rinkti Seimo narius vienoje 
daugiamandatėje rinkimų apygardoje pa
gal partijų sąrašus pageidauja tik 5.8% 
respondentų, o 7.6% nuomonės neturėjo 
arba j klausimą neatsakė.

Dar 17.3% žmonių mano, jog Seimo 
rinkimų sistema galėtų likti tokia, kokia 
yra-tai yra mišri.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 

_ da,EETA,BNS ir “Bernardinai”.
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pranešimas
“Ne pinigų stygius pykdo žmones, o 
teisingumo ir solidarumo trūkumas”

Pradėję trečią 
Nepriklausomy
bės dešimtmetį 
grimztame į nusi
vylimą ir nepasiti
kėjimą politika, 
valdžios instituci
jomis, savimi bei 
valstybe, o nuo čia 
yra tik žingsnis į bejėgiškumą ir sąstingį. 
Taip birželio 8 d. Seime skaitydama me
tinį pranešimą, pažymėjo Prezidentė Da
lia Grybauskaitė. „Įstrigome, nes prara
dome kryptį“, - sakė ji ir ne kartą pažymė
jo, kad svarbiausias veiksmų vertinimo 
matas turėtų būti žmogus.

Prezidentė nusprendė nevertinti kiek
vieno šalies ūkio sektoriaus būklės, o 
analizuoti valstybės ir jos piliečių moralinę 
būseną, pamatinių vertybių krizės prie
žastis, aptarti žmogaus reikšmės ir vertės, 
kiekvieno piliečio atsakomybės svarbą 
stiprinant valstybę, kuriant ateities Lie
tuvą. Skaudulius esą ir taip visi žinome, 
nutuokiame, kaip juos gydyti, - žadame 
kloti modernius pamatus ekonomikos pa
žangai, ketiname investuoti į mokslą ir 
inovacijas, skelbiame negailestingą karą 
korupcijai, įsipareigojame laisvinti verslą 
nuo beprasmių suvaržymų, užsitikrinti 
energetine nepriklausomybę.

„Valstybė stipri tiek, kiek žmonės tiki 
jos teisingumu. Tai sakydama, galvoju ne 
tik apie įstatymo raidę. Galvoju apie visa
pusį - socialinį, ekonominį, bendražmo- 
giškąjį - teisingumą plačiąja šio žodžio 
prasme. Nors finansų griūties pavojų at
remti pavyko, privalome būti realistai: 
padėtis tebėra trapi ir pažeidžiama. Ūkio 
atsigavimo ženklai gležni. Artimiausio lai
kotarpio prognozės - santūrios ir permai
ningos. Tikra yra tik viena: dar bent keletą 
metų valstybė tikrai negalės būti dosni. 
Būtent todėl ji privalės būti teisinga ir 
išmintinga - labiau nei kada nors iki šiol. 
Būtent todėl tokiomis aplinkybėmis ypa
tingą prasmę įgauna pamatiniai vertybiniai 
principai - teisingumas, žmogiškumas ir, 
ypač norėčiau pabrėžti - atsakomybė.“

Veiksmų vertinimo matu siūlė 
laikyti žmogų

„Dešimtmečiais, tarsi užkeikimą, karto
jame išmintingus tekstus apie gyvybiškai 
svarbią būtinybę nedelsiant imtis struktū
rinių reformų. Dvidešimt pirmaisiais 
Nepriklausomybės metais vien geri norai 
ir ketinimai nebepadeda. Optimizmo ir 
kantrybės ištekliai senka. Tikėjimas silpsta. 
Grimztame į nusivylimą ir nepasitikėjimą
- politika, valdžios institucijomis, savimi 
ir savo valstybe. O iš čia - jau tik žingsnis į 
bejėgiškumą ir sąstingį. (...) Priėjome tašką, 
kuriame reikia esminio lūžio. Lietuva jau 
subrendo permainoms. Pakviesiu įkvėpti 
pilietinės valios ir politinės drąsos. Ir pri
pažinti: įstrigome, nes praradome kryptį“,
- kalbėjo D. Grybauskaitė.

Anot jos, prirašę dešimtis tomų stra
tegijų ir programų, kuriose puikuojasi 
šimtai kilnių prioritetų, pamėtėme svar
biausią, paniekinome vienintelį veiksmų 
vertinimo matą - žmogų, jį užgožė kraš
tutinis ekonomizmas, įsivyravęs visuose 
lygmenyse, visos problemos kildinamos tik 
iš pinigų stygiaus.

D. Grybauskaitė sakė nesutinkanti su 
besąlygine ekonomikos viršenybe - toks 
požiūris esą lemia ydingą pasaulio maty
mą, nepakankamus veiksmus ir skausmin
gus praregėjimus. Ekonominius burbulus, 
jos žodžiais, išpūtė nežabotas ekonominis 
egoizmas, o jų sprogimus ir socialines 

pasekmes sukėlė ekonominių prioritetų 
aukštinimo ideologija. Esą ne pinigų sty
gius pykdo žmones, o teisingumo ir 
solidarumo trūkumas, todėl Prezidentė 
priminė nepritarusi chaotiškam mokesčių 
kėlimui, pareikalavusi, kad už sumažintas 
pensijas būtų numatytas kompensacijos 
mechanizmas, siekianti, kad pagarba 
žmogui atsispindėtų sąžiningoje ir protin
goje socialinės apsaugos sistemos refor
moje, kuri vis neprasideda.

Emigruoja, nes pasijuto svetimi 
savame krašte

Valstybės vadovė apgailestavo, kad 
šiandien didelė dalis energijos tiesiog 
iššvaistoma: „Vyksta iš pažiūros audrin
gas, tačiau bekryptis judėjimas. Dėl savo 
chaotiško pobūdžio jis veda arba į niekur, 
arba, dar blogiau, į sumaištį. Groteskiška, 
kai, kilus sumaiščiai, steigiame dar vieną 
darbo grupę - visuomenei apraminti ir 
politiniams mundurams apvalyti, tačiau 
rezultatas dažniausiai - tik sprendimo 
atidėjimas ir papildomas pyktis.“ Tai esą 
tapo bemaž visuotiniu reiškiniu.

Jo paplitimas ir įsitvirtinimas rodo mū
sų viešojo gyvenimo ydas, visų pirma - 
akivaizdų strateginio mąstymo deficitą. 
Šalies institucijos ir partijos tapo tarsi Lie
tuvos mažosiomis kunigaikštystėmis su 
savo suvereniais tikslais ir interesais. Tokios 
veiklos pasekmė - nestabili, neaiški ir 
nepatikima teisinė aplinka, kuri užprogra
muojama jau įstatymų leidybos procese. 
Esą jei ruošiamas projektas neturi idėjinio 
stuburo, juo greičiausiai pasiūlyti tik laikini 
sektoriniai sprendimai. Vėliau „ruošinys 
bus praturtintas kitų sektorių pageidavi
mais bei išlygomis ir išimtimis“, į procesą 
įsiverš ir lobistinių interesų atstovai. 
Kruopščią poveikio analizę tokiomis sąly
gomis pakeičia užkulisiniai susitarimai.

Todėl D. Grybauskaitė pasiūlė tobulinti 
ne tik įstatymus, bet ir jų priėmimo tvarką: 
„Jau šiandien turime pradėti mąstyti 
plačiau, žvelgti giliau ir matyti foliauiiei 
rytdienos antraštės. Vyriausybės veikla 
galėtų tapti kryptingesnė, jeigu, išgujus 
paprotį „stumti” pavienių ministerijų 
sumanymus, būtų įdiegta kita tradicija - 
aptarti juos išsamiai, iš anksto, kolegialiai 
ir būtinai strategiškai. Jei siūlomi verslo 
mokesčių pakeitimai, būtina įvertinti 
poveikį ūkio raidai ir darbo rinkai. Jei 
žadama apmokestinti gyventojus, turi 
rūpėti ne tik biudžeto skaičiuoklės rod- 
menys - tegul mokesčio poveikį išanali
zuoja ir už socialinės apsaugos situaciją 
atsakingi žmonės.“

Didžiulis emigracijos srautas, rodantis 
žmogaus ir valstybės santykį, yra ne vien 
natūrali sunkmečio pasekmė - šalyse, kur 
važiuoja gyventojai, taip pat jaučiama krizė, 
o Lietuvą palieka ne tik vargo prispirti 
bedarbiai: „Jie išvažiuoja į svetimas šalis, 
nes pasijuto svetimi savame krašte. Šian
dieninė politinė kultūra ir moralė verčia 
abejoti: ar dar įmanoma dirbti tai, ko reikia 
Lietuvos žmonėms, o ne kažkuriam politi
niam konsorciumui ar interesų dariniui?” 
Iš korumpuotų valdininkų reikia atimti

neteisėtai įgytą turtą
Pacitavusi savo ir Seimo narių priesai

kas: „Tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lie
tuvos žmonių gerovei”, Prezidentė siūlė 
paversti šiuos žodžius prasmingais darbais.

Šiandien rūpi ekonomikos sąstingis ir 
jo pasekmė - nedarbas. D. Grybauskaitė įs
pėjo, kad artimiausiais metais biudžetas 
nepajėgs skirti dosnios finansinės injekcijos 
ūkiui skatinti, nepavyks palengvinti mo
kesčių naštos, todėl ji kvietė palengvinti 
biurokratinę naštą: užtikrinti vienodas kon
kurencijos sąlygas visiems ekonomikos da
lyviams, sutramdyti monopolininkų saviva
lę, apginti sąžiningą verslą ir vartotojus.

