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Lietuvos ambasadorius prisistatė Australijos 
Generalinei Gubernatorei

Susitiko Lietuvos ir JAV Prezidentai

Kctvirtadicnj, spalio 2d., Lietuvos am
basadorius Dainius Kamaitis įteikė ski
riamuosius raštus Australijos Generalinei 
Gubernatorei Quentin Bryce. Tokijuje 
reziduojantis ambasadorius D. Kamaitis - 
pirmasis Australijai akredituotas LR 
ambasadorius. Lietuva ir Australija dip
lomatinius santykius užmezgė 1991 m. 
lapkričio 6 d. Australijos ambasadorius 
Lietuvai reziduoja Stockholme, o Vilniuje 
veikia Australijos garbės konsulatas.

Dainius Kamaitis nuo 2006 m. eina 
Lietuvos nepaprastojo ir Įgaliotojo ambasa
doriaus Japonijoje, o nuo 2007 m. ir Lie
tuvos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasa
doriaus Filipinų Respublikai pareigas.

2003-2006 D. Kamaitis dirbo Užsienio 
reikalų ministerijos Amerikos, Afrikos, 
Azijos ir Okeanijos departamento Azijos 
ir Okeanijos šalių skyriaus vedėju, 2002- 
2003 metais - Pirmojo dvišalių santykių 
departamento Šiaurės Europos šalių 
skyriaus vedėju, 1998-2002 metais - 
laikinuoju reikalų patikėtiniu Japonijoje.

Lietuvos įvykių apžvalga
Beveik visi 

Lietuvos 
bankai dirbo 

pelningai 
Pirmadienį, 

rugsėjo 29 d., 
Seime skaity
damas Lietuvos 
banko pranešimą 
banko vadovas R. 
Šarkinas pažy

mėjo, kad visi bankai, išskyrus 2007 m. 
veiklą pradėjusius du užsienio bankų fi
lialus, dirbo pelningai. Bankuose griežtė
jant rizikos ir skolininko finansinės būklės 
vertinimui, toliau mažėjo paskolų portfelio 
augimo tempas. Kartu bankų paskolų port
felio kokybė išliko gera. Visi bankai vykdė 
veiklos riziką ribojančius normatyvus.

“Nors pasaulio finansų rinkose situaci
ja ir toliau išlieka gerokai įtempta, Lietu
vos tarpbankinė rinka funkcionuoja pa
kankamai normaliai, nes kol kas pastarojo 
laikotarpio sukrėtimai Lietuvos bankų 
sistemai žymaus tiesioginio poveikio ne
padarė”, - sakė Lietuvos banko vadovas.

Jis pateikė duomenų, kad Lietuvos 
bankų investicijos į bankrutavusį JAV
banką “Lehman Brothers” sudarė 2.94 
mln. eurų, o tai sudaro labai nedidelę Lie
tuvos bankų sistemos turto dalį. Kitų 
tiesioginių investicijų į krizės paliestus 
finansinius instrumentus bankai neturėjo.

R. Šarkinas pabrėžė, kad vienas pagrin
dinių veiksmų, kuris rodo bankų gebėji
mą padengti galimus nuostolius, yra ban
kų kapitalo pakankamumo rodiklis. Šiuo 
metu bankų sistemos kapitalo pakanka
mumo rodiklis yra gan aukštas - 12%, o 
Lietuvos banko nustatytas minimalus yra 
8%. Jis nurodė, kad Lietuvos bankai, 
nepažeisdami kapitalo pakankamumo

Ambasadorius Dainius Kamaitis.

1995-1998 metais Dainius Kamaitis ėjo 
Politikos departamento Azijos šalių 
skyriaus vedėjo pareigas, 1992-1995 metais 
dirbo Politikos departamento Azijos šalių 
skyriaus pirmuoju ir antruoju sekretoriumi.

rodiklio, turimu kapitalu galėtų padengti 
galimus nuostolius apie 1.9 mlrd. litų.

Pasak banko vadovo, pirmąjį pusmetį 
bendrojo vidaus produkto (BVP) augimas 
Lietuvoje lėtėjo, tačiau tebebuvo gana 
spartus. Ekonominį augimą mažino ne
kilnojamojo turto rinkos lėtėjantis ak
tyvumas, silpnesnė išorės paklausa ir su- 
prastėję ekonominės raidos lūkesčiai. Tai 
lėmė, kad ypač sumažėjo įmonių paklau
sa paskoloms ir lėčiau augo investicijos. 
Kartu privatus vartojimas vis dar tebebu
vo didelis. Ūkiui pereinant į lėtesnio au
gimo faze, šiek tiek atslūgo įtampa darbo 
rinkoje. Nebedidėjo gyventojų aktyvumas, 
beveik nustojo augti dirbančių žmonių 
skaičius, nežymiaipadidėjo nedarbas. Nors 
laisvų darbo vietų bendras lygis praktiš
kai nesikeitė, tačiau statyboje irprekyboje 
laisvų darbo vie tų lygis mažėjo.

Dėl pirmąjį pusmetį smarkiai išaugusių 
pasaulinių naftos kainų degalų kainos la
biau veikė infliaciją nei ankstesniais lai
kotarpiais. Tačiau pastaruoju metu ši ten
dencija keičiasi.

Lietuvoje korupcija nemažėja
(BNS), “Transparency International” 

(TI) Korupcijos suvokimo indekso (KSI) 
2008 metų tyrime Lietuvai skyrė 4.6 taškus 
(iš 10) ir 58-tą vietą 180 valstybių lentelėje.

Praėjusiais metais Lietuvos KSI siekė 
4.8 taškus, t.y. buvo arčiau skaidrumo ribos 
- 10 taškų. 2008 metų tyrimo duomenys 
rodo, kad Lietuva vėl grįžo į 2004 metų 
padėtį ir 58-ąja vieta dalijasi su kaimynine 
Lenkija bei Turkija. Lietuva apskritai yra 
korumpuočiausia tarp Baltijos valstybių. 
Tarp ES ir kitų Vakarų Europos šalių 
Lietuva ir Lenkija dalijasi 3-čią vietą nuo 
galo ir lenkia tik Bulgariją bei Rumuniją.

Anot TI, valstybė laikoma sugeban
čia kontroliuoti ir pažaboti korupciją, jei

Nukelta į 2 psl.

(ELTA). Su darbo vizitu Jungtinėse 
Valstijose viešintis LR Prezidentas Valdas 
Adamkus pirmadienį rugsėjo 29 d. susitiko 
su JAV Prezidentu George W. Bush. Pre
zidentai aptarė dvišalius santykius, tarp
tautinio saugumo klausimus bei pokyčius 
Europos Rytuose - Ukrainoje. Gruzijoje, 
Baltarusijoje.

V. Adamkus pažymėjo, kad nuoseklių 
Lietuvos ir JAV administracijos pastangų 
dėka dvišaliai santykiai buvo ir išlieka la
bai artimi, intensyvūs ir draugiški. Lietuva 
ir JAV- artimos sąjungininkės dirbant Ira
ke bei Afganistane. LR Prezidento teigimu, 
abiejų šalių žmones dar labiau suartins 
bevizis režimas. Tinklalapio lrt.lt duomeni
mis, jau nuo spalio vidurio Lietuvos pilie
čiams kelionėms į JAV nebereikės vizų.

Pirmadienį (rugsėjo 29 d.) Vilniuje 
buvo pasirašytas Lietuvos valstybės sau
gumo departamento ir JAV teroristų ste
bėjimo centro susitarimas dėl keitimosi 
informacija apie žinomus ar įtariamus te
roristus. Šis dokumentas yra paskutinis iš 
susitarimų, būtinų Lietuvai siekiant bevi
zio režimo su JAV. Tokius susitarimus yra 
pasirašiusios ir kitos Europos Sąjungos 
valstybės.

Rugsėjo 26 dieną Washingtone-buvo

Tėvynės sąjunga - pasirengusi
(ELTA). Tėvynės sąjunga - Lietuvos 

krikščionys demokratai (TS-LKD) jau 
sudarė savo komandą, kuri po rinkimų 
būtų pasirengusi Seime ir Vyriausybėje 
užimti vadovaujančius postus ir imtųsi įgy
vendinti partijos parengtą planą Lietuvai. 
Partijos ir komandos lyderiui Andriui Ku
biliui numatytas Premjero, Europos Parla
mento nariui prof. Vytautui Landsbergiui- 
užsienio reikalų ministro postai.

“Mūsų komanda yra patyrusi, darbinga 
ir intelektuali”, - spaudos konferencijoje 
tvirtino A Kubilius. Jo komandoje yra be
veik 40 asmenų, atstovaujančių ekonomi
kai, finansams, užsienio politikai, krašto 
apsaugai, socialiniams reikalams, sveikatos 
apsaugai, švietimui, kultūrai, teisingumui, 
vidaus reikalams, žemės ūkiui, aplinkos 
apsaugai, susisiekimui.

V. Uspaskich bus baudžiamas?
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), 

atsižvelgusi į Vilniaus apygardos teismo 
prašymą, panaikino kandidatų į Seimo 
narius “darbiečių” Viktor Uspaskich'o ir 
Vytauto Gabšio teisinę neliečiamybę. 
VRK sutiko leisti patraukti juos baudžia
mojon atsakomybėn ir kitaip suvaržyti jų 
laisvę. Komisijos narių neįtikino advo
kato teiginiai, kad leidus V.Uspaskich'ą 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir 
kitaip suvaržius kandidatų į Seimą laisvę.

Nuoširdžiai dėkoju mielai Doi/ilei Zduobienei, kuri rū
pestingai ir sumaniai pavadavo mane viešnagės Lietuvoje metu ir su
redagavo septynis “Mūsų Pastogės’’ numerius (“M.P.” Nr. 33, 34, 35, 36, 
37, 38 ir 39). Dalia Doniela, “M.P.”redaktorė

JAV Prezidentas George W. Bush (kairėje) 
ir LR Prezidentas Valdas Adamkus Baltuo
siuose Rūmuose Washingtone.

parafuotas Lietuvos ir JAV Vyriausybių 
susitarimas dėl glaudesnio bendradarbia
vimo nusikaltimų prevencijos ir kovos su 
jais srityje. Juo abi šalys - partnerės sustip
rina teisėsaugos institucijų bendradar
biavimą, siekdamos užtikrinti keliau
jančiųjų ir kelionių saugumą, keisdamos! 
informacija apie saugumui grėsmę ga
linčius kelti asmenis, pažymima Prezidento 
spaudos tarnybos pranešime. □

Jeigu rinkimai būtų sėkmingi, į kon
servatorių komandą būtų kviečiami Lie
tuvos banko Ekonomikos departamento 
direktorius Raimundas Kuodis, finansų 
analitikas Gitanas Nausėda, Statistikos 
departamento direktorius Algirdas Šernc- 
ta. Finansų sričiai taip pat atstovautų Sei
mo narys Rimantas Dagys.

Krašto apsaugos reikalus tvarkytų Sei
mo narė Rasa Juknevičienė, buvęs krašto 
apsaugos ministras Česlovas Stankevičius, 
generolas Jonas Kronkaitis.

Socialiniais reikalais rūpintųsi Seimo 
narė Irena Degutienė, Nepriklausomybės 
Akto signataras Julius Beinortas. Žemės 
ūkio reikalais užsiimtų Seimo nariai Ka
zimieras Starkevičius ir Donatas Jankaus
kas bei buvęs žemės ūkio ministras Ed
vardas Makelis. □ 

bus apribota jų galimybė lygiomis teisė
mis dalyvauti rinkimų kampanijoje.

