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Sydnėjuje - susitikimas su LR ambasadoriumi

Šių melų spalio 3 <1. Sydnėjaus Lietuvių Klube apsilankė Lietuvos Respublikos ambasa
dorius Japonijai ir Australijai Dainius Kamaitis. Plačiau apie tai skaitykite “M.P.” psl.3. 
Dr. Rainučio Zakarevičiaus nuotraukoje - ambasadorius (pirmas iš kairės) taria žodj 
Svdnėjaus lietuviams.
.............. rši'ž'-a____________________________________________

Lietuvos įvykiu apžvalga

LR Seimo rinkimų rezultatai

Indėliai 
apdrausti iki 
100,000 eurų

Antradienį, spalio 
14 d. Seimas sku
bos tvarka pritarė 
siūlymui indėlių 
draudimo sumų 
vieniems metams 
padidinti iki 
100,000 eurų. Iki 

šiol Lietuvoje gyventojų indėliai buvo 
apdrausti iki 22,000 eurų. Tam pritarė 93 
parlamentarai, 2 - susilaikė.

ES pozicija dėl Ignalinos 
nesikeičia

Lietuva gali tikėtis didesnės Europos 
Sąjungos (ES) paramos pagreitinti ener
getinių jungčių tiesimą, bet griežta ES 
pozicija dėl Ignalinos atominės elektri
nės darbo pratęsimo nesikeičia.

Lietuvos delegacijos atstovai pripaži
no, kad dabartiniame ES viršūnių susi
tikime klausimas dėl Ignalinos atominės 
elektrinės darbo pratęsimo nebuvo kelia
mas. Lieka maža viltis, kad parengus pla
ną ir pamačius, kad elektros jungčių lai
ku nutiesti nepavyks ir neliks kitos išei
ties, tai galėtų būti svarstoma gruodį 
vyksiančioje Europos Vadovų Taryboje. 
Tačiau bent jau dabar Europos Komisijos 
pozicija nepalenkiama, o diplomatai 
pripažįsta, kad itin sunku tikėtis gauti ir 
27 ES narių pritarimą jėgainės darbo 
pratęsimui.

Lietuvos delegacijos atstovai sako, kad 
minėtos išvados leidžia tikėtis didesnės 
finansinės, administracinės paramos, kuri 
paspartintų jungčių tiekimą, tačiau ir to
liau susitikimuose su ES lyderiais akcen
tuoja, kad tai problemų neišspręs, o ES 

skirtus pinigus reikės naudoti rusiškoms 
dujoms pirkti.

Lietuvos tarptautinė reputacija
Lietuva, šiais metais pradėjusi įgyven

dinti drąsios šalies koncepciją, pirmą kar
tą buvo vertinama ir pa teko į valstybių re
putacijos reitingą. Lietuva bendrame rei
tinge. kaip ją suvokia užsieniečiai, užima 
42-tą vietą, dviem pozicijomis lenkdama 
Estiją, taip pat Jungtinius Arabų Emyra
tus. Indoneziją ir kitas šalis. Lietuva ne
žymiai nusileidžia Malaizijai, taip pat 
Kinijai, Čekijai.

Geriausiai Lietuva įvertinta valstybės 
valdymo kategorijoje. Tuo atžvilgiu Lie
tuva užėmė 28-tą poziciją, nedaug nusi
leisdama Jungtinėms Amerikos Valsti
joms, 1 -enkijai, Čekijai.
D. Grybauskaitė nesidomi postais

1 Jetuvoje viešinti Europos Komisijos 
narė Dalia Grybauskaitė, atsakinga už fi
nansinį programavimą ir biudžetą, neat
meta galimybės grįžti į Lietuvos politiką, 
tačiau apie tai teigia diskutuosianti tik su 
ta politine jėga, kuri “kalba, kaip tvarkytis 
Lietuvoje su ateinančia ekonomine krize.” 

Eurokomisarė piktinosi, kad kol kas 
girdinti kalbas tik apie valdžios dalybas, tad 
į klausimą, ar svarstytų galimybę užimti 
Premjero postą, jei kuri nors partija pasiū
lytų, teigia negalinti atsakyti.