Prezidentė pažymėjo, kad daug kalbant 
apie korupciją pernai dėl tokių veikų buvo 
pradėta per 700 ikiteisminių tyrimų, bet 
teismą pasiekė vos kas antra byla, laisvės 
už piktnaudžiavimą tarnyba realiai neteko 
vienas, už kyšininkavimą-nė vienas. □
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Bendruomenės baruose
Adelaidės lietuvių J. J. Bačiuno biblioteka

Viktoras Baltutis

Dažnai savo apylinkės lietuvių ben
druomenėje veikiančių organizacijų, 
institucijų ir kitų lietuviškų meno ar 
kultūros vienetų nejaučiame, jie pasidarė 
viso mūsų gyvenimo neatskiriama dalis. 
Tik kai jos užsidaro ar sustabdo savo veik
lą, tada pajuntame tuštumą ir jos neteki
mą skaudžiai pergyvename.

Mūsų įsikūrimo Australijoje pačios 
pradžios žingsnius yra nelengva atsekti, 
surasti, ypač asmenis, kurių dauguma jau 
iškeliavo amžinybėn. Ne vienas iš mūsų 
su skausmu ir gailesčiu prisimename savo 
senelius ir tėvelius ir apgailestaujame, kad 
nepaklausėme jų apie jų vaikystę, apie 
giminės šaknis, apie tuos, iš kurių kilome 
mes patys.

Norėdamas išsamiau sužinoti apie 
Adelaidės Lietuvių Namuose veikiančią 
J.J. Bačiūno vardo biblioteką, užklausiau 
jos dabartinės vedėjos Renatos Reisonai- 
tės - Urmonienės. Ji mielai sutiko pasikal
bėti apie bibliotekos darbą ir praeitį. Ji 
nuodugniai apžvelgė visą, nuo pat pirmųjų 
bibliotekos dienų bibliotekos gyvavimą.

Bibliote
kos pradžia 
tenka laikyti, 
kai 1957 me
tais Adelai
dės lietuviai 
įsigijo Na
mus, ir juose 
viename kam
pe - prie sta
lo ir mažos 
spintelės pra-

ElenaReisonienė. sidėjo lietu

ALB Krašto Valdybos pranešimas
Atsistatydinus dviem KV nariams - Teodorui Rotcui ir Eleanor Kains, 

Krašto Valdyba yra šios sudėties:
Pirmininkė - Angonita Wallis
Sekretorė - Aida Zastarskytė-Abromas
Atstovas ryšiams su Apylinkėmis - Gintaras Janulevičius
Iždininkas - Martina Reisgienė OAM (eiti pareigas pradėjo nuo 2010 m.

birželio 6 d.) ALB KV sekretorė

Kelionė į Kiamą
Aida Zastarskytė-Abromas

Jau tradicija tapo kiekvienais metais 
surengti išvyką. Šios puikios tradicijos 
iniciatorė - aktyvi lietuvaitė Elė Kains, ku
ri geranoriškai ir entuziastingai organizavo 
ir šią kelionę.

Išaušo apsiniaukęs gegužės 29 dienos 

Iškylautojai ant kalno Stanwell Tops grožisi atsivėrusiu vaizdu.

viškos knygos platinimas. Knygų buvo 
nedaug, vos keliolika, bet skaitytojų ne
trūko. Lietuviškos knygos kelias į Austra
liją buvo gana sunkus. Pirmieji 1947 me
tais atvykę lietuviai atsivežė tiktai keletą 
knygų. Kai kurie jų visiškai nevertino, bet 
buvo asmenų, kurie nesiskyrė nuo lietu
viškos knygos ir ją gerbė, nes žinojo jos 
praeitį, žinojo kokią didžiulę įtaką lietuviš
ka knyga turėjo lietuvių tautos istorijoje.

1962 metais arch. Karolio Reisono 
vadovaujami lietuviai perstatė įgytą seną 
bažnytėlės pastatą Norwood’e ir jame 
kambarį gavo lietuvių biblioteka. Tais 
pačiais metais gruodžio 30 d., per Ade
laidėje vykstančias Lietuvių Dienas, bib
lioteka buvo oficialiai atidaryta tuome
tinio JAV bendruomenininko J.J. Bačiūno 
ir pavadinta jo vardu.

Adelaidės lietuvių bibliotekos įstei
gėjas buvo Jonas Mockūnas, kuris surin
kęs lietuviškas knygas atidarė “biblioteką”, 
tikrumoje tik keliasdešimt knygų len
tyną. Vėliau ją perėmė Bronius Straukas, 
M. Urbonas. Elena Reisonienė, kuri perė
musi biblioteką įdėjo daug darbo ir pa
stangų, ją pertvarkė, užsakė naujų knygų, 
ruošė knygų popietes, kurių metu prista
tydavo naujai išleistas lietuviškas knygas, 
daugumoje JAV. Bibliotekos suruoštos 
popietės sutraukdavo nemažai lankytojų 
ir išplatindavo knygų. Ji propagavo lie
tuvių kultūros pažinimą, rėmė jos pasi
reiškimus. Elenos Reisonienės vedama 
biblioteka išaugo ir buvo viena iš pirmau
jančiųjų Australijoje. Jos iniciatyva jau 
buvo galima užsisakyti Australijoje ir 
išeivijoje leidžiamus lietuviškus laikraš
čius, o vėliau buvo galima įsigyti lietu
viškų plokštelių, net tautodailės ir kitų 

rytas. Purškia lietus, dangus aptrauktas 
tamsiais debesimis. Bet susirinkusieji į 
kelionę linksmai nusiteikę ir geros 
nuotaikos. “Nenusiminkite, juk tai 
lietuviška vasara!”, - juokavo viena iš 
keliautojų.

Sulipome į didžiulį autobusą ir apda
linti dovanomis patraukėme į kelionę.

Nuotraukoje - dalis Adelaidės lietuvių JJ. Bačiūno vardo bibliotekos.

lietuviškų dirbinių. Ji vadovavo 
bibliotekai 14 metų. Vėliau dėl 
sveikatos pasitraukė ir persikėlė 
gyventi pas dukrą į Melbourną. 
Elenos Reisonienės įnašas į 
Adelaidės, ne tik lietuvių bib
liotekos, bet bendrai į visą ben
druomeninį lietuvių gyvenimą 
buvo labai svarbus ir didelis. Jai 
buvo suteiktas Australijos 
Lietuvių Bendruomenės garbės 
narės vardas.

Elenai Reisonienei išvykus j 
Melbourną, bibliotekos tvarky
mą laikinai perėmė Kostas 
Pocius. Po jo biblioteką sėk
mingai ir nuoširdžiai 13 metų’ 
vedė Natalija Alvikienė. Dėl 
amžiaus jai pasitraukus, vado
vavimą perėmė Elenos Reiso
nienės dukra Renata Reisonai- 
tė - Urmonienė. Ji iki šios die
nos vadovauja bibliotekai.

Biblioteka išaugo iškelias-
dešimties knygų iki keletos tūkstančių. 
Dauguma knygų buvo įsigytos iš išeivijos 
lietuvių spaudos leidyklų, gauta iš skai
tytojų ir rėmėjų. Pradžioje, dar prieš te
levizijos laikus, skaitytojų buvo virš šim
to, šiandien - vos keletas. Vyresniesiems 
skaitytojams sušlubavus regėjimui ir svei
katai bei pasitraukus, jaunesnieji - pakan
kamai nemokėdami lietuvių kalbos, nori 
knygų anglų kalboje arba tiktai žodynų, 
kad pasimokytų šiek tiek lietuvių kalbos 
prieš važiuodami į Lietuvą. Jaunimo tarpe 
populiaros yra Lietuvos istorijos ir lietu
viško virimo knygos. Šiandien knygų pir
kimui sumažėjus iki minimumo, stengia
masi parūpinti lietuviškų filmų, priimamos 
ne tik lietuviškų laikraščių prenumeratos, 
bet ir lietuviškų organizacijų mokesčiai. 
Nors skaitytojų skaičius drastiškai suma
žėjo, bibloteką, kuri atsidaro kiekvieno

Išvykos sumanytoja Elė nustebino visus 
paruoštomis dovanėlėms. Elė organizuo
dama išvykas visada įdeda daug nuošir
dumo ir atidumo kiekvienam keliautojui. 
Tikėjomės, jog į kelionę susirinks daugiau 
žmonių, bet ką darysi, yra taip kaip yra. 
Gal kiti pabūgo australiško vėlyvo ru
dens? Bet mums važiavusiems buvo 
linksma ir smagu! Pakeliui j Woolongong’ą 
sustojome pirmam atokvėpiui “Stanwell 
Tops” ir pasigrožėti nepaprastai gražiu 
gamtos vaizdu. Lietaus kaip nebūta, o iš 
debesų pasirodė nedrąsūs saulutės spin
duliai. Įkvėpę žiupsnį gryno oro patrau
kėme toliau.

Pravažiavę Woolongong’ą sustojome 
rytinei arbatėlei “Stanwell Park”. Nuosta
biame gamtos kampelyje geriant kavą 
buvome apdovanoti šiltu ir gaiviu oru. 
Pasisotinę Nijolės bandelėmis, Onutės 
duona ir Svetlanos vištienos suktinuku, 
patraukėme toliau.

Nukelta į 7 psL.