Nesulaukė VRK pritarimo ir švelnes
nis sprendimo tonas, kuriame buvo 
siūloma tik leisti patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn, tačiau neleisti kitaip su
varžyti V. Uspaskich’o ir V. Gapšio laisvės. 
Darbo partijos byloje V.Uspaskich ir V. 
Gapšys kaltinami dėl apgaulingos bu
halterinės apskaitos tvarkymo, kur įvelti 
milijonai litų. □
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♦ Rugsėjo 25 d. 
Adeno įlankoje, 
370 km. atstume 
nuo Somalijos 
krantų, Somalijos 
piratai pagrobė 
Ukrainos prekinį 
laivą “Faina”, ga
benusį 33 rusų ga
mybos T-72 tan

kus ir amuniciją į Keniją. Pagrobtas laivas 
su 35 įkaitais piratų laikomas jūroje ne
toli Hobyo miesto Somalijoje. kartu su 
keliais kitais pagrobtais laivais. Piratai 
reikalauja didžiulės išpirkos. Atskubėję 
keli JAV karo laivai bei vienas msų karo 
laivas supa pagrobtus laivus, bet nenori 
pulti, kad nepakenktų įkaitų gyvybėms.
♦ Rugsėjo 27 d. vėžiu mirė 83 metų am
žiaus įžymus amerikiečių teatro, kino ir 
televizijos aktorius Paul Newman. Jis 
buvo 9 kartus nominuotas apdovanojimui 
“Oskaru” už vaidybą. Jis išgarsėjo ir savo 
dosnumu, kasmet skirdamas didžiules 
pinigų sumas labdarai.
♦ Rugsėjo 27 d. per audrą Tailande 640 
km. į šiaurės rytus nuo Bangkoko žaibas 
užmušė australą mokytoją, dar vieną aus
tralą jaunuolį ir tris vietines mergaites. 
Australų gmpė lankėsi Tailande mokytojų 
ir studentų pasikeitimo vizite.
♦ Sirija yra nuolat įtariama teroristinių 
išpuolių organizavimu Libane ir Irake, bet 
ir pati Sirija darosi nesaugi. Rugsėjo 27 d. 
Damaske sprogo bomba automobilyje, 
užmušdama 17 žmonių.
♦ Rugsėjo 28 d. Afganistane Kandahar 
mieste Taliban užpuolikai nušovė miesto 
policijos moterų departamento viršininkę 
kapitonę Malalai Kakar. Jie tykojo prie jos 
namų ir nušovė ją jai vykstant automobiliu

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelia iš 1 psl.
jos KSI peržengia 5 taškų ribą, o jei ši riba 
nepasiekiama, reiškia, jog valstybė su 
korupcija kovoti kol kas nepajėgi. Lietuva 
patenka į antrąją grupę ir dar nė karto ne
buvo peržengusi 5 taškų ribos.

Labiausia korumpuotas Lietuvoje yra 
sveikatos sektorius. Čia labiausiai paplitusi 
paprastoji korupcijos forma - kyšiai, ka
dangi sunku atskirti, kas yra kyšis, o kas - 
dovana. Kaip galimą aferą ir korupcijos 
pavyzdį TI įvardijo atominės elektrinės 
naująjį “LBO LT” projektą. “Sąlygų pa
žeidimas leidžia manyti, kad projektas 
susijęs su korupcija, panašus į didelę afe
rą. Jį turėtų ištirti teisėsaugos pareigūnai,” 
akė TI direktorius.

Tęsiasi ginčas dėl LEO LT
Seimas kreipsis j Konstitucinį Teismą 

(KT) prašydamas išaiškinti, ar Atominės 
elektrinės įstatymo nuostatos, pagal kurias 
buvo įkurtas nacionalinis investuotojas 
LEO LT, neprieštarauja Konstitucijai. 
Parlamentarų, inicijavusių kreipimąsi, 
teigimu, priimtu įstatymu nacionalinis 
investuotojas netarnaus tautos labui, rin
ka ir gamyba bus monopolizuota, o kon
kurencijos laisvė bus pažeista. Parlamen
taro Algimanto Matulevičiaus nuomone, 
priimtas įstatymas - “baisi klaida”, kurios 
buvo galima ir nepadaryti, tačiau padarius 
klaidą reikia nebijotijos taisyti: “Kodėl mes 
bijome, kad šita amžiaus afera bus ištirta 
ir galbūt ištaisyta? Pagal šį baisų įstatymą 
juk yra nugyvenama Lietuvos energetinė 
sistema”. Už kreipimąsi į KT balsavo 50 
Seimo narių, 13 buvo prieš, o 35 susilaikė.

Tito tarpu, pasak nacionalinio inves
tuotojo valdybos pirmininko Rymanto 
Juozaičio, LEO LT dirbs įprastiniu ritmu
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iš visur
į darbą. Kartu važiavęs jos sūnus buvo 
sunkiai sužeistas.
♦ Rugsėjo 28 d. parlamento rinkimai 
Baltarusijoje praėjo kaip įprasta - opozi
cija nelaimėjo nei vienos vietos parla
mente. Tą vakarą Minske įvyko opozicijos 
protesto demonstracijos.
♦ Rugsėjo 29 d. Egipto žiniasklaida 
pranešė, kad laimingai išlaisvinti rugsėjo 
19 d. Egipto pietvakarių dykumoje bandi
tų pagrobto safari nariai, 11 turistų ir 8 
egiptiečiai. Jie banditų buvo nugabenti į 
Sudaną. Sudano kariuomenė išlaisvinant 
pagrobtuosius nukovusi 6 banditus.
♦ Rugsėjo 29 d. JAV žiniasklaida prane
šė, kad į Izraelį JAV atskraidino radaro 
sistemos įrengimus. Negevo dykumoje 
bus įrengta galinga stebėjimo sistema, 
tikslu sekti Irano tolimo skridimo ra
ketas.
♦ Kinijos pieno miltelių skandalas at
siliepė ir Australijoje. Rugsėjo 29 d. 
Cadbury bendrovė atšaukė kai kuriuos 
Kinijos gamybos šokolado produktus, dėl 
įtarimo, kad jie gali būti užteršti me
laninu.
♦ Rugsėjo 30 d. JAV Atstovų Rūmai 
nedidele balsų persvara atmetė prezi
dento George Bush vyriausybės parengtą 
bankų gelbėjimo įstatymo projektą. Prieš 
projektą balsavo daug respublikonų par
lamento narių, nuvildami prezidento lū
kesčius. Pataisytas įstatymo projektas bus 
vėl skubotai atiduotas svarstymui.
♦ Spalio 2 dieną Melbourne nuo insulto
mirė 58 metų dainininkas Rob Guest, 
ypač išgarsėjęs savo pagrindinėse rolėse 
muzikinėse dramose “Les Miserables” ir 
“Phantom of the Opera”. Jis staiga su
sirgo rugsėjo 28 d. ir mirė neatgavęs 
sąmonės. □ 

ir veiklos planų nekeis.
Erdvę saugos JAV lakūnai

Nuo spalio pradžios Lietuvoje dislo
kuoti ir Baltijos šalių erdvę saugo apie 120 
JAV karių su keturiais naikintuvais F- 
15C. Greitojo reagavimo oro policijos 
misiją Baltijos šalyse JAV kariai perėmė 
iš Vokietijos karinių oro pajėgų ir Bal
tijos šalių oro erdvę saugos iki metų 
pabaigos. Tai jau antras kartas, kai JAV 
karinių oro pajėgų kontingentas vykdo 
NATO oro policijos misiją Baltijos vals
tybėse. Pirmą kartą JAV kariai šioje mi
sijoje dalyvavo 2005 m.

Šmeižto byla tęsiasi
Vilniaus apygardos teismas turės nag

rinėti prof. Vytauto Landsbergio ieškinį 
rašytojui Vytautui Petkevičiui dėl jo velio
nio tėvo šmeižto knygoje “Durnių laivas”. 
Taip nusprendė Lietuvos apeliacinis 
teismas, panaikinęs apygardos teismo 
nutartį ieškinį palikti nenagrinėtą.

Prof. V. Landsbergis teismo prašo 
įpareigoti V. Petkevičių paneigti knygoje 
esančius teiginius, neva jo velionis tėvas 
Vytautas Landsbergis-Žemkalnis buvo 
Hitlerio draugas, bendradarbiavo su KGB 
žvalgyba, o atgavęs namą prie Kauno iš
varė ten veikusią vaistinę. V. Landsbergio 
teigimu, taip buvo siekiama viešai įžeisti ir 
pažeminti tėvo atminimą, o visas laikotar
pis aprašomas tyčiojantis ir paniekinant 
aprašomus asmenis. Neturtinei žalai at
lyginti iš V Petkevičiaus prašoma priteisti 
100,100 litų.

Tėvo garbę ir orumą prof. V. Lands
bergis anksčiau bandė ginti ir baudžia
mojo proceso tvarka, bet Generalinė 
prokuratūra bylą nutraukė suėjus senaties 
terminui.
Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau
da,EITA,BNS,LGTnCir“Benuudimū”.

ŽVIOJIMU
Balsuoja ir 
Prezidentas

Artėjant LR Seimo rinkimams spalio 12 
dieną, susirūpinęs ir Prezidentas Valdas 
Adamkus. Su juo kalbėjosi “Kauno dienos" 
žurnalistas Stasys Gudavičius.

(Sutrumpinta)

- Jau apsisprendėte, už ką balsuosite 
po mėnesio vyksiančiuose Seimo rinki
muose?

- Labai aktyviai seku politinį gyvenimą. 
Nepasakyčiau, kad esu labai entuziastin
gai nusiteikęs dėl iki šiol paskelbtų kan
didatų sąrašų. Manau, kad Lietuvos bal
suotojai neturi didesnio pasirinkimo nei 
prieš ketverius metus.

-1 ką jūs rinkdamasis, už ką balsuoti, 
kreipiate dėmesį? Į ką ragintumėte at
kreipti rinkėjų dėmesį?

- Prisipažinsiu, kad mano pasirinkimą 
lemia ne partijos pavadinimas. Pirmiausiai 
žiūriu į keliamus žmones, jų veiklą ir įsi
pareigojimų realumą.

Deja, iki šiol daug Lietuvos žmonių 
pasiduoda gražbylystei, neatsakingiems 
pažadams. Dažnai rinkėjai patraukiami 
gražiomis vizijomis, nors tie, kurie jas kuria 
ir neatsakingai dalija, puikiai žino, kad tai 
nebus įgyvendinta. Linkėčiau išvengti to
kių klaidų, netikėti nerealiais, populisti
niais pažadais. Tai priklauso ir nuo pačių 
rinkėjų sąmoningumo, nuo realaus padė
ties vertinimo.

Labai dažnai esama interesų grupių, 
kurios savo tikslų siekia prisidengusios 
įvairiais šūkiais, mesdamos milžiniškus 
piniginius išteklius. Ne paslaptis, kad už to 
didelio pinigo, už kai kurių interesų gru
pių stovi išorinės jėgos, esančios už mūsų 
valstybės ribų, kurios siekia labai aiškių, 
Lietuvai nenaudingų tikslų. Tai jau vals
tybingumo išlaikymo klausimas.

- Kaip vertintumėte dabartinį Semą?
- Visuomenė, žiniasklaida blogai ver

tina dabartinį Seimą ir su baime kelia 
klausimą, ar nesulauksime dar blogesnio.

Tenka sutikti, kad per ketverius pasta
rojo Seimo darbo metus neįvykdyta nė 
viena Lietuvai svarbi reforma, nevykdomi 
įvairūs duoti įsipareigojimai. Neturime 
gerų rezultatų.

- Ar dar galima pasiekti, kad kitas Sei
mas būtų geresnis?

- Tai priklausys nuo visuomenės. Jei ji 
nepatikės tuščiais pažadais ir rinksis 
atsakingai, girdės ką sako realistiškai kal
bantys kandidatai, nepasiliks namie ir eis 
balsuoti, manau, galime turėti ir kitokį 
Seimą.

- O jūs asmeniškai nusivylėte parti
jomis, už kurias balsavote prieš ketverius 
metus?

- Nenorėčiau išskirti savęs iš kitų

Vyskupai: ruoštis rinkimams
(ELTA). Rinkimų į Seimą išvakarėse 

Lietuvos vyskupų konferencija (LVK) savo 
atvirame laiške pažymi, kad nusivylimas, 
teisėtas pasipiktinimas daugeliu tautos 
išrinktųjų verčia susivokti, jog taip atsitin
ka ir dėl mūsų pačių, rinkėjų, kaltės: abe
jingumo, gilesnio supratimo bei atsakin
gumo stokos.“Turime pakeisti save pačius, 
jei norime, kad Seimas iš esmės pasikeistų”, 
- sako Bažnyčios hierarchai. 'Ibdėl spalio 
5-12 dienomis skelbiamas maldos ir su
sikaupimo aštuondic nis, per kurį pirmiau
sia turi būti tiriama savo sąžinė.