Ji pabrėžė, kad valdžios dalybos ir pos
tai jai asmeniškai visiškai nėra įdomūs.

Apribojo prekybą alkoholiniais 
gėrimais

Seimo nutarimu, prekiauti alkoholi
niais gėrimais bus draudžiama nuo 22 vai. 
vakaro iki 8 vai. ryto mažmeninės prekybos 
įmonėse, išskyrus savivaldybių tarybų ribo
jamus atvejus. Šis draudimas netaikomas 
alkoholiniams gėrimams, parduodamiems

Nukelta į 2 psl.

Sekmadienį, spalio 12 dieną vykusiuose 
Seimo rinkimuose buvo balsuojama, kaip 
įprasta, dviem dalimis. Į Seimą, kuris su
sideda iš 141 nario, yra renkami 70 narių 
pagal partijų sąrašus, ir 71 narys iš tiek pat 
rinkiminių apygardų. Preliminarūs rezul
tatai jau paskelbti iš visų 2034 rinkimų 
apylinkių. Kol kas nėra galutinių balsavu
siųjų užsienyje duomenų.

Pirmojoje dalyje (“daugiamandatėje 
apygardoje”), kai renkama pagal partijų 
sąracus, i busimąjį Seimą pateko septy
nios partijos. įveikusios 5% arba 7% rin
kimų barjerą.

Preliminariais duomenimis. Tėvynės 
sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 
daugiamandatėje rinkimų apygardoje ga
vo daugiausiai - 19.58% balsų. Manoma, 
kad ši partija gali gauti busimajame Seime 
18 mandatų iš partijoms skirtų 70.

“Tautos prisikėlimo partija”, kuriai va
dovauja TV asmenybė Arūnas Valinskas, 
gavo 15.13% balsų. Ji pretenduojaj 13 man
datų. Trečioje vietoje atsidūrusi Rolando 
Pakso “Tvarka ir teisingumas” pelnė 
12.72% balsų.

Socialdemokratų partija, kuri susieta 
su Algirdo Brazausko vaardu. sulaukė,šiek 
tiek mažesnio rinkėjų palaikymo -11.74%. 
‘Tvarkiečiai” laimėjo 11 mandatų ir so
cialdemokratai - 10.

Koalicija V. Uspaskich’o “Darbo par
tija +jaunimas”. įveikusi 7% barjerą, laimė
jo 8 mandatus. Už ją balsavo 9.03% rinkėjų. 
Liberalų sąjūdis, pelnęs 5.69% balsų, bei 
Artūro Zuoko I Jberalų ir centro sąjunga, 
gavusi 5.33% balsų, busimajame Seime, 
preliminariais duomenimis, turės po 5 
mandatus.

Kitos partijos, pagal preliminarius re
zultatus, mandatų dalybose nedalyvaus, nes 
nesurinko Seimo rinkimų įstatymu reika
laujamų 5% rinkimuose dalyvavusių rin
kėjų balsų.

Nedaug nuo laimėtojų atsilieka Lietuvos 
lenkų rinkimų akcija, už kurią atiduota 
4.82% balsų. Lietuvos valstiečių liaudinin
kų sąjunga gavo 3.73% balsų, Naujoji są
junga (socialliberalai)-3.64%. Nėra įvei
kusi barjero ir “Fronto” partija (3.25%), 
partija “Jaunoji Lietuva” (1.75%), Pilieti
nės demokratijos partija (1.12%). Mažiau 
negu 1 % balsų gavo trys partijos: Lietuvos 
rusų sąjunga (0.91 %), Lietuvos socialde
mokratų sąjunga (0.86%) ir Lietuvos cen
tro partija (0.70 %).