Renata Reisonaitė - Urmonienė.

sekmadienio popietę, aplanko nemažas 
skaičius lietuvių: vieni atvykę iš kitų 
apylinkių, kiti - iš užsienio ir Lietuvos. Jie 
čia randa lietuvišką atmosferą, susitinka su 
pažįstamais. Be to, bibliotekos prieškam
baryje yra lietuviški laikraščiai ir žurna
lai, kuriuos gali pasiskaityti kiekvienas 
lankytojas. Bibliotekos vadovybė pristatė 
net keletą Adelaidėje gyvenančių autorių 
išleistas knygas

Visas bibliotekos personalas yra sa
vanoriai, dirba be jokio atlyginimo. Jau 
daug metų bibliotekoje darbuojasi Marytė 
Neverauskienė (virš 30 metų), Albina 
Gudelienė, Dana Pretty ir Kristina Dun- 
dienė. Bibliotekai išlaikyti reikia pajamų, 
kurios vis mažėja, todėl ruošiami “turgūs”, 
kur suaukoti lietuvių ir net svetimtaučių 
įvairūs namų ir kitoki reikmenys yra su
ruošto “turgaus” metu pardavinėjami. 
Turgūs būna gana sėkmingi. Be to, biblio
tekos personalas retkarčiais suruošia 
Lietuvių Namuose pietus ir kitus rengi
nius, pvz., lietuviškų filmų popietes, kurių 
pajamos yra gana ribotos.

Kokia yra bibliotekos ateitis? Tai 
priklauso nuo Lietuvių Namų egzistencijos. 
Jeigu jie išsilaikys, turės pakankamai na
rių ir lankytojų, tai dar keliolika ar net dau
giau metų išsilaikys ir veiks biblioteka.

“Mano nuomone, reikėtų daugiau įsi
gyti anglų kalba išleistų knygų ir žurnalų 
apie Lietuvą, jos istoriją ir kitas žinias, 
kurios suįdomintų jaunesniąją kartą. Mū
sų gretos labai greitai mažėja, o jaunimo, 
kurie kalba lietuviškai nedaug, o dar ma
žiau, kurie skaito spaudą ir knygas lietu
vių kalba”, - pokalbį baigė Lietuvių Na
mų J.J. Bačiūno vardo bibliotekos vedėja 
Renata Reisonaitė - Urmonienė.

Dėkoju už tokį informatyvų pokalbį ir 
linkiu ir toliau propaguoti lietuvišką kny
gą ir žodį. □
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Lietuva iš arti___________________
Auga dėmesys senajai LDK istorijai

Lietuva - gan taikinga

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) 
aprėpė didžiulius plotus, kuriuose dabar 
yra įsikūrusios Baltarusijos ir Ukrainos 
valstybės. Pastaruoju metus šiai senajai 
istorijai daug dėmesio skiria Baltarusija - 
nes tai ir jos praeitis. Suplanuota daug 
projektų, skiriamos didelės lėšos istori
nių vertybių išsaugojimui ir atnaujinimui.

Aktyviau dalyvauti šiuose projektuo
se siekia ir Lietuvos ekspertai. Neseniai 
Nesvyžiuje (Baltarusija, kadaise Radvilų 
valdos) Lietuvos muziejų asociacija ir 
Baltarusijos respublikinių muziejų di
rektorių taryba pasirašė susitarimą dėl 
bendradarbiavimo 2010-2015 metais, 
kuriame numatytas abiejų šalių ilgalaikis 
bendradarbiavimas įgyvendinant bendras 
programas ir projektus muziejininkystės 
srityje.

“Baltarusijos požiūris j LDK paveldą 
keičiasi labai stipriai, yra didelės valsty
bės investicijos. Žinoma, dėl kokybės, 
metodų, kartais klausimų kyla. Kai ką 
galima daryti profesionaliau. Norime ir 
mes tame procese dalyvauti, kad įsi
klausytų ir į mūsų nuomonę”, - BNS agen
tūrai sakė Lietuvos muziejų asociacijos 
vadovas, Šiaulių “Aušros” muziejaus direk
torius Raimundas Balza.

Pasak jo, Baltarusijos atstovai infor

Kaip gimė laisvės kovu archyvas
Spaudai paruošė

Saulė Matulevičienė

Tęsinys iš nr. 23
Benediktą Trakimą likimas buvo su

vedęs ir su to meto klastingiausiu tautos 
išdaviku Juozu Markuliu, jo prisimini
muose gana plačiai aprašoma Žaliojo 
Velnio partizaninė veikla.

Labai sudėtingi buvo pokario lietuvių 
moterų, merginų išgyvenimai. Man atro
do, kad jos visko nepasakydavo, nors ne iš 
vienos lūpų teko išgirsti baisius prisimi
nimus ir prašymą viešai jų neskelbti arba 
skelbti tik po jų mirties. Ryšininkės, par
tizanės, kurios buvo paimtos gyvos, buvo 
žiauriai tardomos, tardymų metu čekistai 
joms taikė pačius sadistiškiausius kanki
nimo metodus, visaip iš jų tyčiodavosi, 
pasitaikydavo ir prievartavimų, - viena 
kita yra apie tai prasitarusios. Partizanų 
būryje savų kovotojų jos buvo gerbiamos, 
miško stovyklose daugiausia užsiimdavo 
valgio ruošimu, rūpindavosi vaistais, tvars
liava, slaugydavo sužeistuosius.

Kai kurie ginkluoto pogrindžio kovo
tojai jau anksčiau buvo sukūrę šeimas, kiti 
tuokėsi būdami miške. Į mišką pasikvies
davo kunigą, kuris jaunavedžius sutuok
davo. Ne viena partizanė būdama miške 
yra pagimdžiusi, nors naujagimius palik
davo auginti savo artimiesiems kaimuo
se, o pačios dažniausiai žūdavo kartu su 
savo vyrais.

Draugaudavo su partizanais ir ryši
ninkės, kurios gyveno legaliai. Tiksliau - 
partizanų mylimosios dažniausiai ir bū
davo jų ryšininkėmis. Esu užrašęs labai 
įdomius ryšininkės Liucijos prisiminimus. 
Ji draugavo su Pilėnų tėvūnijos partizanų 
vadu Stepu Giedriku-Giriečiu, vėliau jie 
vedė, kunigas sutuokė kaimo koplytėlėje. 
Tragiškas buvo jų likimas. Stepas žuvo, o 
po jo žūties netrukus Liucija pagimdė duk
rytę. Ji pasakojo: “Žinojau, kad jis žuvo, 
kad jo nebėra, bet vis eidavau į mišką, į 
mūsų susitikimų vietą, prisiglausdavau prie 
medžio, po kuriuo mes kažkada stovėda
vom, ir vis šaukdavau - Stepuk, Stepuk... 
Ilgai dar ėjau, bet Stepukas jau nebeatei
davo...” Jauni žmonės buvo, mylėjo - kai
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mavo, kad vien rūmų Nesvyžiuje res
tauravimui skiriama keliasdešimt mi
lijonų dolerių.

Pasirašytame susitarime numatoma, 
kad Lietuvos ir Baltarusijos muziejinės 
organizacijos bendradarbiaus siekdamos 
skleisti ir aktualinti bendrą LDK istoriją 
bei paveldą, rengiant mokslines kon
ferencijas, keičiantis parodomis iš mu
ziejų rinkinių ir rengiant bendras parodas.

Taip pat susitarta keistis abiejų šalių 
muziejų darbuotojų delegacijomis, mu
ziejų leidiniais, informacija mokslinio 
rinkinių tyrinėjimo, modernių techno
logijų naudojimo muziejinių vertybių 
apskaitos ir saugojimo srityse, bendra
darbiauti keliant muziejų darbuotojų 
kvalifikaciją.

Artimiausiu metu panašius bendra
darbiavimo susitarimus rengiamasi pasi
rašyti su Karaliaučiaus srities bei Ukrainos 
muziejinėmis organizacijomis.

Atskirų kultūrinio bendradarbiavimo 
sutarčių su Baltarusijos muziejinėmis 
Įstaigomis yra pasirašę Lietuvos muziejų 
asociacijos nariai - Lietuvos dailės 
muziejus, Nacionalinis muziejus “LDK 
Valdovų rūmai”, Biržų krašto muziejus 
“Šėla”, Literatūrinis Aleksandro Puškino 
muziejus. □ 

žūdavo mylimieji, skausmas ir pergyve
nimai būdavo labai dideli.

Tarp partizanų buvo ir vyresnių žmo
nių, vienas kitas 1918-tų metų savanoris. 
Partizanų būrio vadas Antanas Streikus- 
Tamošiukas išėjo į mišką su savo dviem 
sūnumis. Kai antrą kartą rusų bolševikai 
užėmė Lietuvą, tėvas sūnums pasakė: 
“Vaikai, Lietuva pavojuje, eisime jos ginti...” 
Kai stribai pradėjo terorizuoti šeimą, teko 
ir abiems dukroms išeiti į mišką...

Dauguma mano kalbintų Laisvės kovų 
dalyvių - iš Aukštaitijos. Iš pradžių rinkau 
medžiagą tik apie savo kraštą ir nemaniau, 
kad teks taip išsiplėsti. Laikas ir galimybės 
pakeitė planus, teko apkeliauti ne vien tik 
Aukštaitiją, Šiaurės Rytų Lietuvą, nemažai 
prisiminimų užrašiau keliaudamas ir po 
Pietų Žemaitiją, Kėdainių, Ukmergės, 
Kaišiadorių, Širvintų kraštus.

Po Atgimimo teko artimiau susipažin
ti su KGB archyvuose esančiomis baudžia
mosiomis, sekimo ir operatyvinėmis by
lomis, buvusių sovietinių saugumo parei
gūnų darbo specifika. Tai leido man nuo
dugniau išsiaiškinti, kaip persekiojant 
partizanus buvo naudojamos operatyvinės 
priemonės ir metodai, ir kur kas objekty
viau įvertinti jau iš anksčiau man žinomus 
įvykius, išdavystes, MGB agentų, spec, 
grupių veiklą.