Vyskupai pabrėžia, kad reikia nuolat - 
tiek prieš rinkimus, tiek po jų akylai stebėti 
politikus, o ypač - partijų nuveiktus dar
bus, atskirti pigų populiarumą, savigyrą ir 
dangstymąsi televizijų herojais nuo tvirtais

LR Prezidentas Valdas Adamkus.

Lietuvos balsuotojų. Bet aš neslepiu savo 
nusivylimo, nes rezultatai labai akivaizdūs 
visiems. Taip, iš esmės nepateisino vilčių 
tos partijos. Tikiuosi, kad atvirumas, sąži
ningumas šiuo klausimu bent kiek prisi
dės, kad nepakartotume tos pačios klaidos 
ir po šių rinkimų. Tiesiog objektyviai pa
žiūrėkime, kas darėsi per ketverius metus 
Seime, į jo darbo rezultatus. Tikrai ne
galime sakyti, kad tai buvo vienos mažos ar 
didelės partijos atsakomybė. Tai buvo visų 
išrinktų į Seimą atsakomybė.

- Kaip prognozuotumėte savo darbą su 
būsimuoju Seimu?

- Aš dirbsiu sąžiningai ir kruopščiai su 
tuo Seimu, kurį išrinks Lietuvos žmonės. 
Kito kelio tiesiog nėra.

- Jūs esate nusistatęs, kokių partijų ar 
pavienių politikų jokiomis sąlygomis 
neleistumėte Į naująją Vyriausybę? Kam 
tikrai pasakysite “ne”?

- Toms partijoms ar individams, kurie 
neįsipareigos imtis Lietuvai reikalingų 
reformų švietimo, teisėsaugos, sveikatos 
apsaugos srityse. Per ketverius metus čia 
nieko nepadaryta, todėl pirmas darbas 
naujajam Seimui ir Vyriausybei bus įsi
pareigoti imtis reformų šiose srityse.

Labai tikiuosi, kad nei per rinkimų 
kampaniją, nei po rinkimų nebus griaunama 
valstybės finansų sistema. Bet kokį ban
dymą sukelti visuomenės nepasitikėjimą 
bankų, visa finansų sistema, mūsų stabilia 
valiuta laikysiu sąmoningu valstybingu
mo griovimu. Taip pat negalime leisti, kad 
per rinkimų kampaniją būtų spekuliuoja
ma mūsų energetiniais klausimais. Kai 
kurios partijos ir asmenys bando įtikinti 
Lietuvos žmones, kad patariamuoju re
ferendumu galime nevykdyti tarptautinių 
įsipareigojimų uždaryti Ignalinos atominę 
elektrinę 2009 m. Tai nesąžininga rinkėjų 
atžvilgiu! Referendumas nepadarys jokio 
įspūdžio ES. Jo rezultatai mums gali būti 
netgi žalingi.

Šiuos sudėtingus klausimus dera spręs
ti kitokiais būdais, ne referendumais.

- Bet referendumas dėl Ignalinos jė
gainės darbo pratęsimo jau paskelbtas ir 
vyks spalio 12 d. Jūs irgi gausite referen
dumo biuletenį. Kurį atsakymą jame 
pažymėsite - už ar prieš darbo pratęsimą?

- Nei vieno, nei kito. Nes referendumas
yra nesąžiningas Lietuvos rinkėjų klai
dinimas. □ 

moraliniais įsitikinimais grindžiamo vals
tybės ir bendruomenės stiprinimo. Būtina 
atskirti tuščią gąsdinimą sąmokslais ir 
priešrinkiminį dosnumą nuo pastangų 
sudaryti visiems geras sąlygas mokytis, 
sąžiningai užsidirbti ir oriai gyventi saugioje 
aplinkoje. “Asmeninis atlaidumas nusidė
jėliams neturi virsti naiviu užmaršumu, 
kuriuo pik tnaudžiauja praeities dėmių, net 
vakar dienos melagysčių ir suktybių išsi
ginantys politikai. Apmaudas dėl patirtų 
skriaudų neturi virsti aklu kerštavimu val
džiai, kuriuo lengva pasinaudoti blogiems 
tikslams. Kuo labiau patys paisysime 
padorumo asmeniniame bei viešame gy
venime, tuo labiau prisidėsime prie kū
rimo tokios šalies, kokią regime ateities 
svajonėse”, - rašoma LVK laiške. □
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Bendruomenės baruose
“Pavasario kavinė” su Sydnėjaus

lietuvių choru “Daina”
Koncertas prasidėjo linksma daina 

“Daug daug dainelių”. Tai tarsi įvadas ir 
užuomina apie koncerto turiningą prog
ramą. Melodingas ir nuotaikingas, girdė
tas ir naujas dainas dainavo choristai. 
Koncertui jas parinko darbščioji choro 
vadovė ir dirigentė Birutė Aleknaitė. Ne 
vieną prakaitą nubraukė Birutė ir choro 
pianistas Wojciech Wisniewski, kol išmokė 
choristus gerai sudainuoti savo partijas. 
Esame dėkingi Birutei ir Wojciech už jų 
darbą ir triūsą.

Šioje pavasario kavinėje žiūrovus

Aida Zastarskytė - Abromas
Metai bėga labai greitai. Štai ir vėl 

pavasaris. Tradiciškai kiekvieną pavasarį 
Sydnėjaus lietuvius pasveikina choras 
“Daina”. Ne išimtis ir šis pavasaris. Rugsė
jo 28 dieną Sydnėjaus Lietuvių Klube Įvyko 
“Pavasario kavinė”. Kaip koncerto pra
nešėja skelbė:

“Vėl kvepia žiedai, dangus taip arti...
Veide šiluma, gerumas širdy...
Laiminga diena svaigina mintis, 
Pavasaris vėl, jauna vėl širdis. ”

Koncerto pranešėja Aida Zaštarskylė - 
Abromas.

nustebino vyrų kvartetas, tai visiems gerai 
pažįstami choro solistai Garry Penhall, 
Jonas Barila, Kęstas Protas ir Joe Blans- 
jaar. Keletą savaičių prieš koncertą so
listai rinkosi Garry namuose ir repetavo, 
repetavo. Atkaklusis Wojciech nenuils
tamai jiems akompanavo ir patardavo. 
Vyrams solistams talkino žavioji Megan 
Dunn. Ji tikras atradimas mums, lietu
viams choristams. Tolerantiška, taktiška, 
atsakinga. Megan ir solistė, ir choro 
Valdybos narė, kruopščiai atliekanti savo 
pareigas.

Koncertą paįvairino ir kitų solistų 
pasirodymas. Darius Gakas, šįmet apsi
lankęs Lietuvoje, sukūrė linksmą, nuo
taikingą dainą, kuri pirmą kartą nu
skambėjo koncerte. Nostalgišką ir ilge
singą dainą apie Lietuvą padainavo

Iš kairės: Garry Pcnhall, Kęstutis Protas, Joe Blansjaar, Jonas Barila, Megan Dunn ir 
choro akompanuolojas Wojciech Wisniewski.

Imigrantai naudingi Australijos ekonomikai
Australijos imigracijos ir pilietybės 

ministras Chris Evans pranešime spaudai 
sako, jog neseniai gauti duomenys rodo, 
kad imigrantai Australijos biudžetui ir 
ekonomikai atneša šimtus milijonų Aus
tralijos dolerių kasmet. Ministras pažymė
jo, jog imigracijos nauda yra tikraipozityvi 
ir su laiku darosi tik pozityvesnė.

Neseniai parengta studija atsižvelgė į 
sveikatos apsaugos, švietimo, socialinės 
apsaugos ir pan. kaštus imigrantams bei 
palygino juos su imigrantų mokamų mo
kesčių ir vizų mokesčių nauda.

Paskaičiuota, kad 2006-2007 fiskali
niais imigracijos metais imigrantai su
mokėjo 536 mln. Australijos dolerių įvai
rių mokesčių, kitais metais šis skaičius 
jau buvo 856 mln. Tad po 20 metų eksper
tai tikisi 1.5 mlrd. Australijos dolerių.

Ministro teigimu, naujoji studija iš
sklaido mitus, kad imigrantai vietiniams

mokesčių mokėtojams yra našta.
„Itin naudingi ekonomikai yra kva

lifikuoti migrantai, mat dirbdami aukštes
nėse pozicijose ir uždirbdami daugiau 
pinigų, jie ir mokesčių sumoka daugiau.” - 
paaiškino Chris Evans.

Australijos „General Skilled 
Migration” programa leidžia į šalį imi
gruoti tiems, kurie turi kvalifikacijas 
reikalingas Australijos darbo rinkai, pa
gal specialų sąrašą.

Ministras taip pat akcentavo tai, kad 
kvalifikuoti imigrantai padeda Austra
lijos darbdaviams užpildyti darbuotojų 
trūkumo spragas.

„Esminis dalykas tas, kad mūsų 
migracinė programa padeda mūsų eko
nomikai išlaikyti gyvybingumą ir augti 
bei išsprendžia darbuotojų trūkumą.“ - 
patikino Australijos imigracijos minis
tras. □

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pozicija 
dėl Lietuvos pilietybės

Dabartinis ir laikinas Pilietybės įstatymas neišsprendžia dvigubos pilietybės 
(pilietybės išsaugojimo) problemų.

Lietuvos Respublikos Konstitucija teigia:
- Lietuvos pilietybė įgyjama gimstant (12 straipsnis).
- Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės (18 straipsnis). ,
- Žmogaus teisių negalima varžyti (29 straipsnis).
Tvirtiname, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija garantuoja Lietuvos pilie

čiui prigimtinę teisę j Lietuvos pilietybę, įgytą gimstant. Ta prigimtinė teisė turi būti 
išsaugota ir garantuota visomis aplinkybėmis.

Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija, kurios 
nariai yra atstovai iš įvairiuose kraštuose gyvenančių užsienio lietuvių ir iš Seimo 
atstovų, po vieną iš kiekvienos frakcijos Seime. 2007m. balandžio 20 d. ir vėl 2008 
m. gegužės 16 d., Vilniuje, išklausę atsakingų valstybės pareigūnų, Pilietybės įstatymo 
pataisų projektų autorių bei žinovų ir ekspertų šioje srityje, konsensuso būdu priėmė 
rezoliucijas kuriose: ragina Lietuvos Respublikos Seimą kuo greičiau užtikrinti 
Lietuvos Respublikos pilietybės, įgytos gimus, išsaugojimą ir tęstinumą; siūlo 
Lietuvos Respublikos Seimui:

Priimti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo pataisas, kurios leistų Lietuvos 
Respublikos piliečiams, įgijusiems pilietybę gimus, jų vaikams, vaikaičiams ir 
provaikaičiams, bet kuriomis aplinkybėmis išsaugoti Lietuvos Respublikos pilietybę;

Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18 arba 32 straipsnį taip, kad nei 
vienas pilietis, nei jo palikuonys negali prarast i Lietuvos Respublikos pilie tybę, įgytos 
gimus, prieš savo valią.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė'teigia, kad užsienio lietuviai turi prigimtinę 
teisę j Lietuvos pilietybę ir nepritaria jokiai iniciatyvai, kuri gali ją panaikinti ar tą 
pilietybę atimti (net ir įgijus kitą pilietybę).

„Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt.“ (J. Zauerveinas)

Ričardas Bukevičius. Pa
sirodo. dainos autorė viena 
iš choro dainininkių. Bet 
Ričardas neatskleidė 
paslapties, kas ji.

Skambėjo dainos viena 
po kitos. Nespėjom apsi
žvalgyti. kaip pranešėja 
paskelbė paskutinę dainą: 
“Daina Vilniui”, solo 
partija - Garry Penhall.

Šia daina ir baigėme 
“Pavasario kavinę”, lin
kėdami visiems linksmų, 
gražių ir saulėtų dienų.