Per šiuos Seimo rinkimus rasta palygin
ti daug, tai yra 5.61%, negaliojančių biule
tenių. Galutinius rinkimų rezultatus Vy
riausioji rinkimų komisija (VRK) ketina

Kaip balsavo užsienio lietuviai ?
Užsienio lietuviai per Seimo rinkimus 

daugiausia rėmė dešiniąsias ir centro jė
gas. Pagal negalutinius duomenis, daugiau
sia balsų surinko Tėvynės sąjunga - Lietu
vos krikščionys demokratai. Jie gavo 2,746 
balsus. Antras pagal pasitikėjimą tarp 
išeivijos yra Liberalų sąjūdis. Šiai partijai 
savo balsus atidavė 694 rinkėjai. Truputį 
mažiau už liberalus balsų ga-vo Lietuvos 

patvirtinti sekmadieni, spalio 19 d
Staigmenos

Netikėtai į Seimą nebuvo išrinkti du il
ga mečiai politikai bei Seimo nariai - Kazi- 
mira Prunskienė (Valstiečių liaudininkų 
lyderė) ir Artūras Paulauskas (Naujosios 
sąjungos - socialliberalų lyderis). Pasak 
“Lietuvos ryto” kommentaro, Lietuvos 
žemdirbiai gausiausiai naudojosi ES fondų 
lėšomis, tačiau jų padėkos balsų Kazimi- 
rai Prunskienei ir jos partijai nepakako: 
“Pagrindinė mano klaida, kad per daug 
dėmesio skyriau tiesioginiam darbui ir. 
priešingai nei kiti, per mažai bendravau su 
rinkėjais”, paaiškino ji.

Artūras Paulauskas - pirmasis nepri
klausomos Lietuvos generalinis prokuro
ras, netrukus pasiuntęs mirt i žurnalisto Vi
to Lingio žudiką “Vilniaus brigados” va
deivą Borisą Dekanidze, vėliau sukūręs 
šio atspalvio partiją ir atvedęs į politiką 
liūdnai pagarsėjusį Viktorą Uspaskichą.

Darvėliau. Artūras Paulauskas sugebė
jo sutelkti didelę įtaką turėdamas vieną 
mažiausių frakcijų parlamente, buvo du
kart Seimo pirmininkas ir dabartinės Vy
riausybės narys.

“Reikia laiko, kad suprastum, kas įvy
ko. Aš dar nesuprantu”, - pirmadienio rytą 
sakė ir pilietininkų lyderis AMatulevičius 
(60 m.). Jis - trečiasis partijos vadovas ir 
Seimo narys, kuriam rinkėjai taip pat bu
vo negailestingi.
Daug darbo antram rinkimų ratui

Iš 71-os rinkimų apygardos tik 3-jose 
pirmuoju balsavimu buvo išrinkti jas at
stovaujantys Seimo nariai. Tai socialde
mokratas Algirdas Butkevičius, Vilkaviškio 
rinkimų apygardoje surinkęs 63.90% bal
sų, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos lyderis 
Valdemaras Tomaševskis, Vilniaus-Šalči- 
ninkų rinkimų apygardoje gavęs 61.33% 
rinkėjų balsų, ir socialdemokratas Zigman
tas Balčytis, už kurį Šilalės-Šilutės rinkimų 
apygardoje balsavo 56.82 % rinkėjų.

Tačiau kitose 68 rinkimų apygardose 
spalio 26 d. vyks pakartotinis balsavimas. 
Dėl Seimo nario mandato varžysis du 
kandidatai, gavę daugiausia balsų per 
pirmąjį ratą. Per pakartotinį balsavimą 
išrinktu laikomas kandidatas, gavęs dau
giau balsų, neatsižvelgiant j rinkimuose 
dalyvavusių rinkėjų skaičių.