Vėliau teko pasišnekėti ir ne su vienu 
buvusiu “liaudies gynėju”. Penktojoje 
“Aukštaitijos ir Žemaitijos partizanų pri
siminimų” dalyje publikuojami agento 
smogiko J. Nuobaro prisiminimai, paskuti
nėje “Laisvės kovotojų prisiminimų” kny
goje skelbiami kito buvusios MGB spec, 
grupės kovotojo prisiminimai. Jis Žemai
tijoje tarnavo “liaudies gynėju”, po to buvo 
iškviestas j Vilnių ir įterptas į MGB spec, 
grupę, kitaip dar vadinamą MGB agentų 
smogikų grupę.

Vis dėlto kaip Jums pavykdavo išveng
ti sovietmečio saugumo dėmesio?

Aš rinkau ne vien pokario atsiminimus, 
sudarinėjau monografiją apie savo gimtąjį 
Buivydžių kaimą. Prisidengdamas etnogra
finės medžiagos rinkimu, kartu užrašinėjau 
ir laisvės kovotojų prisiminimus.

Baigęs Panevėžio politechnikumą, kurį 
-laiką dirbau “Ekrano” gamykloje inžinie- 
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Tradiciniame pasauliniame taikingu
mo reitinge Lietuva aplenkė kitas Balti
jos šalis - šiemet Lietuvai 42-oji vieta iš 
149-ių. Lietuva lenkia visas kaimynes, iš
skyrus Lenkiją, tačiau atsilieka nuo Skandi
navijos valstybių. Tyrimo autoriai pažymi, 
kad Baltijos šalims pakilti dar aukščiau 
trukdė ekonominis sunkmetis.

Tradiciniame tyrime “Global Peace 
Index” vertinamas taikos lygis šalyje. Rei- 
tinguojant valstybes, atsižvelgiama į tai, ar 
šalis yra įsitraukusi į karinius konfliktus, 
jos santykius su kaimyninėmis valstybė
mis, vertinamas nusikalstamumo lygis, 
politinis stabilumas, teroro aktų ir smur
tinių demonstracijų tikimybė, karinės 
išlaidos ir kiti rodikliai.

Veiklus
Daugiau kaip savaitę po biržiečių kie

mus vaikščiojo briedis. Vieniems jis kėlė 
nuostabą ir džiaugsmą, kitiems - baimę. 
Matyt, žmonių išaugintas, o suaugęs - iš 
namų išvarytas žvėris ieškojo žmonių 
draugijos, tačiau išgąsdintas galėjo tapti 
pavojingas. Briedį sugavus, iškilo proble
ma, kur jį dėti - “miestietis” laukinėje gam
toje išgyventi neturi galimybių.

Į vieną Kauno vaistinę įsliuogusi juo
dos ir raudonos spalvos metro ilgio gyvatė 
siaubingai išgąsdino vaistinės darbuotoją. 
Spėjama, kad gyvatė po miestą galėjo rū
pinėti maždaug mėnesį. Iš pradžių buvo 

riumi-konstruktoriumi, dar mokiausi va
kariniame KPI fakultete, čia artimiau su
sipažinau su vienu iš profesionaliausių 
KGB agentų, pseudonimu Nemunas. Šio 
garsaus Panevėžio šachmatų meistro, anglų 
kalbos specialisto, vėliau Vilniaus Univer
siteto dėstytojo, šachmatininko J. Butkaus 
buvau sekamas, išduotas ir suimtas.

Po lagerio penkiolika metų dirbau prie 
statybų, keliavau po Aukštaitiją. Manau, kad 
KGB nebuvo manęs paleidusi iš savo 
akiračio. Žmona dirbo prekybos sistemo
je, ją kartais pasikviesdavo į kadrų skyrių, 
ir čia “svečias” iš “anos kontoros” klausi
nėdavo apie mane: kur aš dirbu, ar dažnai 
parvažiuoju į namus, ar parvežu atlygini
mą, ar neprageriu. Įsivaizduojate? Jie gi 
rūpinosi mano šeimos gerove!

Jaučiau, kad esu jų “taikiklyje”, žinojau, 
kad esu sekamas ir daugmaž, kas seka, todėl 
ne taip jau sudėtinga buvo gelbėtis iš pa
dėties. Žinojau, kad jie netiki, jog sėdėsiu 
rankas sudėjęs, todėl retkarčiais atsiųs
davo kokį iš pažiūros visai niekuo dėtą žmo- 
gelį, apsimetantį, kad nori iš manęs gauti 
kokią smetonišką knygą, o gal ir “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kroniką” ar panašiai...

Kaip apsisprendėtc spausdinti parti
zanų atsiminimus?

Išleisti pirmąją knygą “Aukštaitijos 
partizanų prisiminimai” 1991 m. mane 
paskatino Vytautas Ledas, tuomet dirbęs 
Kultūros paveldo inspekcijoje, Alytaus sky
riuje, ir jau išleidęs knygą “Sušaudytos 
dainos”. Kadangi jo sudarytą knygą leido 
“Vaga”, jis mane prikalbino turimą me
džiagą atiduoti šiai leidyklai ir patikino, 
kad ji turėtų būti suinteresuota ją išleisti 
artimiausiu metu, nes tada buvo didelė to
kių knygų paklausa. Bet viskas susiklostė 
kitaip, nei tikėjomės.

Visą turimą medžiagą pristačiau “Va
gos” leidyklos direktoriui Aleksandrui 
Krasnovui, jis mane patikino, jog išsyk im
sis knygos redagavimo ir nedelsdamas iš 
Lietuvos kultūros ir švietimo ministerijos 
paprašys paramos, o kai gaus dotaciją, 
stengsis kuo greičiau knygą išleisti.

Nežinau, kokią paramą jis gavo (ar 
negavo), bet tiek šios knygos redagavimas, 
tiek išleidimas užsitęsė beveik šešerius 
metus. Mano ausis pasiekė kalbos, kad šiai 
knygai gauta dotacija buvo panaudota leis
ti kitas knygas, o manoji taip ir gulėjo

Lietuva šiemet pakilo vienu laipteliu 
aukščiau ir yra 43 vietoje. Kaimyninė 
Latvija, kaip ir pernai, išliko 54-a, o Estija 
iš 38-osios pozicijos nukrito į 56-ąją. 
Tyrimo autorių teigimu, kaimyninei 
Lenkijai skirta 29-oji, Baltarusijai - 105-oji 
vieta, o Rusija, atsidūrusi aukščiau už vos 
šešias valstybes, liko 143-a. Tyrimo duo
menimis, taikingiausios pasaulio valstybės 
yra Naujoji Zelandija, Islandija ir Japonija. 
Mažiausiai taikos, anot tyrimo, yra Irake, 
Somalyje ir Afganistane.

Ketvirtus metus iš eilės rengiamą stu
diją atliko britų verslo leidinio “The Econo
mist” tyrimų ir konsultacijų padalinio 
“Economist Intelligence Unit” (EIU) 
analitikai. (Pagal BNS)

gyvūnai
kalbama, kad gyvatė paspruko iš Zoologi
jos sodo terariumo, kad ji yra labai pa
vojinga ir pakanka vieno jos įgėlimo, ku
ris gali būti mirtinas. Tačiau šias kalbas 
Zoologijos sodo specialistai kategoriškai 
neigia. “Iš mūsų terariumo tikrai gyvatė 
nepaspruko”, - tvirtino herpetologė Alma 
Pikūnienė. Ji ramina miestiečius: įvaistinę 
užsukusi gyvatė tikrai nėra pavojinga, tik 
tokia atrodo. “Mes spėjame, jog ji pabėgo 
nuo šeimininko. Šias gyvates paprastai 
žmonės laiko namuose kaip dekoratyvinį 
gyvūną, nes ji labai įspūdingos išvaiz
dos”, - pridūrė ji. □ 

nepaliesta redaktorių stalčiuose. Kiek kartų 
atvažiuodavau į Vilnių ir užeidavau pas 
leidyklos direktorių A.Krasnovą, tiek kartų 
būdavau pamaloninamas tais pačiais pa
žadais, o knygos taip ir neišleido.

Vis dėlto aš tos medžiagos nepasi
ėmiau, pasikeitė leidyklos valdžia, direk
toriauti atėjo Kornelijus Platelis, ir mano 
knygos reikalai iškart pajudėjo. Pirmoji 
“Aukštaitijos partizanų prisiminimų”'dalis 
skaitytoją pasiekė tik 1996 m.

Pirmajame tome buvo paskelbta ne
mažai ir ranka užrašytų atsiminimų, ir iš 
kasečių iššifruotų, bet tuo metu dar ne visi 
norėjo savo atsiminimus skelbti - dar buvo 
abejonių, kuo viskas baigsis, gal po mūsų 
mirties paskelbkite, sakė žmonės...

Tuomet negalvojau, kad teks išleisti ir 
daugiau knygų, bet pirmajai pasirodžius 
atsirado labai daug norinčių kalbėti. Dėl 
pirmos knygos pretenzijų beveik nesu
laukiau, o kai skaitytojus pasiekė kiti to
mai, teko patirti įvairių atsiliepimų, kriti
kos ir net pagrąsinimų, nes knygose buvo 
publikuojami ne vien buvusių Laisvės 
kovotojų prisiminimai, skelbta nemažai 
medžiagos ir iš KGB archyvų, įvardinti kai 
kurie agentai, informatoriai, kurie išda
vinėjo žmones sovietiniam saugumui. Tokie 
dalykai, žinoma, ne visiems galėjo patikti, 
todėl kai ko teko ir viešai per spaudą 
atsiprašyti. Buvo ir sutapimų. Kreipėsi į 
mane buvęs Sibiro tremtinys ir prašė viešo 
paneigimo, kad jis nebuvęs stribu. Radę 
mano knygoje jo pavardę, dabar, sako, jam 
žmonės neleidžia ramiai pereit per kaimą, 
vaikai bado pirštais ir pravardžiuoja stri- 
boku, o pasirodo, kad tikrasis stribas ta 
pačia pavarde ir tuo pačiu vardu gyveno 
kitame kaime.