Choro prezidentė Al
bina Liutackienė padėkojo 
žiūrovams, svečiams už ap
silankymą, choristams už jų pareigin
gumą, Klubo administracijai už gera
norišką choro “Daina” globą, choro 
moterims, už pavasariniais žiedais iš
puoštą sale ir už dovanas loterijai.

Ir, žinoma, didelis ačiū Birutei 
Aleknaitei ir Wojciech Wisniewki už jų 
pasiaukojantį darbą, kantrybę ir meilę 
chorinei dainai.

Su pavasariu, visus! □

“Respublika” ieško korespondentų
Turime pasiūlymą Jūsų Bendruomenės nariams, norintiems save išbandyti 

žurnalistikoje. Kadangi kol kas mūsų laikraštis neturi pastovių korespondentų užsie
nyje, mes nusprendėme šią situaciją ištaisyti ir pasiūlyti galimybę užsienyje gyvenantiems 
lietuviams rašyti mums kokia nors tema, susijusia su šalimi, kurioje gyvenate.

Tiesa, galvojant apie Lietuvos pragyvenimo vidurkį, didžiulių honorarų pažadėti 
negalime, tačiau tikrai už darbą ir vargą rašantiems atsilyginsime priklausomai nuo 
straipsnio dydžio ir sudėtingumo.

Labai tikimės, kad kas nors atsilieps.
Linkėjimai iš Lietuvos! “Respublikos” pasaulio skyrius

E-mail: pasaulis@rcspublika.net
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Lietuva iš arti Nustatyti Lietuvos ES politikos prioritetai
Baltijos dugnas - aukso kasyklos

lobių ieškotojams
Lobių ieškotojams ir įvairaus plauko 

plėšikams Lietuvos teritoriniuose van
denyse Baltijos jūros dugne gulintys laivai 
ir jų likučiai - tikros aukso kasyklos.

Kaip rašo dienraštis „Lietuvos žinios”, 
neseniai grupė iš Latvijos atvykusių as
menų norėjo apiplėšti Antrojo pasaulinio 
karo pradžioje nuskendusį sovietų po
vandeninį laivą S-iO. Tačiau Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos pakrančių ap
saugos rinktinė užkirto tamkelią.

Dienraščio duomenimis, vienas žino
mas Latvijos kolekcininkas kreipėsi į lie
tuvius narus, kad šie jį palydėtų į vietą, 
kur jūroje, apie 30 jūrmylių (maždaug 55 
kilometrų) nuo kranto, prie Nemirsetos, 
nuskendo laivas. Atvykėlis ne tik žinojo rei
kiamas koordinates, bet ir pateikė ilgą 
sąrašą eksponatų, kuriuos norėtų iškelti 
iš dugno. įtariama, kad latvis siekė išmon
tuoti kolekcininkus dominančius techni
nius prietaisus, iškelti ginklų likučius, šal
mus, diržų sagtis ir kitką.

Lietuvių narai informaciją apie jo pa
geidavimus perdavė paveldosauginin- 
kams, o šie - pasieniečiams. Pareigūnai 
sustiprino patruliavimą nurodytoje vieto
je, bet latviai dėl nežinomų aplinkybių čia 
net neatplaukė.

Pusiau perlūžęs povandeninis laivas, 
gulintis 40 metrų gylyje, buvo aptiktas 
pernai vasarą. Iš pradžių manyta, jog tai - 
vokicčitĮ U580, tačiau vėliau narai rado 
laive gaisrine žarną, ant kurios buvo ru
siškų užrašų. Paaiškėjo, kad tai-sovietų S-

Vaikaičiai grįžta gimtinėn
Bernardas Šaknys, Vilnius

Vilniaus vidurinė mokykla „Lietuvių 
namai“ priėmė mokinius, atvykusius iš vi
so pasaulio. Vilniaus vidurinės mokyklos 
„Lietuvių namai“ direktorė Daiva Brie
dienė jau spėjo susipažinti su naujaisiais 
mokiniais, atvykusiais iš viso pasaulio.'lai 
daugiausia Lietuvos tremtinių, kurių se
neliai buvo išvežti į Sibirą, vaikaičiai. Taip 
pat Lietuvos etninių žemių gyventojų, 
išeivių iš įvairių pasaulio šalių atžalos, ku
rių seneliai ir tėvai pasiryžo savo vaikus 
grąžinti Lietuvai.

Naujokai mokosi lietuviškai
Direktorė su pavaduotoja Aušra Ba- 

liukynaitc šiomis dienomis dar priima 
žemesniųjų ir aukštesniųjų klasių moki
nius. „Mokslo metus pradėjo 227 mokiniai. 
Keturių laukiame, jau gavome žinią, kad 
atvyksta. O mokinio iš Urugvajaus sulauk
sime tik lapkričio mėnesį“, - sakė žurna
listams D.Briedienė.

Pavaduotoja A.Baliukynaitė pakviečia 
i klases, kuriose - ką tik pradėję mokytis 
„Lietuvių namuose“ ir nemokantys lietu
viškai vaikai. Jiems pirmosios pamokos 
vyksta išlyginamosiose klasėse. Penktokus, 
septintokus ir aštuntokus lietuvių kalbos 
moko jauna mokytoja Rūta Zakarkaitė. 
Pedagogė džiaugiasi, kad jau pirmosiose 
pamokose ji pajuto nuoširdų moksleivių 
siekį kuo greičiau ir taisyklingiau išmokti 
kalbėti lietuviškai. Nė vienam jų lietuvių 
kalba nėra negirdėta. Seneliai ar prosene
liai išmokė vieną ar kitą žodį tarti jų gim
tąja kalba, nemažai pasakojo apie tolimą 
kraštą prie Baltijos jūros. į kurį prievarta 
atvežė Lietuvos okupantai.

„Mano mama lietuvė, ji nori, kad ir mes, 
visi jos vaikai, būtume lietuviai“, - sakė 
Marija Grickichiš Irkutsko. Su ja toje pa
čioje klasėje ir sesutė Ana, o aukštesnėse 
klasėse mokysis brolis Nikita. Mokėsi ir
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10. Kartu su juo nuskendo ir visa įgula, iš 
viso 38 žmonės.

Baltijos jūros dugne, Lietuvos terito
riniuose ir gretimuose vandenyse, gali bū
ti iki 70 nuskendusių laivų bei lėktuvų 
liekanų. Istorijos mokslui tai neįkainoja
mos vertybės. Tačiau tyrinėti, juolab iš
kelti šiuos lobius iš jūros dugno ir eks
ponuoti krante kainuoja milžiniškus 
pinigus. Todėl kol kas tyrėjai tik renka 
informaciją apie skenduolius, juos kla
sifikuoja, nustato tikslias koordinates ir 
laukia.

Tuo metu vadinamieji juodieji archeo
logai nesnaudžia. Pasak specialisto Lais
vūno Kavaliausko, pastaruoju metu jau
čiamas labai padidėjęs jų susidomėjimas 
povandeniniu grobiu. Kai Lietuva tapo 
Europos Sąjungos nare ir atvėrė sienas, 
daugelis kitapus Baltijos gyvenančių 
kolekcininkų suprato, kad mūsų šaliai 
priklausančiuose vandenyse jų laukia 
tikras Eldoradas.

„Mūsų duomenimis, dugne guli ir pre
kybinių, ir karinių, ir povandeninių laivų, 
lėktuvų, burlaivių, aptiktas ir garlaivis su 
varomuoju ratu. Net vienas iš trijų pir
mųjų Pirmojo pasaulinio karo laikų vo
kiečių admirolinių lėktuvnešių „Wilhelm 
Friedrich”. Visus šiuos objektus reikia 
saugoti. Prieš keletą metų mums pavyko 
pasiekti, kad būtų pakeisti įstatymai ir 
povandeniniai objektai būtų įtraukti į 
kultūros vertybių registrą”, - aiškino 
L.Kavaliauskas. lietuviams, com 

gyveno Bolšaja Rėčka kaime netoli Bai
kalo ežero. Nelengva bus pamiršti gimti
nę, tačiau noras tapti lietuvaite nustelbė 
viską. Kaip ir Janai Pak iš Irkutsko, Vik
torui Zaburdiajcvui iš Kazachstano, Alek
sui Kare linui iš Krasnojarsko.

Vietą teks išsikovoti
Ne visi naujokai gali tapti „Lietuvių 

namų“ mokiniais. Iki naujųjų metų jie 
privalės gerai išmokti lietuviškai. Ne tik 
viską suprasti, sklandžiai lietuviškai kal
bėti, bet ir skaityti bei rašyti. VIII-X klasių 
išlyginamosiose klasėse lietuvių kalbos 
moko Aušra Dambrauskienė. Čia mokiniai 
vyresni, kai kurie baigę net vidurines ru
siškas mokyklas. Pasimokius šiuos mokslo 
metus lietuviškai, bus nuspręsta. į kurią 
lietuviškos mokyklos klasę jie bus priimti.

Aliona Vasiljcva Rusijos Orcnburgo 
mieste baigė aštuonias klases. .1 i neabejoja, 
kad bus priimta į devintąją. Nežino. į kurią 
klasę pateks Ana Kisel, baigusi vidurinę 
Baltarusijoje. Jei gerai viską išmoks, lais
vai kalbės lietuviškai, gal bus priimta į 
vienuoliktą klasę.

Elvyra Čiurlionytė iš Ukrainos dar ne
moka lietuviškai, bet greitai išmoks. Jos 
tėvas daug pasakojo apie Lietuvą, jai nuo 
mažens primindavo, jog jų pavardė rodo, 
kad kilę iš garsaus dailininko ir kompozi
toriaus M. K. Čiurlionio giminės.

Metodiką kuria patys
Pavaduotoja A.Baliukynaitė džiaugėsi, 

kad visi mokytojai dirba labai nuoširdžiai, 
myli mokinius, todėl vaikai mažiau jaučia 
namų, tėvų ir artimųjų ilgesį. Pedagogai 
kuria jaukių namų aplinką, moko ir ugdo 
kiekvieną mergaitę ir berniuką. Pasak 
direktorės D.Briedicnės, labai svarbu su
prasti svajones, išklausyti pasiūlymus, 
padėti mokiniams suprasti kelio į brandos 
amžių vingius ir duobes.

Lituanistė R.Zakarkaitė 2001 m baigė 
Vilniaus pedagoginį universitetą. Pateko į 
mokyklą, kurioje tenka pačiai kurti mo-

Vilnius, rugsėjo 25 d. (ELTA). Pareng
tas pirmas dokumentas nuo Lietuvos 
narystės Europos Sąjungoje (ES) pradžios, 
kuriame įvardinta Lietuvos ES vizija ir 
išskirta dešimt strateginių krypčių, api
brėžiančių svarbiausius ateinančių pen- 
kerių metų Lietuvos ES politikos prio
ritetus.

Vyriausybė patvirtino Vyriausybės kan
celiarijos inicijuotą Lietuvos Europos Są
jungos politikos 2008-2013 melų stra
teginių krypčių dokumentą. Jis padės 
formuoti ir įgyvendinti aktyvią, nuoseklią 
ir aiškią Lietuvos ES politiką, taip pat 
prisidės prie Lietuvos pasirengimo pirmi
ninkauti ES Tarybai 2013 metais.

Vyriausybės kanclerio Valdemaro Sa- 
rapino teigimu. Lietuvos integracija ES jau 
pereina į kitą lygmenį - pasiekę narystės 
tikslą, dabar turime tinkamai įsitvirtinti 
Europos bendruomenėje.

“Per penkerius narystės metus mes jau 
subrendome ir žinome, kokioje organi
zacijoje norime būti, kaip galime prisidėti 
ją stiprindami, kuo turime pasidalinti su 
kitomis šalimis”, - sako Vyriausybės 
kancleris. Jo teigimu, strateginių krypčių 
išskyrimas padės stiprinti Lietuvos įtaką 
ES, užtikrins nuoseklesnį Lietuvos inte

Antra aukso moneta buvo pristatyta Trakų pilyje
(ELTA). Lietuvos tūkstantmečiui skir

ta antroji 100 litų aukso moneta buvo 
pristatyta Lietuvos istorijos lopšyje -Trakų 
pilyje. Iškilmingas monetos pristatymas 
įvyko antradienį, rugsėjo 30-ąją. Tuo metu 
proginė moneta pasirodė apyvartoje ir 
pradėjo cirkuliuoti kaip mokėjimo ir 
atsiskaitymo priemonė.