Svetur gyvenantys LR piliečiai turės 
balsuoti dar kartą, nes jie priklauso Vil
niaus Naujamiesčio apygardai. Šitoje 
apygardoje antrame rinkimų rate varžysis 
konservatorė Irena Degutienė (29.52%) ir 
Liberalų ir centro sąjungos narys Vytau
tas Bogušis (12%). ’ ’ □ 

socialdemokratų partija - 688.
Naujamiesčio rinkimų apygardoje, ku- 

riaiyra priskirti užsieniečiai, sėkmingiau
sia yra konservatorė Irena Degutienė. Už 
ją balsavo 3,211 rinkėjų. Antra liko Libe
ralų sąjūdžio kandidatė, pati Airijoje 
gyvenanti Jurga Vidugiricnė. Ji sulaukė 
793 rinkėjų paramos. Šioje apygardoje 
vyks antras rinkimų ratas. □
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♦ šiaurės Korė
ja nuolat protes
tavo prieš jos 

M į V: įtraukimą i JAV
B* ** skelbiamą tero- 

Qf 'J rizmą remiančių
JBjgl valstybių sąrašą.

Vėliausiai ji buvo 
pradėjusi grasinti. 

B Ml kad ji pasitrauks iš
branduolinės energijos pasitarimų ir vėl 
paleis į darbą plutonį gaminantį reaktorių, 
jei pasiliks “juodajame sąraše”. Po trumpų 
derybų, spalio 11 d. JAV oficialiai išbrau
kė Šiaurės Korėją iš šio sąrašo. Dėl šio žings
nio nepasitenkinimą pareiškė Japonija, 
kuriai pavojų kelia Šiaurės Korėjos nuo
latiniai tolimo skridimo raketų bandymai.
♦ Afganistane tęsiasi nuolatiniaiTaliban 
užpuoliai. Žūva daug civilių bei Afganista
no karių, nukenčia ir užsieniečiai taikos pa
laikymo kariaLTačiau didesni Taliban už
puoliai yra sėkmingai atremiami. Spalio 11 
d. didesnės Taliban pajėgos puolė Lashkar 
Gah, Helmand provincijos sostinę. Žuvo 
apie 50 sukilėlių. Puolimą atrėmę NATO 
ir Afganistano kariai neturėjo nuostolių.
♦ Spalio 12 d. Zimbabvės prezidentas 
Robert Mugabe savo nuožiūra paskirstė 
ministrų postus tarp partijų. Jis paskyrė 
savo partijos žmonėms visas svarbiausias 
ministerijas, pažeisdamas ankstesnį susi
tarimą su ministru pirmininku Morgan 
Tsvangirai. Spalio 14 d. į Zimbabvę atvy
ko buvęs Pietų Afrikos prezidentas Thabo 
Mbeki, kuriam tarpininkaujant buvo pa
siektas ankstesnis susitarimas.
♦ Thabo Mbeki prezidentavimo laikais 
Pietų Afrikoje buvo tvirtinama, kad nėra 
jokio ryšio tarp HIV viruso ir AIDS ligos. 
Sveikatos ministrė ir pats prezidentas re

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
tarptautinio susisiekimo traukiniuose, 
laivuose, orlaiviuose, vežančiuose kelei
vius tarptautiniais maršrutais, neapmui
tinamose parduotuvėse ir specialiose pre
kybos vietose, kuriose alkoholiniai gėri
mai parduodami tik iš Lietuvos išvyks
tantiems keleiviams.
Nauji stambūs valstybės mokslo 

centrai
Lietuvoje bus įkurti penki nauji stam

būs valstybės mokslo institutai. Tai - 
Gyvybės mokslų centras, Inovatyvios me
dicinos centras, Gamtos tyrimų centras, 
Fizinių ir technologijų mokslų centras bei 
Agrarinių ir miškų mokslų centras.

Pagal Vyriausybės patvirtintą pertvar
kos planą, dabar veikiantys mokslo ins
titutai bus sujungti su universitetais arba 
integruojami į stambius valstybės mokslo 
institutus. Gyvybės mokslų centro pagrin
dą “Santaros” slėnyje Vilniuje sudarys 
Biochemijos ir Biotechnologijos institutai.

Į Inovatyvios medicinos centrą integ
ruosis Vilniaus universiteto (VU) Imu
nologijos institutas bei VU Eksperimen
tinės ir klinikinės medicinos institutas.