Atsiminimus surinkti yra viena, o norint 
išleisti knygas, iškyla kitos problemos - 
reikia didelių pinigų, reikia ieškoti rė
mėjų, užsitarnauti gerą vardą tarp gerai 
žinomų garsių žmonių, kurie suteiktų 
rekomendacijas ir panašiai. Šį kartą jų 
pavardžių neminėsiu, nes jos įrašytos kiek
vienoje knygoje, kiekvienoje įžangoje jiems 
pareikštos nuoširdžiausios mano padė
kos, jiems turėtų būti dėkingi visi, kurie 
skaito mano sudarytas knygas, ir kuriems 
mano užrašyti Laisvės kovotojų prisimi
nimai yra brangūs.

(Žurnalas „Liaudies kultūra”)
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Bendruomenės baruose
XXVI- ųjų Australijos Lietuvių Dienų 

ruošos užkulisiuose
Gražina Pranauskienė

Šių metų pabaigoje Melbourne vyks 
XXVI-osios Australijos Lietuvių Dienos. 
Informacija yra pateikiama tinklapyje

http://www.ald2010.org
Tačiau juk ne visi naudojamės kom

piuteriu ar randame laiko pavartyti nuolat 
atnaujinamus Žydrūno Strazdausko su
kurto tinklapio puslapius. Nutariau pa
kalbinti ALD Ruošos Komiteto 
Pirmininkę Ritą Mačiulaitienę.

Miela Rita, ar negalėtum skaityto
jams papasakoti nuo ko ir kada prasidėjo 
XXVI-jų Lietuvių Dienų organizavimas?

Praeitų metų kovo mėnesį ALB Mel
bourne Apylinkės Valdyba paprašė manęs 
2010 metais suruošti Australijos Lietuvių 
Dienas Melbourne. Pasitariau su šeima, 
pasišnekėjau su buvusiais organizatoriais 
ir apsisprendžiau.

“Dainos Sambūrio” choro dainininkas 
ir gabus braižytojas Viktoras Savickas su
kūrė gražią XXVI Lietuvių Dienų emble
mą -RŪTĄ.

Visiems renginiams, kurių bus 12, su
radau tinkamus koordinatorius, o patį 
Ruošos Komitetą sudaro trys asmenys:

Vilią Dukas - iždininkė,
Danguolė Juška - sekretorė ir
aš, Rita Mačiulaitienė - pirmininkė..
Visi kruopščiai dirbame vienam ben

dram tikslui - suruošti lietuviams bei sve
čiams gražias ir linksmas ald2010 Šventę.

Kiek iki šiol pravesta susirinkimų?
Su koordinatoriais susitinkame kartą 

per mėnesį, o Komiteto nariai susirenka 
dažniau aptarti įvairius einamuosius rei- 
kaĮųs,. Kadangi Sporto Šventė ir Lietuvių 
Dienos vyksta tuo pačiu metu, kiek įma
noma deriname Lietuvių Dienų programą 
kartu su sporto klubu “Varpas”.

Su kokiais sunkumais teko susidurti?
Su sunkumais dar nesusidūrėm - tik 

su netikėtumais, bet iki šiol viskas iš
sprendžiama.

Kokie įdomiausi artėjančios tautiečių 
šventės akcentai?

Norime, kad būtų truputėlį kitaip. Taigi, 
gruodžio 29 d. pietų metu Lietuvių Na
muose įvyks neeilinis renginys - Lietuviš
kų Patiekalų Šventė, kurią koordinuoja 
puiki šeimininkė Dana Binkienė. Pietau
tojams bus proga paragauti 5 įvairius 
lietuviškus patiekalus: šaltibarščius, silkę 
su mišraine, koldūnus, kugelį ir cepelinus. 
Ši popietė vadinasi ”Į Storumą”.

ALD Ruošos Komiteto pirmininkė Rita 
Mačiulaitienė.

O pralinksminti mus visus per Lietuvių 
Dienas atvyks svečiai iš Lietuvos ir Jung
tinių Amerikos Valstijų, Klaipėdos muzi
kantų kvartetas “Pamarys”, tautinių šokių 
ansambliai - “Spindulys” iš Los Angeles 
bei “Žilvinas” iš Philadelphijos.

Sužinojau, jog ruoši labdaros koncer
tą, kuris turėtų vykti rugsėjo 12 dieną. Kas 
jame dalyvaus ir kam bus skiriamos su
rinktos lėšos?

Šis labdaros koncertas yra dainininkės 
Birutės Kymantienės sumanymas. Ren
ginyje pasirodys violončeliste, lietuvaitė 
Anita Hustas iš VCAM, taip pat savo ei
les deklamuos Gražina Pranauskienė. Jai 
gitara pritars Andrius Pranckūnas. 
Dainuos mudviejų su Birute duetas 
“Tembras” ir Stefutė Mačiulaitytė. Taip 
pat vyks loterija, o visos koncerto lėšos 
bus skiriamos Lietuvių Dienų labui. 
Daugiau informacijos rasite mūsų lietu
viškoje spaudoje bei išgirsite per SBS 
lietuvišką radijo valandėlę.

ALD paruošiamieji darbai yra nesi
baigiantys. Kaip viską suspėji? Juk be šio 
darbo vadovauji “Dainos Sambūriui”, 
koncertuoji su Birute Kymantiene, var
gonuoji bažnyčioje, o kartais net pasirai- 
toji rankoves Lietuvių Namų virtuvėje.

Darbo krūvis didelis, bet internetas 
viską labai palengvina. Be to, turiu nuo
stabią šeimą, kuri man visuomet padeda, ir 
puikų Komitetą, ir koordinatorių būrį, 
kurie nenuilstamai dirba. Esu jiems vi
siems be galo dėkinga.

Norėtųsi Tau palinkėti neišsenkančios 
energijos atliekant tokias atsakingas 
pareigas ir kad šypsena lydėtų visada.

XXVI Australijos Lietuvių Dienų Melbourne (2010) Ruošos Komitetas. Iš kairės: Rita 
Mačiulaitienė (pirmininkė), Danguolė Juška (sekretorė) ir Vilią Dukas (iždininkė).
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CALL FOR ARTISTS
Art Prize Exhibition 

“THE OTHER SIDE” 27-30 December ‘10 
ALD Best work in Show 
A non-acquisitive award of $3,000

A Special Commendation 
Bird’s Gallery award: 2 weeks solo show 

The Viewer’s Choice
A non-acquisitive award of $800 and other prizes.

We invite all artists of our Australian Lithuanian community to submit their artworks 
for the ald2010melbourne Art Prize Exhibition “The Other Side”. The chosen theme 
refers to Lithuania, our homeland on “the other side”, as it also refers to the other side 
of our Uthuanian Australian identity. In comparison to the thousand-year-old Lithuanian 
cultural history and background, our Australian heritage is much younger and has 
developed quite a different understanding of Lithuanian cultural values. How do we see 
and relate to Lithuania now, what it means to us, on the other side of the world? The 
theme given for this exhibition invites artists to explore these different perspectives, the 
Australian Lithuanian identity. Do we hide from one identity and emphasize the other? 
How do we explore and make sense of our personal connection to “the other side”?

Conditions of Entry
1. Each artist is invited to submit up to 3 works made in the medium of painting, 

printmaking, photography, mixed medium or sculpture (freestanding).
2. 2D entries should not exceed 150cm and 3D works should not exceed 100cm in 

any dimension.
3. All entries must be the original work of the submitting artist and must have been 

completed within 3 years prior to December 2010.
4. Completed Entry forms must be returned by Friday the 12 November ’10. We will 

accept digital images saved in JPEG format and emailed to info@birdsgallery.com.au 
or hard copy photographs or images saved on the CD. Some of these images will be used 
for an Exhibition Invitation Flyer and displayed on ald2010melboume website, therefore 
please send us good quality images.

5. 20% commission from any sales made during the exhibition time will be allocated 
to ald2010melboume.

6. Selected artists will be notified by email or phone by the 1st of December.
7. If selected, all works must be delivered on Sunday the 26th of December between 

10-12am to GalleiySmith, Abbotsford Street, North Melbourne and collected on Thursday 
the 30th of December at 4pm. All works must be delivered on time or posted earlier.

8. There will be 3 jury members invited to judge all entries and distribute the prizes. 
We aim to find 3 professional practicing artists, curators or people working in the cultural 
sector, who are not related to our community and could have a fresh perspective and 
opinion on artistic excellence and innovation.

9. Prize winners will be announced on the Exhibition Opening night on Monday 27 
December at 6pm at GallerySmith, North Melbourne.

10. Entry forms can be downloaded from ALD 2010 website www.ald2010.org , 
collected from Bird’s Gallery, 236 High Street, Kew.

11. Please note that we will be selecting works that best suit the theme and show 
artistic merit, quality and skill. The gallery chosen has limited space; therefore all works 
will be selected by the exhibition curator and ALD committee. Please call for any further 
questions or queries: Curator Brigita Lastauskaitė info@birdsgallery.com.au,

Ph: (03) 9855 0327, Mob.: 0428 781 506

Sveikinimas Sydnėjaus choro “Daina” vadovei

birutei ^Aleknaitei
Būk ta, kurios rankos laiko pasaulį, 
Kurios Širdis sušildo žemę,
Kurios daina įsako mylėti, 
Kurios žodis įsako gyventi.
Būk šviesa, kurioje viskas auga, 
Būk daina, kurią visi dainuoja.