Monetos kaina siekia 850 litų, iš viso 
buvo išleista 10,000 vienetų šių proginių 
monetų.

Monetas nukaldino UAB “Lietuvos 

Prezidentas Valdas Adamkus (centre) Lietuvių namuose su mokiniais.

kymo metodiką, nes kelerius metus kaltos 
pedagoginės tiesos neteko prasmės. Bet 
dirbti nepaprastai įdomu. Mokiniai jautrūs, 
gražūs, mieli. Gerbia mokytojus. Reikia 
tikėti jais, stengtis neįžeisti, kiekvienam 
susitikimui kruopščiai pasiruošti, daug 
žinoti ne tik apie mokinį, bet ir apie šalį, iš 
kurios jis atvykęs. Juk tik šį rudenį sulau
kė mokinių ne tik iš Rusijos. Kazachsta
no. bet ir iš Islandijos, Ispanijos, Anglijos.

Vaikams ir jaunuoliams motiną, tėvą, 
šeimą atstoja kita lituanistė - Aušra Dam
brauskienė. Jos nuomone, per lietuvių 
literatūrą, tautosaką ir istoriją geriausia 
atskleisti lietuvių tautos šviesą, kurioje au
go jų seneliai. ištremti iš Tėvynės. A.Baliu- 
kynaitės įsitikinimu, vienintelė Lietuvoje 
mokykla, padedanti sugrįžti vaikams į 
senolių kultūrą, kalbos erdvę, turi ateitį. Į 
ją skubės vis daugiau po pasaulį išsklidusių 
lietuvių atžalų. 

resų formavimą bei atstovavimą.
Strateginių krypčių dokumentas “Dau

giau Europos Lietuvoje ir Lietuvos Eu
ropoje!” įtvirtina nuostatą, jog Lietuva 
siekia stipresnės ES.

Jame pabrėžiama, jog ateityje mūsų 
šalis ypatingą dėmesį skirs žmonių ryšiams 
su kitų ES valstybių narių piliečiais stip
rinti, sieks efektyvaus ES bendrosios rin
kos veikimo, energetinės integracijos ir 
darnios aplinkos, aktyvesnės ES kaimy
nystės politikos.

Šis dokumentas svarbus ir tuo, kad ja
me susistemintai ir glaustai išdėstomi 
Lietuvos ES politikos tikslai prioritetinė
se srityse. Jis skirtas visuomenei, Lietuvos 
institucijoms, dalyvaujančioms formuojant 
ir įgyvendinant Lietuvos ES politiką, taip 
pat kiekvienam, besidominčiam ES 
reikalais.

Strategines kryptis parengė Ministro 
Pirmininko sudaryta darbo grupė, kurioje 
dalyvavo Prezidento, Seimo. Vyriausybės 
kanceliarijos ir ministerijų atstovai. Ren
giant dokumentą buvo tariamasi su 
akademine bendruomene, skirtingų sri
čių ekspertais. Vyriausybės socialiniais 
ekonominiais partneriais, vyko viešosios 
konsultacijos su visuomene. □ 

monetų kalykla”. Kolekcininkams jos bus 
parduodamos Lietuvos banko kasose 
Vilniuje Kaune ir Klaipėdoje.

Ceremonijoje Trakų pilyje dalyvavo 
Lietuvos banko valdybos pirmininkas 
Reinoldijus Šarkinas, monetos grafinio 
projekto autorius Liudas Parulskis ir jos 
gipsinio modelio autorius Giedrius 
Paulauskis, monetai skirto lankstinuko 
teksto autorius profesorius Alfredas 
Bumblauskas, muziejininkai, kolekci
ninkai, žimašklaidos ir kiti atstovai. □

Mokykla padeda atrasti Lietuvą
Mums būnant mokykloje, pas direk

torę užsuko buvusi mokyklos auklėtinė 
Kristina Kulnienė. Ji 1993 m. atvyko iš Ry
gos. Baigusi „Lietuvių namų“ vidurinę 
mokyklą moteris sako, kad čia „rado Lie
tuvą ir tapo tikra lietuve.“ Jos didžiausias 
troškimas pagelbėti krikšto dukrai. „Noriu, 
kad sesers dukra Veronika, baigusi Rygos 
mokyklos penkias klases, taptų „Lietuvių 
namų“ šeštoke“, - sakė ponia Kristina.

„Lietuvių namų“ mokiniai gyvena mo
kyklos kieme esančiame bendrabutyje. 
Veikia valgykla, nuolat budi auklėtojau 
kiekvienas gali pasirinkti mėgstamą būre
lį, vyksta šokiai, žaidimai, pokalbiai.

Direktorė pritarė buvusios auklėtinės 
sprendimui. Mokyklos vadovė laukia kiek
vieno pasaulio platybėse.pasiklydusio tau
tiečio, norinčio vaikus grąžinti Lietuvai.

(“Valstiečių laikraštis”)
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Iš Redakcijos pašto
Mieli draugai,

Gavau laišką iš Lietuvos su 
nuotraukomis iš kolegės Tere
sės, J.Janonio gimnazijos Šiau
liuose geografijos mokytojos, 
kuriame ji aprašo, kaip buvo 
panaudoti AUS $1,500, kurie 
buvo paaukoti vieton dovanė
lių mano 85-tojo gimtadienio 
proga.

Dar kartą širdingai Jums 
dėkoju, kad padėjote paremti 
gimnaziją ir moksleivius Lie
tuvos provincijoje.

Jūsų Isolde Ira

Nuotraukose dešinėje: baldai, 
pirkti už Jūsų paaukotus pini
gus, ir geografijos kabinetas, 
kurio vienoje sienoje paveiks
luose Olegas Truchanas, o ki
toje-Australija.

Gcrb. Redaktore,
Ačiū mūsų laikraščiams “Mūsų Pa

stogei, “Tėviškės Aidams” ir Aidai Go- 
gelytei iš SBS radijo, kurie paskelbė apie 
Šiluvos šventę Sydnėjujc.

Nušvito malonus, šiltas rugsėjo 21 
dienos rytas. Sydnėjujc užsakyta bažny
čia, vargonais groja australiukė Megan 
Dunn, gieda “Dainos” choristai, vadovauja
mi Birutės Aleknaitės. Priekinius suolus 
užpildo Kristinos Rupšienės jaunieji 
uniformuoti skautai. Kiti suaugusieji su
sėdo prie užpakalinių durų. Viduryje baž
nyčios švilpauja vėjas, bet sėdi ir ten keli 
drąsesni maldininkai.

Išeina mūsų kapelionas Jonas Stan
kevičius, atvažiavęs iš Beilingen su sve
čiu kunigu Bernardu iš Ugandos Afri

Poetės Lidijos Šimkutės apsilankymas Skuode
Liepos 29 dieną cen

trinėje miesto bibliote
koje skambėjo eilės. Į 
bibliotekos skaityklą 
susirinkęs būrelis lite
ratūros mėgėjų turėjo 
unikalią progą paben
drauti su poete Lidija 
Šimkute. Moteris domi
no skuodiškius ne tik 
savo talentu. Daugelis 
jautė pasididžiavimą, 
kad ši garsi poetė yra 
.mūsų kraštietė.

Susitikimą su poete 
organizavo Edmundas 
Untulis, Stasys Jonaus- 
kas ir Dalia Markavičie- 
nė. Visi jie pasveikino poetę padėkos 
žodžiais, o Edmundas Untulis net išvertė 
ir perskaitė kai kuriuos L. Šimkutės ei
lėraščius žemaičių kalba. Juokauta, kad 
žemaičių kalba bus 14-oji, j kurią verčia
mi poetės darbai. L. Šimkutė susirin
kusiems buvo pristatyta kaip charizma
tiška asmenybė, kurios energiją pajus 
kiekvienas klausytojas. Ir iš tiesų, poezijos 
gerbėjai mėgavosi ne tik išskirtinėmis L. 
Šimkutės eilėmis, bet ir jos skaitymu. 
Jausmingas eilėraščių perteikimas balsu 
leido dar labiau įsijausti ir suprasti min
čių gelmę.

Kaip pastebėjo viena renginio orga
nizatorė, poetės kūryba labai skiriasi nuo 
kitų išeivijos menininkų. Kaip sakyta su
sitikimo metu, L. Šimkutės kūrybai daug 
įtakos turėjo moters domėjimasis tolimų
jų rytų filosofija. Poetė aplankė daugiau 
nei 40 pasaulio šalių, tačiau už vis la
biausiai ją žavi rytų menai. Pati moteris 
džiaugėsi savo trečiu apsilankymu Skuode. 
Prieš tai ji pabuvojo Plungėje, kur taip pat

koje. Kun. Jonas, nors ir lenkų kilmės, ži
no geriau Lietuvos istoriją, negu mes pa
tys. Pamoksle jis vaizdžiai nušvietė Ši
luvos istoriją ir to laiko stebuklus, kai 
pasirodė verkianti Mergelė Marija su 
kūdikiu ant rankų.

Suskamba vargonai ir Panis Angelicus. 
Gieda australas advokatas Garry Penhall 
ir “Dainos” dirigentė Birutė Aleknaitė. 
Džiaugiasi Aukštybėse jos tėveliai, kad jų 
jauniausia dukrelė randa laiko dėl lie
tuvių. Deja, šiandien jų tiek mažai...

Norėčiau paklausti Marijos, ar ji kar
tais neverkė ant kokio akmens Sydnėjuje? 
Kad didžiausios lietuvių kolonijos Aus
tralijoje žmonės nerado laiko bent vienai 
valandai nušluostyti ašarą Marijai, ma
tančiai šių dienų lietuvius.

A. Kramilius

Priekyje iš kairės: poetas Stasys Jonauskas, rašytojas Ed
mundas Untulis, Lidija Šimkutė ir Dalia Markavičienė.

pristatinėjo naujausią savo knygą „Mintis 
ir uola“. Padėkojusi ją pristačiusiems žmo
nėms, L. Šimkutė skaitė savo eilėraščius 
iš visų ciklų. Rašytojos darbus pasirinko 
skaityti ir dvi skaitovės. Nutilus aiškiu balsu 
tartoms eilėms, I.. Šimkutė pasikalbėjo su 
savo talento gerbėjais. Jie noriai dalijo 
klausimus, o poetė mielai į juos atsakinėjo. 
Kalbėjo ir apie savo vaikus bei anūkus, 
kuriuos kantriai mokina lietuvių kalbos. 
Pasakojo apie keliones į Lietuvą, mūsų šalį, 
kurią spėjo aplankyti ir jos vaikai.

Poetė didžiuojasi savo gimtine ir yra 
tikra, kad niekas negali atimti jos tauty
bės. Ji turi dvi pilietybes - lietuvių ir 
australų - todėl bijo, kad pirmoji jai gali 
būti atimta. Baigiantis susitikimui, klau
sytojai karštai padėkojo rašytojai ir ap
dovanojo ją gėlėmis. Prieš išvykdama iš 
Skuodo, poetė paliko labai brangių do
vanų miesto bibliotekai. Tai nuotraukos iš 
jos asmeninio gyvenimo, kelionių, jos ma
mos australiškas pasas, bei abiejų tėvų lie
tuviški pasai, L. Šimkutės krikšto liudi-

Įdomu užsienio lietuviams
Ne vienam Australijos lietuviui teko ar tenka kreiptis į LR garbės konsulus dokumentų 

tvirtinimo ar panašiais reikalais. Todėl gali būti naudinga pasidomėti paaiškinimu, 
kurį LR Užsienio reikalų ministerija suteikė apie šią padėtį bei garbės konsulų įgaliojimus. 
Ministerijos raštas buvo adresuotas sydnėjiškiui Vyteniui Šliogeriui, kuris dokumentų 
tvirtinimo klausimu buvo kreipęsis į LR valdžios institucijas. Red.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos konsulinis departamentas 

Dėl garbės konsulų atliekamų konsulinių funkcijų
Gerbiamas p. Šliogcri,

Suprantame Jūsų susirūpinimą dėl 
konsulinių paslaugų teikimo apribojimo 
bei apgailestaujame dėl Jūsų patirtų 
išlaidų.