Žmogus nepakeičiamas laike, nepakartojamas 
žemėje. Kiekvienas skleidžia gyvenime savo šviesą 
- ryškią ar blankią, tačiau ypatingą. Mūsų Syd- 
nėjaus choro “Daina” vadovę galime apibūdinti šiais 
žodžiais: “Daina aš gyvenu!”

Sveikindami jubiliejaus proga sakome nuoširdų ačiū už norą ir sugebėjimą 
suburti ir įkvėpti mus dainai, už ilgus ir prasmingus vadovavimo metus chorui, 
už kantrų ir pasiaukojantį darbą, už lietuviškos dainos skambėjimą australiškoje 
padangėje.

Linkime stiprybės ir sveikatos, nepakartojamų akimirkų, džiaugsmingų 
valandų, prasmingų dienų, laimingų metų!

Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”

Australijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas:
www.austlb.org
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Iš Redakcijos pašto
Antrojo pasaulinio karo Lietuvai 

įrėžtos žaizdos
Nijolė 

Jankutė

Kas vyko Lie
tuvoje Stalino 
komunizmui 
siaučiant, jau pa
rašyta, išsakyta 
gausiais leidi
niais, žiauriomis nuotraukomis, Sibiro 
tremtinių prisiminimais, tūkstančiais ka
pų Rusijos platybėse. Negailestinga laiko 
tėkmė pradeda vis labiau skandint įvy
kius, kurių pamiršt nevalia. O šiomis die
nomis, kaip Lietuvos Sąjūdžio veikėjai 
rašo, rusų sąjunga organizuoja pasilinks
minimo renginius Rusijos dienai(?) 
pažymėti.

Renginius organizuoja Rusijos amba
sada. Atrodo, kad “demokratinė” rusų 
sąjunga Lietuvoje atlieka svetimos vals
tybės įpareigojimus iš lietuvių atminties 
trinti sovietų įvykdytą genocidą!

Be komunizmo Lietuvai padarytų 
žaizdų, yra dar viena daugmaž pamiršta 
žaizda. Tai Antrojo pasaulinio karo pa
bėgėliai nuo 1944 m. Lietuvon vėl atšėls- 
tančio rusiškojo komunizmo bangos.

Mintis rinkt prisiminimus šios, į Va
karus pabėgusių, lietuvių kartos kilo 1955 
m Amerikos Lietuvių Kultūros Tarybos 
aktyviems nariams. Buvo suorganizuotas 
projektas rinkt šios kartos prisiminimus, 
išgyvenimus: pasitraukimą iš Lietuvos, 
keliavimo į Vakarus, gyvenimą Vakarų 
Europoje po karo, išvietintų asmenų 
vardu emigravimą į Ameriką ir kitus

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš nr. 22.

Kodėl puolamas 
malonusis “Bluebird”?

Nėra abejonės, kad Balyje vyksta ar
šios varžytinės tarp taksistų. Taksi kom
panijos varžosi ne tiktai tarp savęs, bet ir 
su daugybe privačių taksių ir visur esan
čių odžekų - taksi motociklų. Slankio
jantys taksiai, tušti ir beviltiški, užkemša 
pagrindines gatves ir be perstojo signa
lizuoja pamatę galimą keleivį. Bet, išsky
rus “Bluebird” (“Balandis”) kompaniją, 
Bali taksiai net nebando konkuruoti rem
damiesi patarnavimo kokybe. Jie labiau 
linkę imtis jėgos, prievartos, gąsdinimo ir 
net politinio spaudimo, kad sunaikintų 
priešininką, kuris jiems atrodo pavojin
gas. Arba jie užsideda “Bluebird” ženklą 
ant savo automobilių. Visokiausi mažų 
paukštelių simboliai puošia tų automo
bilių stogus ir kartais reikia būti labai 
pastabiam, kad atskirtum koks tai paukš
tis. Kodėl? Labai paprasta - “Bluebird” 
yra visa galva pranašesnis už savo konku
rentus.

Įžvalgūs Bali lankytojai jau seniai ži
no, kad saugiausi ir pigiausi taksiai pri
klauso “Bluebird” grupei. Jų automobiliai 
yra švarūs, jų vairuotojai tvarkingai ap
sirengę, mandagūs ir sąžiningi. Jų skait
liukai (visuomet įjungiami, specialiai 
neprašant) nėra iš anksto nustatyti di
desnei kainai. Jie be jokio nusiskundimo 
paims keleivį ir visai trumpam nuotoliui, 
puikiai suprasdami, kad daug trumpų 
pervežimų ilgainiui duoda daugiau pa-
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kraštus.
Šio nemažo užsimojimo tikslas buvo 

būtinybė papildyti to žiauraus ir sudėtin
go laikotarpio istoriją gyvų liudininkų 
pasakojimais. Projekto organizatoriai 
rinkosi pašnekovus atstovaujančius išei
vijos skerspjūviui. Pašnekovai buvo įvai
raus išsilavinimo ir profesijų asmenys: 
vieni jau Lietuvoje baigę aukštuosius 
mokslus, kiti - tik pradžios mokyklą, ar
ba ir visai nesimokę kaimiečiai bei 
darbininkai.

Taigi, ne vien inteligentija bėgo nuo 
Stalino reklamuojamo “darbininkų ro
jaus”! Pašnekovai buvo informuoti, kad jų 
prisiminimai, įrašyti į magnetafono kase
tes bei į DVD, bus perduoti ir naudojami 
mokslo ir Lietuvos istorijos tikslams. Šiuo 
metu surinktoji medžiaga jau atiduota 
Pasaulio Lietuvių Archyvui bei Litua
nistikos Tyrimo Centrui Čikagoje; kopijos 
ir DVD įrašai jau pasiekė Mažvydo 
biblioteką ir VDU Išeivijos studijų centrą 
Lietuvoje bei kai kuriuos Amerikos ar
chyvus - Immigration History Research 
centrus.

Pabėgėlių patirtys rusų ir vokiečių 
okupacijų metais buvo įvairios ir skau
džios. Ne vieno pašnekovo tėvai ar vyrai 
buvojau 1940 -1941 m. komunistų kalin
ti, išvežti; kitų giminės ar jie patys nuken
tėjo vokiečių okupacijos metu už rezis
tencinę veiklą. O bėgimas į Vakarus (ne tik 
vežimais ir traukiniais, bet ir dviračiais ir 
net pėsčiomis) buvo sunkus, pavojingas: 
artėjančio fronto šaudymai; vyrai atskirti 
nuo šeimų kasti apkasus besitraukiančiai 

jamų, negu retai pasitaikančios ilgos 
kelionės iš kurių reikia grįžti tuščiu 
automobiliu. Vienu žodžiu, jie yra pro
fesionalai. Ir nenuostabu, kad žmonės net 
lietuje stovi ir laukia Bluebird taksio, 
nekreipdami dėmesio į kitus.

Konkuruojantys taksistai negali to 
pakęsti, bet niekaip negali suvokti, kodėl 
taip yra. Ir mane ir mano “Bluebird” 
vairuotoją yra aprėkę pikti taksistai, 
reikalaudami, kad aš važiuočiau su jais. 
Kodėl? Aš pasirenku transportą pagal 
patarnavimo kokybę ir pagal savo paty
rimą. O mano patyrimas, po 10 metų 
nuolatinio lankymosi ir 10 mėnesių gyve
nimo čia, man sako, kad mane apsuks 
tikriausiai ne “Bluebird” vairuotojas. Čia 
neužtektų vietos surašyti visus pažeidi
mus, kuriuos aš patyriau arba mačiau, bet 
štai keli:

Aš atvažiuoju į aerodromą su laga
minu bagažinėje. Vairuotojas (ne ” Blue
bird”) rodo į skaitliuką, kuris rodo 85,000 
rupijų, nors aš žinau, kad tokia kelionė 
su “Bluebird” kainuoja 45,000.

Ir tada jis sako: “Jūs turite man už
mokėti dar 30,000 už sustojimą aerodro
me”. Trijų tūkstančių rupijų kvitas už 
sustojimą aerodrome, kuris profesionalų 
vairuotojų laikomas ant instrumentų len
tos, nejučiomis dingo vairuotojo kišenėje. 
Gerai. Prisijungsiu prie žaidimo. Aš iš
lipu, išsitraukiu piniginę ir einu prie 
bagažinės.

Vairuotojas šaukia: “Pirma užmokėk! ”. 
Aš stoviu ir nejudu. Jis išmeta mano la
gaminą. Aš jam užmoku tą išpūstą kainą. 
“O kur mano arbatpinigiai?”

“Aš tau duosiu gerą patarimą - visuo
met būk geras savo motinai”*, - sakau jam.

Jis įsižeidęs ir supykęs: “Jūs turite 
-man užmokėti 30,000 už sustojimą aero- 
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vokiečių kariuomenei.
Bėgimas į Vakarus - tai įvairios ir 

sunkios patirtys, kaip pvz. gimdymas ve
žime, kai aplink jau vyko mūšiai; kūdikių 
mirtys per bombardavimus; pasimetimas 
nuo kartu bėgančių lietuvių ir patekimas į 
sovietų zoną Rytų Vokietijoje, ten slaps
tantis miškuose nuo girtų, moteris prie
vartaujančių kareivių ir komplikuotas 
pabėgimas į anglų zoną.

Pašnekesių kasetės greitai užsipildė ir 
pokario prisiminimais: Vokietijoje pabė
gėlių organizavimasis į lagerius anglų - 
amerikiečių zonose, mokyklų, organizacijų 
steigimas gausiam pabėgėlių jaunimui ir 
naivus tikėjimas, kad Vakarų demokratijos 
neleis ilgai tęstis Stalino okupacijai Bal
tijos kraštuose. Pagaliau tam įsitikinimui 
žlugus - emigracija į Ameriką ir kitus 
kraštus...