Skirdama garbės konsulą vienoje ar 
kitoje užsienio valstybėje, Lietuvos Res
publikos užsienio reikalų ministerija pri
valo vadovautis 1963 m. Vienos konvencija 
dėl konsulinių santykių. Pagal Konstituci
jos 5 str. garbės konsulams gali būti su
teiktos šios funkcijos:

a) atstovaujamosios valstybės, jos pi
liečių ir juridinių asmenų interesų gyni
mas priimančiojoje valstybėje laikantis 
tarptautinės teisės normų;

b) prekybinių, ekonominių, kultūrinių 
ir mokslinių ryšių tarp atstovaujamosios ir 
priimančiosios valstybių plėtojimas bei 
kitų draugiškų santykių tarp jų skatinimas 
laikantis šios konvencijos nuostatų;

c) informacijos apie priimančiosios 
valstybės prekybinį, ekonominį, kultūrinį 
ir mokslinį gyvenimą bei įvykius rinkimas 
teisėtomis priemonėmis, šios informacijos 
perdavimas atstovaujamosios valstybės 
vyriausybei bei jos teikimas suinteresuo
tiems asmenims;

c) pagalba atstovaujamosios valstybės 
piliečiams ir juridiniams asmenims;

g) atstovaujamosios valstybės piliečių 
ir juridinių asmenų interesų apsauga pa
likimo atsiradimo (successio mortis causa) 
atveju priimančiosios valstybės teritorijoje, 
laikantis pastarosios įstatymų;

h) nepilnamečių ir kitų asmenų, ne
turinčių visiško veiksnumo ir esančių 
atstovaujamosios valstybės piliečiais, in
teresų gynimas nepažeidžiant priimamo
sios valstybės įstatymų, ypač jei tokiems 
asmenims reikia globos ar rūpybos;

m) vykdymas bet kokių kitų funkcijų, 
kurias atstovaujamojivalstybė paveda at
likti konsulinei įstaigai, kurių nedraudžia 
priimančiosios valstybės įstatymai ir kiti 
teisės aktai, arba dėl kurių neprieštarauja 
priimančioji valstybė, arba kurie numatyti 
galiojančiose atstovaujamosios valstybės 
ir priimančiosios valstybės tarptautinėse 
sutartyse.

Išskirtinais atvejais garbės konsulams 
gali būti suteikiama darviena. šiuo atveju,

Ar šį rudenį ištarsime: Lietuva iš ligos patalo keliasi?
(...) Iš tikrųjų, buvę prievartautojai 

niekur nedingo, o persivadinę ne tuo, kuo 
buvo ir liko, pasidabinę patriotiškais šūkiais 
ir simboliais, isitrynė į Sąjūdį, o vėliau ir į 
visas valstybės struktūras, gi idealistus, Lie
tuvos patriotus, kaip tas gegužiukas, iš visur 
išgujo. Pasirodė, kad tauta iškovota laisve 
negebėjo naudotis, sau į šeimininkus vėl 
rinko vakarykščius prievartautojus. Prisi
miniau rašytojo Kazio Sajos palyginimą ir 
vėl su liūdesiu parašiau:

AVYS IR KUOLAS
Rišama avis prie kuolo priprato 
Ir ganėsi taip daugelį metų.

jimas, knygos, straipsnių, leistų Australi
joje ir Plungės laikraščiuose, kopijos, 
knygos, kuriose surinkti ekslibrisai, bei 
svarbią kraštotyros reikšmę turintis Kra
kių kaimo 1932 m. planas.

Nepamirštanti savo gimtinės ir tėviškės, 
poetė Lidija Šimkutė atsisveikino iki kitų 
susitikimų.

Raimonda Dainiūtč 

konsulinė funkcija, t.y.:
d) pasų ir kelionės dokumentų išda

vimas atstovaujamosios valstybės pilie
čiams.

Šiuo metu Australijoje teisė atlikti to
kią konsulinę funkciją yra suteikta Lietu
vos Respublikos garbės generaliniam 
konsului p. Andriui Žilinskui. Ši funkcija 
nesuteikia teisės garbės konsului imti 
konsulinį mokestį ir atlikti kitus notarinius 
veiksmus, tiesiogiai nesusijusius su doku
mentų Lietuvos Respublikos pilietybės 
klausimams spręsti nagrinėjimu bei Lie
tuvos Respublikos pasų išdavimu. Todėl nei 
anksčiau garbės generalinio konsulo pa
reigas Sydnėjuje atlikęs p. Viktoras Šliteris, 
nei garbės generalinis konsulas p. Andrius 
Žilinskas neturi juridinės teisės tvirtinti 
įgaliojimų, tame tarpe, ir su nekilnojamo 
turto valdymu susijusių įgaliojimų.

Norėtume pridurti, jog garbės konsulų 
teisės atlikti aukščiau paminėtas konsuli
nės funkcijas yra ribotos, kadangi garbės 
konsulai, skirtingai nei etatiniai konsuliniai 
pareigūnai, dėl asmens duomenų apsaugos 
negali turėti prieigos prie tam tikrų gy
ventojų duomenų registrų (pavyzdžiui. 
Gyventojų registro tarnybos). Lietuvos 
Respublikos garbės konsulai užsienyje nė
ra aprūpinami ir tam tikroms konsuli
nėms funkcijoms atlikti reikalinga techni
ne įranga (pavyzdžiui, biometrinių duo
menų pasuose nuskaitymo įranga). Visa 
tai riboja garbės konsulų galimybes atlikti 
notarinius veiksmus, kuriuos pavedama 
atlikti etatiniams konsuliniams pareigū
nams Lietuvos Respublikos diplomati
nėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose 
užsienyje.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 
ministerijai yra gerai žinoma konsulinio 
atstovavimo Australijos kontinente prob
lema. Siekdama kuo greičiau išspręsti šią 
problemą bei norėdama padėti Australijo
je gyvenantiems Lietuvos Respublikos 
piliečiams, ministerija pasiūlė Lietuvos 
Respublikos Vyriausybei įsteigti etatinį 
Lietuvos Respublikos konsulatą Austra
lijoje. Manytume, jog konsulato steigimo 
klausimas tėra tik laiko klausimas.

Pagarbiai, Petras Aiiusas
Direktoriaus pavaduotojas

Prigimdo ėriukų, kelios kartos jų rados, 
liet ir tie kuolų tarsi stabą tematė.

Praeivis avelį nuo kuolo paleido - 
Lai ganosi pievoj graži avių banda. 
Bet nuo kuolo mdolli avelės nepuolė; 
Seno įpročio visos laikėsi uoliai.

Šeimininkas tų kuolą iš žemės ištraukė - 
Lai sklinda avelės po platųjį lauką. 
Švelniavilnės laisvės niekad nepatyrę, 
Netolo, o sukos aplink kuolo skylę.

Ar suvoki, žmogau, blogo įpročio galią, 
Kad elgiesi dažnai, kaip anoji avelė;
Nors kuolas ištrauktas ir virvė prapuolė, 
Už virvę, už. kuolų ir skylę balsuoji.

TUrėčiau pridurti, kad ir kuolo skylė 
jau užsiraukė, nes kaip rodo apklausos, 
pasitikėjimas Seimu yra beviltiškai smil
kęs. Dieve, duok, kad po spalio 12-osios, 
apsilankęs Karveliškių kapinėse, Petrui ir 
Marijai nuneščiau ne tik „Amžintąjį Atil
sį“, bet ir žinią, kad Lietuva iš ligos pata
lo keliasi. Algimantas Zolubas, Vilnius
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Antanas Laukaitis ATOSTOGOS LIETUVOJE
Nuostabūs Druskininkai

Jau beveik šešios savaitės kaip atos
togauju gražiojoje Lietuvoje. Nors pir
mosios dienos buvo lietingos ir šaltos, 
tačiau dabar, kaip mano draugai sako, 
vasara panaši į australišką. Ir tikrai, orai 
labai gražūs, o saulutė šviečia kaip ir 
Australijoje. O per šį laiką nemažai pa
mačiau, gražiai pasisvečiavau, o atostogų 
pradžioje su mūsų skautais ir sporto va
dovais gana nemažai nuveikiau. Aptarėm 
būsimas Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nes, kurios įvyks kitais metais. Sporto 
departamentas, “Žalgiris” ir Lietuvos tau
tinis olimpinis komitetas mums pažadė

Anūkė Alana su tėvu Jonu Obeliūnu prie Daugų ežero.

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Skalbimo 
mašina

Vieną dieną
buvau dolerinėje. Staiga prieina prie ma
nęs pardavėja ir klausia, ar tie žmonės, 
kurie stovi už durų, yra mano svečiai. Žiū
riu - Gražina su drauge.

“- Taip, taip, jos su manim”, - sakau.
O jos, mat, netoli buvo: Gražina žinojo, 

kad aš būsiu toj krautuvėj, o jos draugė la
bai norėjo pamatyti, kas ten per stebuklai.

Vienas iš “stebuklų” buvo gana didelė 
naujausio modelio pusiau automatinė 
skalbimo mašina. Ideali dovana Gražinai. 
Tik visa bėda, kad nusipirkai ir neškis.

- Ar tavo draugė važiuota? - klausiu 
Gražinos.

- Važiuota.
- Ar galėtų paimti skalbimo mašiną?
- Galės.
- Tai perku.
O čia jau tik kelios minutės iki krau

tuvės uždarymo. Aš tuoj prie vedėjos sta
lo - gauti sąskaitą, j kasą užsimokėti, at
gal prie stalo - kad leistų išduoti mašiną. 
Norėjau mokėti VISA, bet jau anksčiau 
buvau pirkus padangas, medžiagų, kasečių 
ir kitokių dalykų ir krautuvė nebeturėjo tų 
knygučių, tai užmokėjau kelionės čekiais. 
(Grąžą gavau saldainiais). Tada į gatvę - 
susirasti žmogų, kuris padėtų išnešti 
mašiną ir įkelti į bagažinę. Dar vienas par
davėjas padėjo ir parvažiavom.

Vytauto butas penktame aukšte, lifto 
nėra, mašina sveria apie 70 kg., o mes trys 
moterys. Gražina perbėgo per visų pa
žįstamų butus, surado tris vyrukus, už
tempė mašiną. Džiaugėmės kol grįžo Vy
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jo, kad padovanos krepšinio uniformas 
mūsų vyrų, jaunių ir berniukų krepšinio 
komandoms. Taip pat dalyvavome meti
nėse “Žalgiriados” sporto varžybose, ku
rios vyko Alytuje. Ten rungėsi virš 700 ne
profesionalų (mėgėjų) Lietuvos sporti
ninkų. Iš Alytaus, Jurbarko ir Panevėžio 
gavome pakvietimus kitais metais būti jų 
svečiais. Reikės tik nuspręsti, kurį miestą 
mes pasirinksime.

Artėjant Beidžingo olimpiadai gražiai 
atsisveikinau su mūsų olimpiniais vado
vais - V Nėniumi. K. Steponavičium ir Br. 
Čekanausku, kurie pirmieji išskrido Į 
Bcidžingą tvarkyli atvykstančiųjų lietu- 

vių sportinin
kų ir kitų spor- 
tiniij reikalų. 
Visi šie vado
vai dalyvavo 
S y d n ė j a u s 
olimpiadoje ir 
yra mūsų labai 
geri draugai. Iš 
Beidžingo jie 
man paskam
bino ir pasakė, 
kad tik manęs 
ten trūksta. O 
aš sveikatos 
sumetimais 
pasirinkau šį 
kartą man pa
siūlytą Drus
kininkų kuror
tą ir ten esan

čią sanatoriją.

tautas ir visi apžiūrėjom mašiną - nėra 
mašinos paso. Pasas - tai instrukcijų 
knygelė, kartu su garantija. Skambinam 
Gražinos draugei - gal bagažinėj iškrito? 
Nėra.

Sekantį rytą lekiu į dolerine, kad nega
vau garantijos. “Kaip gi negavot? Pardavė
jas jums į rankas padavė!” Gražina matė, 
kad jis tą garantiją rankoj turėjo, bet pa
duoti niekam nepadavė. Tačiau su manim 
vedėja j kalbas nesileido.

Vytautas pasišaukė mechaniką - gal iš 
viso mašina netvarkoj. Po trijų dienų me
chanikas atėjo, apžiūrėjo - viskas tvarkoj. 
“Bet”, sako, “garantija išduodama dve
jiems metams, o čia pats naujausias modelis, 
tai jeigu suges, niekas privačiai nepatai
sys, nes juodojoj rinkoj dar nėra tos maši
nos dalių”.

Ir prasidėjo kryžiaus keliai. Kiekvieną 
kartą, kai nusivedu draugų gimines į do
lerinę (o jų buvo nemažai), kol jie renkasi 
daiktus, aš pas vedėją ir dūzgiu. O ji man: 
“Mes pasą idėjom į mašinos būbną (jau 
nebe į rankas) - gal iškrito”.

Bėgo savaitė, o pokalbis vis kartojosi. 
Vedėjos veidas darėsi vis piktesnis, o aš nė 
po 5 dienų (kaip dauguma turistų), nė po 
trijų savaičių neišvažiuoju. Pagaliau po 
pusantro mėnesio mano išvažiavimo lai
kas tikrai ėmė artėti. Nueinu vėl ir sakau:

- Jeigu jūs nerandat, tai išrašykit man 
naują garantiją.

- Kaip aš tą galiu padaryti, aš net 
nežinau, kokią mašiną jūs pirkot.

- Štai sąskaita. Pagal ją galite surasti. 
Pagaliau, tik dvi mašinos ir buvo krautuvėj.

- Ne, negaliu.
- Tai patikrinkit savo knygas. Toks stam

bus daiktas negali būti parduotas be jokio 
ženklo.

- Ne, mes nieko neturim. Jūs pasiimat 
prekę, sąskaitą ir viskas. (O kas atsitinka 
su kitom trim kopijom, nepasakė) 1 r iš viso, 
garantijos kopiją gali išrašyti tik fabrikas.

- O kur tas fabrikas?

Antanas Laukaitis (kairėje) su architektu ir skulptoriumi Gintaru Žiliu Vandens parke.

Skautai j namus
Nebaigę stovyklavimo skautų stovyklo

je, mūsų skautai dar paviešėjo Vilniuje ir 
kitur Lietuvoje. Po to išvyko namo. Manau, 
kad apie šią stovyklą plačiau parašys pa
tys skautai, nes nuomonių apie ją buvo 
gana įvairių. Mano šeimai čia atstovavo 
anūkai - Alana ir Edis iš Geelong’o. Tarp 
kitko, Edis Vilniaus Gedimino universi
tete pirmąjį semestrą pabaigė su pagyri
mais. Gyvenimu ir mokslu bei draugyste 
su bendramoksliais jis yra labai paten
kintas. Su savo globėjais - mano gerais 
draugais iš Alytaus - jis jau dalyvavo 
didžiųjų žuvį) žvejyboje Norvegijoje, sli
dinėjo Italijos kalnuose, kur pirmą kartą 
pamatė sniegą. Pradžioje besimokydamas

- Riazanėj. (O ta Riazanė Rusijos gi
lumoj, dar už Maskvos). Jūs galite parašyti 
į fabriką.

- Nebūkit juokinga. Kas man atsakys į 
tą laišką. Jūs pardavėt, jūsų reikalas ir 
parašyti.

- Ne. Mes to nedarome. Jūs tik be rei
kalo laiką gaišinate sau ir mums.

Supykau baisiausiai ir nuėjau į Tėviškės 
draugiją pas Petronį.

- Žinau, kad čia ne jūsų sritis, - sakau, - 
bet turiu problemą.

Papasakojau jam visą istoriją, o jis sako:
- Tai reikia kelti skandalą. Kuo aš jums 

galiu padėti?
- Sužinoki!, kam tiesiogiai priklauso ta 

krautuvė ir sudarykit man pasimatymą su 
viršininku.

Užteko vieno kito telefono skambučio. 
Petronis sužinojo, kad dolerinė priklauso 
univermagui. Univermago direktorė sutiko 
mane tučtuojau priimti. Išeinant Petronis 
dar mane perspėjo:

- Nepadarykit netakto: dolerinėj krau
tuvėj yra vedėja, bet univermage yra di
rektorė.

Nuėjau įunivermagą, suradau direkto
rės kabinetą ir raštinę. Sekretorė liepė 
palaukti. Raštinėj gyvenimas virte virė. 
Štai paskambina į vieną skyrių: “Šiandien 
ateis draugė tokia ir tokia, prašau jai atleis
ti kailinukus”; kitai draugei - servizą. At
bėga tarnautoja iš kito skyriaus - jos vai
kui reikia popierio. “I mk! ” Ta grybšt šūs
nį iš stalčiaus ir eina. Kitai reikia pieštukų, 
trintukų - visas aprūpina. Ateina žmonės 
pas direktorę - jos nėra, ateikite vėliau. O 
aš sėdžiu, girdžiu linksmus balsus už 
direktorės durų, stebiu tarybinės įstaigos 
gyvenimą.

Paskui visi Išgarmėjo ir atėjo tikroji sek
retorė. Pasakiau ko aš laukiu ir kad mane 
siunčia Petronis. Sekretorė atsisėdo, pradė
jo dėlioti popieriukus, staiga-taukšt I mano 
žodžiai pasiekė jos smegenis.

-Kas jus atsiuntė?
-Draugas Petronis.
Mergaitė iš karto pas direktorę, jos sve

slidinėti jo tiek prisivalgė , tačiau jau tre
čią dieną puikiai slidėmis leidosi nuo 
aukštokų kalnų.

Lietuvoje per “Žalgirio” vadovus 
sudariau jam sąlygas pabūti prie gražaus 
Platelių ežero ir ten baigti gilaus nardymo 
mokyklą. Čia jis gavo tarptautinį ir 
Londono pažymėjimą.

Išleidus olimpiečius j Beidžingą, ke
lias dienas pasisvečiavau savo draugų 
Snieguolės ir Eugenijaus Vichrovų labai 
gražioje vasarvietėje prie Daugų ežero. 
Dzūkijoje. Puikus ežeras, gražūs pušynai 
aplink jj, skanios sugautos žuvys ir garsieji 
Dzūkijos grybai bei uogos po olimpinių 
išleistuvių buvo puikus atsigavimas.

Tęsinys kitame MP nr.

čiai buvo išgrūsti pro kitas duris, o mane 
pasitiko su plačia šypsena.

Papasakojau visą istoriją. Ji dar mane 
paklausinėjo; gal tikrai už būbno užkrito?

- Gi mechanikas tikrino - būtų atradęs.
- Ar naudojote mašiną?
- Jokiu būdu. Jau pusantro mėnesio 

laukiame.
Direktorė tuoj už telefono ir labai smar

kiai išbarė vedėją. Ta bandė teisintis, bet 
direktorė nutraukė: “- ką čia plepi niekus. 
1 ms žmogus-ir tyčia sakys, kad negavo pa
so. Tuč tuojau pakeisk mašiną, o šitą be 
paso atvežk j univermagą - aš ir be paso 
parduosiu.” O man pasakė, kad mašina bus 
pristatyta į butą.

Sekančios dienos pavakare atgabeno 
naują mašiną. Dolerinės mergaitė man pa
davė jos pasą ir pasakė, kad atvežčiau 
pasirašyti vedėjai, nes kitaip negalioja. Pa
sakiau. kad dabar turiu išvažiuoti iš Vil
niaus, atvažiuosiu parašui po kelių dienų.

Palikau mašiną kambario vidury ir 
triumfuodama, rodydama Čiurčilio per
galės ženklą, nuvažiavau j Kačerginę.

Kai grįžom j Vilnių, Vytautas apėjo ap
link mašiną - ogi vienas šonas įdaužtas, o 
kai suki būbną, tai vis kranksi, kranksi - 
kliūva.

“- Gerai, kad ta garantija nepasirašyta, 
o tai jau būti, mano bėda”, -sako Vytautas.

Kitą rylą mes vėl į dolerinę, pasakėm 
apie įdaužimą, o vedėja ne t nenustebo.

- Čia buvo paskutinė iš sandėlio. Jeigu 
norite, mes jums galime pakeisti j tą pir
mąją. Ir kaip jums ne gėda - tiek nema
lonumų mums padarėte, o tas pasas visą 
laiką buvo už būbno užkritęs; štai mergai
tė net ranką susibraižė jį ištraukdama.

Bet mums visai nebuvo gėda. Mes grį
žome namo, o iš paskos atvažiavo ir skal
bimo mašina. Pūkšnodami, keiksnodami 
dolerinės vyrai užtempė ją į viršų, padavė 
Vytautui pasą, o Vytautas žiūri į jį ir sako:

- Jeigu čia tas pasas, kurį mergaitė su 
tokiu vargu ištraukė, tai kode! ant jo 
užrašyta “Duplikat”?

Tęsinys kitame MP nr.
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W XXV Australijos Lietuvių Dienos ir Sporto Šventė
■■ Sydney2008 gruodis

XXV ALD SYDNEY 2008 ALD Ruošos Komiteto narė Elė Kains apžiūrėjo svečių apsigyvenimo (Australijos Lietuvių Dienų metu) Sydnėjuje galimybes ir
rekomenduoja lentelėje pateiktus viešbučius:

Hotel Location Rooms 
Secured

Rooms
Available

Bookings to 
he paid by

Contact Details Payment Details: Per Night Rate People 
Per 
Room

Facilities
Available

Travelodge Hotel, Bankstown 
(3 star hotel) 
for more details go to: 
http ://www.travelo dge .com. au/lo 
c ations/fe ature s. aspx?hid=766

8 Greenfield P de
(2 minutes walk to the 
Lithuanian Club, located 
in the Bankstown Sport's 
Club)

40 108 26/09/2008 
(for secured 
rooms) 
(direct 
through 
Bankstown 
Travelodge

Ph: (02)9793-0000,
Fax: (02)9793-2439 
email:
tbhk@travelo dge.com.au

EFTPOS, Cr.Card, 
No Cash
Quote: Australian 
Lithuanian Cultural 
Festival

$105.00 p/nper 
room, 
excluding New 
Years Eve 
$180.00

3 Free Parking, 
24hr reception, 
Restaurant, Bar, 
Kitchnett with 
Microwave, 
Access to 
Sport's Club

Rydges (4 star’ hotel) 
formore details go to: 
http ://www.ry dge s. c om/b anksto 
wn

Cnr Hume Highway & 
Strickland Street 
Bass Hill (5 km distance 
from the Lithuanian Club)

TBA 120 the end of 
November 
(direct 
through the 
Bass Hill 
Rydges 
Hotel Only)

Ph: (02)8707-2800;
Fax: (02)9754-1278 
email:
re s ervations_b anksto wn 
@rydges. com.au

Cash with bond, 
EFTPOS, Cr.Card. 
Quote: Australian 
Lithuanian Cultural 
Festival

$119.00 p/nper 
room (incl. 
New Year's 
Eve)

3-4 Free Parking 
Pool, Terrace 
BBQ, 
Restaurant, Tea 
and Coffee 
Making 
Facilities, 24hr 
room service 
and reception

BreakFree Bankstown 
International (4 star hotel) 
for more details go to: 
http ://www.bre akfr e e. c om. au

477 Chapel Rd, Bankstown 
(5 minutes walk to the 
Lithuanian Club)

TBA 59 and
30 Appts

TBA Ph: (02)9790-4700;
Fax: (02)9707-3359 
e-mail:
b anksto wn.re s@bre akfr e e
resorts.com.au

EFTPOS, Cr.Card. $155.00 p/nper 3(c elux) Pool, Tea and 
Coffee Making 
Facilities, Self 
Contained 
Appartments