Tai emigracijai prasidėjus, dauguma 
išvietintųjų lietuvių pasirinko Ameriką, 
nes ne vienas ten turėjo prieš 30 ar net 50 
metų išemigravusių giminių arba jų vai
kų, kurie suteikė galimybę į tą kraštą 
atvykti, sudarydami specialius dokumen
tus (affidavits). Pašnekovų tarpe buvo ir 

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

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 gru
pės. 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 išmoktikąlbą 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

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

drome!”
Aš jam paduodu 3,000. Jis siunta, kaip 

siunta žmogus, pagautas darant kokią 
suktybę. Aš pasiūlau, kad ginčą išspręstų 
aerodromo saugumo pareigūnas, kurio jis 
iki šiol nebuvo pastebėjęs. Jis greitai 
nuvažiuoja keikdamasis bahasa kalba. Aš 
džiaugiuosi, kad dar tiek indoneziškai 
neišmokau.

Po poros savaičių aš atskrendu į aero
dromą, nusiperku taksi bilietą į Legian ir 
iš laukiančios taksistų minios gaunu 
paniurusį individą, kuris net neketina 
padėti man nusinešti mano bagažo, bet 
bėga pirmyn šaukdamas: cepat! (skubėk)! 
Kai atvažiuoju į Legian, jis man sako, kad 
aš turiu užmokėti 55,000 rupijų, kurias 
aš jau prieš važiuodamas užmokėjau.

“Ne, ne, tai buvo tik užsakymo mokes
tis. Dabar reikia sumokėti už kelionę”, - 
sako jis.

Aš nusišypsau ir pasiimu bagažą. Ir tik 
tada aš nustoju šypsotis ir nueinu, o jis 
siunta toliau. Ar taksistų mokykloje juos 
išmoko vaizduoti tokį nesutramdomą 
pyktį? Ar tai tikras?

Gale Abimanyu ir Seminyak gatvių 
yra taksi mafijos teritorija. Ir nebandyk 
tenai stabdyti “Bluebird” taksio - jie ten 
gali sustoti ir išleisti keleivį, bet vargas 
tam, kuris bandys keleivį paimti. Aš vieną 
kartą bandžiau stabdyti, bet staiga iš 
niekur atsirado penki kiti taksistai gra
sindami susidoroti su “Bluebird” vairuo
toju, kuris, aišku, tuojau iš ten išvažiavo, 
metęs man atsiprašantį žvilgsnį. O aš tik 
norėjau nuvažiuoti siaurais takeliais visai 

tų, išemigravusių į Pietų Ameriką, Kanadą 
ir Australiją, bet ten, darbo sutartis atlikę, 
kai kurie persikėlė į Ameriką.

Šie Lietuvos istoriją papildantys pri
siminimai buvo surinkti iš žmonių gyve
nančių ne tik Čikagos mieste bei apy
linkėse, bet ir kituose Amerikos mies
tuose bei valstijose. Pokalbius vedė ir 
įrašinėjo visa eilė savanorių. Magnetofo
no kasetėse buvo sutelkta net 115 valan
dų tų pokalbių. Pašnekovų amžius - tarp 
67 - 95 metų. Be įrašymo darbų, apie 
kiekvieną kalbintą asmenį buvo sudaryta 
anketa su biografiniais duomenimis ir 
papildoma medžiaga, kaip nuotraukos, 
nekrologai, laikraščių iškarpos.

Šių pokalbių rinkėjai, į kasetes, DVD 
{rašytojai, atliko milžinišką, Lietuvos 
istorijai reikšmingą darbą! Kiekvienas jų 
vertas didelės padėkos! Apie šį istorinį 
projektą buvo pateiktas smulkus prane
šimas Mokslo ir Kūrybos simpoziume 
2009 m. Simpoziumas vyko Amerikoje, 
Lemont mieste, Illinois valstijoj.

(Ištraukos iš spec, pranešimo Mokslo 
ir Kūrybos simpoziume 2009 m. 
Amerikoje, Lemont, IL.) 

netoli, gal už 7,000 rupijų, bet turėjau 
imti vieną iš tų plėšikų, grasinusių anam 
vairuotojui.

“Įjunkit skaitliuką”, - sakau.
“Nėra skaitliuko”, - sako jis.
Aš jam parodau skaitliuką: “Štai jis”.
“Pagadintas”, - sumurma urvinis žmo

gus, vaizduojantis vairuotoją, ir tęsia: 
“Nustatyta kaina 30,000”.

Aš sakau “Ne”.
“Tai lipk lauk”, - sako jis, ir palieka 

mane tamsioj, nežinomoj gatvelėj - žino
tis kaip išmanai. Tai štai kaip. Bjaurūs 
vairuotojai, perstatyti skaitliukai, prastas 
patarnavimas, šiurkštumas ir nesąžinin
gumas. Jau nekalbant apie purvinus 
automobilius, tyčia prailgintas keliones, 
užtepliotus skaitliukus - visi dalykai, ku
rių aš niekuomet nepatyriau su “Blue
bird”, bet kurie yra būdingi kitoms 
kompanijoms.

Nenuostabu, kad “Bluebird” turi teis
me apginti apgaulingai sukurtus kalti
nimus dėl jų leidimų neteisėtumo ir rei
kalavimų nesirodyti keliuose. Aš sau 
galvoju - kas galėtų būti už tokių kal
tinimų? Čia filosofija, atrodo, yra gana 
paprasta: “Jei negali jų nukonkuruoti 
sąžiningai, bandyk juos sunaikinti”. Kas 
per besmegeniai. Susitvarkykit patys, pa
siūlyki! mums gerą aptarnavimą, ir mes 
visi samdysime jus vieton “Bluebird”.

Bet aš manau, kad mes visi žinom - 
toks dalykas neįvyks.

* Anglų k. tip turi daug reikšmių: 1. ar
batpinigiai. 2. geras patarimas (ir kt.).

(Bus daugiau)
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Kelionė į Kiamą
Atkelta iš 3 psl.

Kad kelionė būtų įvairesnė 
paskaitėme įdomių faktų iš žmo
nių ir gyvūnų gyvenimo, pasiklau
sėme istorijos įdomybių, ir, žino
ma, anekdotų iš gyvenimo.

Atvykę į Kiamą pirmiausiai 
aplankėme žymiąją uolą “Kiama 
Blowhole”, pro kurią įsisukęs jū
ros vanduo padaro didžiulį van
dens stulpą. Kuo didesnis stulpas, 
tuo didesni vandens putslai šoki
nėja j visas puses. Prisifotografavę 
patraukėme į miestelį, kas pažiop- 
linėti į parduotuves, kas užsuko j 
barą išgerti vyno taurę.

Kelionė tęsėsi toliau. O va
žiavome keliu, kuris man priminė 
Šveicariją. Žalia žolė ir besiga
nančios karvės tipiškas Šveica
rijos Alpių vaizdelis. Pasirodo ir 
Australijoje gali rasti europietiš
kų vaizdų. Džiaugėmės šiais nuo
stabiais vaizdai ir nepajutome kaip 
atvažiavome į Kiamos Budderoo 
nacionalinį parką.

Įsikūrėme gražioje, specialiai 
piknikams ir BBQ paruoštoje vie-

Iškylos organizatorė Elė Kains prie Minnamurra 
krioklio.

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

toje. Vieni pasiliko ruošti pietus, o kiti 
nutarė pasivaikščioti lietaus mišku 
(Minnamurra Rainforest) ir pasiekti 
gražiuosius vandens krioklius “Minna
murra Falls”. Pėstute specialiu taku per 
mišką patraukėme prie krioklių. Atrodo 
neilgas kelias, pirmyn ir atgal 4.2 km, apie 
dvi valandas kelio. Bet kai reikėjo kopti 
aukštyn, teko “įjungti” visus raumenis. Po 
pirmosios “kliūties” keli keliautojai nu
tarė grįžti, o ištvermingieji ėjo toliau. 
Miškas fantastiškas, augalų įvairovė, 
įdomūs garsai, ėjimas pagal upę, sustip
rina laukinio gyvenimo vaizdus. Einant 
gali sutikti įvairios rūšies paukščius, pa
matyti vandens gyventojus, kurie Minna- 
murrą laiko savo gimtaisiais namais.

Gaivus oras, kvepiantis miškas, ryški 
žaluma nepaprastai atgaivina, jaučiu 
didžiulį malonumą susilieti su gamtos

grožybėmis, ir tarsi prisipildau vidinės 
energijos. Valio! Kriokliai pasiekti! Koks 
grožis! Atokvėpio minutė, keli kadrai 
atminčiai, truputis meditacijos ir grįž
tame atgal tarsi ant sparnų. O čia jau mū
sų laukė paruošti pietūs, keptos dešre
lės, kotletai. Kibome valgyti, nes grynas 
oras ir pasivaikščiojimas daro savo. Pa
valgę ir pasigardžiuodami išgėrę po tau
rę vyno dar pasidalinome įspūdžiais ir 
patraukėme į autobusą. Ir ką gi, mūsų 
laukė Elė su staigmena - loterija. Visos 
loterijos dovanėles paruošė auksarankė 
Onutė Kapočienė.

Štai ir viskas. Įsitaisę patogiai patrau
kėme namo, mintimis riugrimzdami į die
nos prisiminimus.

Užbaigti noriu mintimi: “Nors ir maži 
dalykai, bet jie suteikia malonumo, mo
kėkime džiaugtis gyvenimu, jis tęsiasi!”

Kviečia kurti filmus
Laba diena, rašome iš kino centro “Garsas”, Panevėžys, Lietuva. Nors esame iš ne 

tokio ir didelio miesto, tačiau darome didelius darbus. Vienas tokių didelių projektų - 
respublikinis trumpametražių filmų festivalis “Aš+miestas=kinas” 2010. Šiais metais 
norime paskatinti kurti filmus ir lietuvius gyvenančius ne Lietuvoje.

Festivalio tikslas - kino menu skatinti visuomenės kūrybinę saviraišką bei skatinti 
norą kurti savo filmus. Festivalio dalyviai-visi norintys. (Vienas autorius gali pateikti 
vieną filmą). Geriausi filmai pretenduos į festivalio prizus.

Atvira festivalio programa - festivalio renginio metu filmai bus nemokamai rodomi 
visuomenei. Nemokamas festivalio renginys vyks rugsėjo 12 d. 15 vai.

Kviečiame bendradarbiauti ir padėti paskleisti informaciją lietuvių bendruo
menėse. Daugiau informacijos:

http://www.garsas.lt/Pub/default.aspx?Page=RenginiaiPlaciau&ID=479 
Tikiuosi, kad šis laiškas bus mūsų gražaus bendradarbiavimo pradžia.

Rūta Sabalytė-Olšauskienė, 
Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai 

Kino centras “Garsas”, Respublikos g. 40, Panevėžys, Lietuva 
Tel.: (8 45) 46 88 33, (8 45) 46 88 31, 8 647 46665 

Faks.: (8 45) 46 78 06, www.garsas.lt

AUSTRALIAN LITHUANIAN COMMUNITY - SYDNEY INC.
PUBLIC OFFICER

43B EDGAR STREET, AUBURN NSW 2144
Mob.: 0407 214 290 Email: klprotas@hotmail.com

Pranešimas
Bendruomenės nariai, kurie yra pakeitę savo adresą per paskutinius 4 metus, 

yra prašomi pateikti savo naują adresą. Tai galite įvykdyti raštu arba e-mail. Yra 
svarbu, kad narių sąrašas būtų tikslus.

Notice
Members of the Association who have changed their postal address in the last 

4 years are requested to provide their new address. This can be done by post or 
email It is important that the Member Register is up to date.

K. Protas, Public Officer

Leitenantas

Vladas
Smieliauskas

1909.08.15 - 1941.0625
1939 m. spalio mėn. su 3-čiu dragūnų 

pulku dalyvavo atsiimant Vilnių. Kilus 
Vokietijos - SSSR karui, sovietinių akty
vistų ir raudonarmiečių nužudytas Ma
rijampolėje.

Paminint tragišką mirtį, brangaus 
mamos brolio, mūsų dėdės, mano krikšto 
tėvo.

Lietuvos garbingas kary,
Artimųjų neužmirštas.
Ilsėkis nežinomam kape.

Renoldas Čėsna

The ald2010melbourne
invite all youth between the ages of 5 and 18 to participate in the

Youth Art Show, 27 - 30 December 2010
during the Lithuanian Days in Melbourne 2010

FIRE, WATER, EARTH, AIR
How do we respect and nurture these sacred elements so precious and in 

need of great care and attention in our world today? How can we help Mother 
Earth get back on track? Artworks must relate to the theme. Prizes will be 
awarded to the most creative, inventive and inspiring artworks that re-think, re
cycle or re-use materials. Any medium accepted.

Size limit Imx Im. Ages-5 -18
Opening December 28th, 11:30 am, Lithuanian House, Melbourne 

Prize donations welcome!
Please call or e-mail Julija Simankevičius to book in your Artwork.

Ph: (03) 988 5 1792 E-mail: studio2@imaging.com.au
Before : November 1, 2010

Mirus mūsų gimnazijos laikų draugei

AftA Jadvygai L i u t kūtei - 
Viliūnienei,

reiškiame gilią užuojautą dukterims - teisininkei Gintai ir daktarei Vidai su 
šeimomis ir kartu liūdime.

Iš Melbourne Joana Valaitienė ir 
iš Santa Monica Jadvyga Mulokienė Sakalauskaitės

Gėli ii Aukojame “Mūsų Pastogei” $100.

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!
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Bibliotekos Bičiulių Būrelis kviečia į renginį

Tremtiniai į Rytus - tremtiniai į Vakarus,
kuris įvyks sekmadienį, birželio 20 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių 

Klube, Bankstown.
Renginį pristato d r. Vytautas Doniela.
PRISIMINIMAI: Elena Jonaitienė, Antanas Laukaitis,

Nijolė Jankutė - Užubalicnė.
SKAITOVAI: Aida Zastarskytė - Abromas, Onutė Maksvytienė,

Arvydas Rupšys.
DAINUOJA: “Atspindys”
Maloniai kviečiame dalyvauti. Bibliotekos Bičiulių Būrelis

NOTICE TO MEMBERS OF AUSTRALIAN LITHUANIAN 
COMMUNITY - SYDNEY INC.

Australian Lithuanian Community - Sydney Inc. Executive Committee 
(Apylinkės Valdyba), in accordance with Incorporated Associations article 25( 1), 
is calling a

Special General Meeting
Sunday 4th July 2010,230pm,

Sydney Lithuanian Club Ltd., 16-20 Meredith Street Bankstown
Agenda

To receive and vote on the following Resolution:
That the members of the Australian Lithuanian Community-Sydney Inc. ratily 

the present Executive Committee (Apylinkės Valdyba) consisting of Vytas 
Juška, Greta Savickaite-Fletcher, Audrone Pouichene, Kristina Diciunas and 
Jadvyga Burokas.

If the Resolution is defeated, then the current Committee will resign and a new 
Executive Committee of the Association needs to be elected to hold office until 
the next Annual General Meeting in October 2010.

If an election of a new Executive Committee (Apylinkes Valdyba) needs to be 
held then written nominations are required. Therefore, written nominations are 
called from members which must be signed by two (2) members and accompanied 
by a written consent of the candidate. The consent can be written on the same 
nomination page.

Nominations should be addressed to and must be received no later than 27th 
June 2010:

Secretary
Australian Lithuanian Community-Sydney Inc
C/o Public Officer
43B Edgar Street,
AUBURN, NSW 2144
Each member is entitled to appoint another member as a proxy. Proxy forms 

are available from the Public Officer at the above given address and must be 
returned to the Secretary at the same address no later than 3rd July 2010. Each 
member can obtain no more than five (5) proxies.

Executive Committee
Australian Lithuanian Community-Sydney Inc.

Kviečiame visus švęsti
^ouiuines su cftoru “Daina”!

Ypatingai lauksime visų Janinų ir Jonų!
Prisiminsime Joninių papročius, pasiklausysite dainų apie Jonines.

Joninių popietė įvyks Lietuvių Klube “Dainava” 
birželio 27 dieną (sekmadienį), 2 val.p.p.

Bilieto kaina suaugusiems $10, vaikams iki 12 metų - nemokamai.
Choro “Daina” Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16-20 Meredith Street, Bankstown

Tek: (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 Antonia.

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

Sekmadienį, birželio27 dieną, 230 vai. p.p. Geelongo Lietuvių Namuose, Pettitt

Park, Geelongo choras “Viltis” maloniai kviečia visus kartu atšvęsti Jonines

’’Buvo naktis švento Jono”
Programoje dalyvaus choras “Viltis”, Melbourno “Kaimo Dai

nininkai” ir Geelongo "Aidai”.
Po programos - užkandžiai ir loterija. Įėjimas - $10.

Choro “Viltis” Valdyba

ALB Krašto Valdyba
3/06/2010 

Gerbiamieji Tautiečiai,
PLB kraštų LB pirmininkų suvažiavimas įvyks liepos 29-30 dienomis Lie

tuvoje. Viena iš temų, kuri PLB Valdybai ir visiems kraštams yra labai svarbi, tai 
- “ Ko kraštų LB pageidauja iš Lietuvos ir iš PLB “

Aš, ALB Krašto Valdybos Pirmininkė, esu pakviesta būti viena iš prelegenčių 
ir pristatyti Jūsų požiūri suvažiavimui.

Taigi, prašau siųskite savo pageidavimus man elektroniniu paštu:
E-mail: angonita.wallis@optusnet.com.au
arba adresu:

27 Moores Road, Avoca Beach, NSW 2251.
Laukiu Jūsų greitų atsakymų. Su pagarba,

Dr. Angonita Wallis, ALB Krašto Valdybos pirmininkė

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

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

Reikia naujo pianino!
Sydnėjaus lietuvių choras “Daina” prieš daugelį metų rinko pinigus dėl Lidcombe St. 

Joachim’s bažnyčios vargonų. Sydnėjaus lietuvių bendruomenės dosnumo dėka, vargo
nai buvo nupirkti. Nors vargonai yra bažnyčios nuosavybė, bet jau eilę metų, net ir šian
dien juos naudoja Sydnėjaus lietuviai.

Šiuo metu choras “Daina” naudojasi mažu, senu Lietuvių Klubo pianinu, kuris jau 
visai susidėvėjęs. Žinodami Lietuvių Klubo finansinę padėtį mes negalime prašyti, kad 
Klubas nupirktų naują pianiną. Tačiau Sydnėjaus Lietuvių Klubas nutarė prašyti para
mos iš NSW valstijos. Paaiškėjo, kad valstybės grant yra įmanoma gauti, jeigu ir mūsų 
lietuvių bendruomenė parodys savo iniciatyvą tam reikalui - būtent pradės rinkliavą 
pianino įsigijimui. Aš, Birutė Aleknaitė, choro vadovė, prašau jūsų dosnumo naujo 
pianino įsigijimui. Aukas priima choro “Daina” Valdyba. Ačiū visiems.

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

aid1 HM*>curn« ton Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška

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

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.au/Pastoge

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Danius Kairaitis, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams S65.

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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