Quote: Austrą: 
Lithuanian Cui
Festival

Nauja in formacija 
žemesnės kainos 
žiūr. prierašą 
apačioje

xec) 
ppt)

(prices still 
negotiating)

Laundy Hotels - Twin Willows 
Hotel
for more details go to:
http://www.laundy.com.au/twinw 
illows

739 Hume Hwy, Bass Hill, 
(5 km distance from the 
Lithuanian Club)

10 .10 Unbelievable 
Deal 
available to 
the group 
that secures 
all 10 rooms 
booked and 
paid for 
ASAP

Ph: (02) 9724-0637;
Fax: (02) 9728-1987;
e-mail:
ge orgejp oulo s@laundy. c 
om.au

EFTPOS, Cr.Card. 
Quote: Australian 
Lithuanian Cultural 
Festival

$60 p/nper 
room (only if all 
10 rooms are 
secured from 
26/12/08 to 
02/01/09

3 Tea and Coffee 
Making 
Facilities, 
Outdoor BBQ, 
Pool, Pub 
Facilities, Next 
door to Bass Hill 
Plaza Shopping
Centre

Nauja informacija — Break Free Bankstown International (477 Chapel Road, Bankstown) nuleido kainas lietuviams, atvykstantiems į AL Dienas.
The Executive Room was quoted at $ 155/nt reduced to $129/nt - if staying less than 5 nights will have to pay $246 for New Years Eve only instead of $129 - (1 queenbed or 2 singles). 
Delux Room was quoted at $175/nt now reduced to $17S/nt--------- ” “ “ “ “ “ “ $280 for New Years Eve only instead of $175 - (1 queen bed & 1 single bed for up to 3 people) 2 Bedroom
Apartment was quoted as $225/nt - if less than 5 nights will have to pay $316 for New Years Eve only instead of $225 - (up to 6 people-1 queen in 1st bedroom either 1 x king bed 
or 2 single beds in 2nd bedroom plus 1 sofa bed has self contained kitchen & bathroom. 30 apartments available. 59 hotel rooms available.
Must call hotel direct on 1800 222 452 or fax: 9707 3359 or e-mail: richard.hogan@brcakfrcercsorts.com.au advise that this is the special rate offered to the Lithuanian 
Cultural Festival. Booking must be guaranteed with credit card. If no credit card cash/cheque payment required for first nights accomodation before the booking can be confirmed. 
Rydges Bass Hill information : For group bookings of 5 rooms or more please contact Leiannc Murphy (Sales Manager) ph: (02) 8707 2800 or e-mail: 
leiannc_murphy@rydgcs.com for an even better discount on your stay. Approx. 5 km from Club & Basketball stadium & New Years Eve function. If travelling by coach plenty 
of room for bus to park. Close to shops, clubs & public transport - buses. Up to 3 in a room allowed at no extra charge & adjoining rooms available. Pool, restaurant & cocktail bar 
onpremises.

jSSET Pranešimas Lietuvos 
piliečiams Australijoje ir

Naujoje Zelandijoje
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Šių metų spalio 12 d. vyks Seimo rinkimai Lietuvoje. Pagal Lietuvos Respublikos 
Seimo rinkimų įstatymą LR piliečiai, nuolat gyvenantys arba rinkimrj metu esan
tys ne Lietuvoje, balsuoja Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir 
konsulinėse įstaigose. LR piliečiai, gyvenantys ar lankantys Australijoje arba 
Naujoje Zelandijoje galės balsuoti spalio 12 d. nuo 11.30 iki 14.00 vai. Melbourne 
Lietuvių Namų bibliotekoje. Aukščiau minėtų valstybių piliečiai, kurie negalės 
atvykti balsuoti į Lietuvių Namus šią dieną, galės balsuoti paštu.

Lietuvos Generalinis konsulatas Australijoje, Melbourne ruošia išankstinį 
rinkėjų sąrašą. Prašome visus LR piliečius, kurie nuolat gyvena Australijoje arba 
Naujoje Zelandijoje, ir piliečius, kurie gyvena Lietuvoje, bet rinkimų metu bus 
anksčiau minėtose valstybėse kreiptis į Lietuvos Respublikos Generalinį konsulatą 
Melbourne. Taip pat prašome tų, kurie nebalsavo anksčiau per Seimo arba Prezidento 
rinkimus registruotis LR Generaliniame konsulate Melbourne palikti žinutę tek 
+ 61 3 9808-8300, siusti laiškų paštu - 56 Somers Street, Burwood, V1C 3125 
Australia arba e-paštu: litconmclb@bigpond.com su vardu, pavarde, adresu, 
asmens kodu, paso numeriu and telefono numeriu.

Pagal Lietuvos įstatymus balsavimas nėra privalomas, tačiau balsuoti yra 
kiekvieno lietuvio pareiga ir privilegija.

Andrius Žilinskas
LR Garbės generalinis konsulas Australijoje

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba praneša, kad

visuotinis metinis susirinkimas
įvyks sekmadienį, spalio 26 dieną, 14 vai., Lietuvių Namuose. 

Bus renkami atstovai į ALB Krašto Tarybos Suvažiavimą.

Pranešimas LB Spaudos Sąjungos nariams
Artėjant metiniam susirinkimui, Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 

nariai yra kviečiami siūlyti kandidatus j Spaudos Sąjungos Valdybą. Nominacijos 
turi pasiekti Valdybą ne vėliau kaip lapkričio 1 dieną. Nominacijos pateikiamos 
raštu su bent dviejų Sąjungos narių bei siūlomo kandidato parašais.

Valdybos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Dabartinę Sąjungos Valdybą sudaro pirmininkas Vytautas Patašius, vicepir

mininkas Vytautas Doniela, sekretorius Vytenis Šliogeris, nariai Antanas Laukaitis 
ir Anskis Reisgys.

Pagal Sąjungos įstatus, du dabartiniai Valdybos nariai - Vytautas Patašius ir 
Vytenis Šliogeris - turi atsistatydinti per šį metinį susirinkimą. Jie yra sutikę vėl 
kandidatuoti. Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Liūdna žinia
Šių metų spalio 1 dieną Bankstownligoninėje mirė Petras Mažeika, gimęs 

1923 m. birželio 3 dieną Laukuvoje, Tauragės apskrityje, Lietuvoje. Po buvusio insulto 
paskutinius septynerius metus gyveno Bass Hill slaugos namuose.

Ilsėkis ramybėje pabaigęs šios žemės vargus! • J.D.
Mūsų Pastogė Nr. 40, 2008.10.8, psl. 7
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The Friendship Games are on AGAIN!

W
 Lithuanians vs. Latvians

sponsored by "Kovas" Sports Club
When: Sat. Oct 18th
Where: Bankstown Basketball Stadium, Third Ave., 
Condell ParkGames will begin at 1.00pm and finish by 5.30pm. 

Afterwards there will be a dance at the Lithuanian Club from 7 pm to 
12.30am with live music from 8pm to midnight. Entry is $10 per 
person.

Teams requiring players are: Women's, under 18 boys', Men's and 
Veterans'. Anyone interested please contact:
Robertas Liutackas Home ph.9799 5075 or Tom Jablonskis Mb 0400 
669 065. Email: tom.jablonskis@gmail.com

Tautinių šokių grupė “Sūkurys” repetuoja Sydnėjaus Lietuvių Klube 
sekmadieniais (kai nevyksta kiti renginiai) nuo 4.30 vai. p.p.

Choro “Daina” repetieijos Sydnėjaus Lietuvių Klube vyksta penktadieniais 
nuo 7.30 iki 10 vai. vakaro. Maloniai kviečiame prisijungti.
Choro prezidentė Albina Liutackienė. tek: 97471179.
Sekretorė Aida Zastarskytė - Abronias, tek: 9729 9918.
Iždininkė Megan Dunn. tek: 9635 3427.

ALB Sydnėjaus Apylinkės susirinkimas
Sekmadienį, 2008 metų spalio 12 dienų, 2:30 vai. šaukiamas Sydnėjaus Apylinkės 

metinis susirinkimas Lietuvių Klubo patalpose, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown. 
Dienotvarkėje numatyta:

1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo kvietimas
3. Praė jusio metinio susirinkimo protokolo skaitymas
4. Pranešimai:
a) Apylinkės Valdybos pirmininkės,
b) Iždininko,
c) Kontrolės komisijos,
d) SLIC’o
e) Savaitgalio mokyklos
f) AI .D Ruošos komiteto
5. Diskusijos ir pranešimų priėmimai
6. Mandatų komisijos rinkimai
7. Naujos Apylinkės Valdybos rinkimai (žiūr. atskirus pranešimus)
8. Atstovų (5) į Krašto Tarybą rinkimai
9. Mandatų komisijos pranešimas (Apylinkės Valdybos rinkimų rezultatai)
10. Klausimai ir sumanymai
11. Susirinkimo uždarymas
Svarbu - Pakartotinai pranešama:
a) Apylinkės finansiniai metai yra nuo spalio 1 dienos iki kitų metų rugsėjo 30 d.,
b) remiantis ALB Statutu tiek siūlytojai, tiek siūlomieji ir balsuotojai turi būti 

finansiniai Bendruomenės nariai,
c) Solidanimo (nario) mokestis bus renkamas prieš susirinkimą nuo 13 vai., taip pat 

rugsėjo 14,21 ir 28 dienomis, bei spalio 5 dieną nuo 13 iki 15 vai. Klubo patalpose - 
kreiptis į Valdybos iždininką T J. Rotcą.

d) Siūlymo (nominacijos) j Apylinkės Valdybą ir Krašto Tarybą formos jau dabar 
gaunamos iš iždininko (TJ. Rotco) - informacijasuteikiama skambinant tel. 97281046 
arba mob. O432354878.(Raštu: 69 Belmore St., Fairfield East, NSW 2165).

Visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti Apylinkės svarbiuose Bendruomenės 
sprendimuose. ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir antradieniais - Klubas uždarytas.
Drečiadieniais - sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.

Restoranas dirba:
trečiadieniais — šeštadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos - 2.30 vai. p.p.
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 830 vai. p.p.

sekmadieniais:
12 vai. dienos - 6 vai. p.p.

Skambinkite: Algiui tel.: 0417 674 599; Gary tek: 0400 401 703;
Alvydai tek: 0422 655 902.

Linksma valandėlė
5 vai. p.p. - 7 vai. p.p. - trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį.
Užeikite pasisvečiuoti Klubo jaukiame bare.

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta ketvirtadieniais,
7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus.

Biliardo varžybos Klube vyksta ketvirtadieniais nuo 7 vai. p.p.
Kreipkitės j Petrų Burokų mob. tek: 0424 725106.
Laukiame gausaus dalyvių būrio.

IMPORTANT NOTICE
Please note that the Annual General Meeting announced for the 11th October 
2008, has been postponed. Members will be notified of the new date.

Svarbus pranešimas
Pranešama, kad Metinis Narių Susirinkimas, kuris turėjo įvykti 2008 m. 
spalio 11 dienų, yra nukeliamas. Nariams bus pranešta nauja data.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Lietuvos Baleto Bičiuliai (FLB) Sydnėjuje 
Su Darijos ir Alvydos pagalba maloniai kviečia visus į 

linksmą popietę, kurioje rodysime filmą

Lietuvos baleto žvaigždes”
Pavaišinsime jus kava/arbata ir pyragaičiais, veiks loterija. 

Įėjimas aukomis
Sekmadienį, spalio 19 dienų, 2 vai. p.p. - 4 vai. p.p.

Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown.
Popietės tikslas yra paremti Vilniaus Čiurlionio menų mokyklos baleto sky

riaus trijų šokėjų atvykimą ir pasirodymą programoje per XXV Australijos Lietuvių 
Dienas Sydnėjuje šių metų gruodžio pabaigoje, bei FLB dešimtmečio jubiliejaus 
mėnesio trukmės projekte, prie kurio prisidės Australijos Baletas ir Mokykla.

Visų laukiame!
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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.users.bigpond.com/mpastoge

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

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

ir leidėjų nuomone
Prenumerata metams $65.

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

Apmokami; 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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