Gamtos tyrimų centro pamatu taps Bo
tanikos instituto, Geologijos ir geografijos 
instituto bei VU Ekologijos instituto pa
jėgos. Fizinių ir technologijų mokslų cen
tras “Saulėtekio” slėnyje Vilniuje apims 
mokslo potencialą, kuris suburtas Chemi
jos, Fizikos bei Puslaidininkių fizikos ins
titutuose. Agrarinių ir miškų mokslų cen
tras “Nemuno” slėnyje Kaune sujungs 
Lietuvos miškų, Lietuvos sodininkystės ir 
daržininkystės bei Lietuvos žemdirbystės 
institutų pajėgas.

Švietimo ir mokslo viceministre Vir
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komendavo sergantiems gydytis česnaku, 
burokais, citrinomis ir kitais panašiais 
maisto produktais.
Visą 10 metų Pietų Afrikos akademikai 
buvo bauginami, kad net nedrįstų užsimin
ti apie ryšį tarp šių ligų. Padėtis pasikeitė, 
prezidentui Thabo Mbeki pasitraukus iš 
pareigų. Naujai paskirta sveikatos ministrė 
Barbara Hogan spalio 13 d. oficialiai pri
pažino, kad AIDS ligą sukelia HIV viru
sas. Nuo šios ligos Pietų Afrikoje kasdien 
miršta beveik 1000 žmonių.
♦ Į ES užsienio ministrų pasitarimą Liuk- 
senburge atvykęs Baltarusijos užsienio 
reikalų ministras Sergei Martynov išside
rėjo, kad Europos Sąjunga atšauktų iki šiol 
galiojantį kelionių draudimą Baltarusijos 
vyriausybės nariams. Draudimas atšauktas 
tik 6 mėnesių laikotarpui nuo spalio 13 d.
♦ Spalio 15 d. JAV karinė vadovybė Irake 
paskelbė, kad spalio 5 d. Mosulo mieste 
žuvo al Qaeda pajėgų Irake vienas iš svar
biausių lyderių, marokietis Abu Sara. Jis 
susisprogdino, kad nepatektų į nelaisvę 
amerikiečių kariams.
♦ Spalio 15 d. per susišaudymą pasienyje 
tarp Kombodijos ir Tailando karių žuvo 
du kambodiečiai, apie 10 Tailando karių 
pateko nelaisvėn. Susišaudyta susiginčijus 
dėl žemės ruožo prie Preah Vihear Hindu 
šventovės. Pati šventovė 1962 m. Pasaulio 
Teismo buvo pripažinta Kambodijai, bet 
ginčas dėl aplinkinės teritorijos tęsiasi. 
Salio 16 d. abiejų šalių karimai vadovai 
susitarė dėl paliaubų.
♦ Artinantis lapkričio 4 d. JAV preziden
to rinkimų dienai, respublikonų kandidatui 
smūgį suteikė buvęs JAV valstybės sekre
torius gen. Colin Powell, spalio 19 d. viešai 
pasisakydamas už demokrato Barack Oba
ma kandidatūrą. □ 

ginija Būdienė šį planą vadina istoriniu, 
nes jame pirmą kartą per nepriklausomy
bės laikotarpį suplanuota konkreti mokslo 
institutų integracija, jungiant juos įžymiai 
stambesnius valstybės mokslo institutus.

Optimistų mažiau
Pagal “Baltijos tyrimų” apklausą, rug

sėjo mėnesį trys ketvirtadaliai - 77% -18 
metų irvyresnių Lietuvos gyventojų buvo 
tos nuomonės, kad reikalai Lietuvoje pa
staruoju metu iš esmės krypsta j blogąją 
pusę. Penktadalis - 21% - manė priešin
gai. Jų nuomone, reikalai Lietuvoje pa
staruoju metu gerėja. Prieš metus - 2007 
meti; rugsėjį - beveik pusė gyventojų Lie
tuvoje situaciją vertino teigiamai. Tuomet 
47% apklaustųjų teigė, kad šalies situa
cija gerėjo.

Buvusi Vyriausybė - “prasta”
Baigiančios kadenciją Vyriausybės 

darbo rezultatus dauguma Lietuvos gyven
tojų vertina prastai. DELFI užsakymu 
„Spinter tyrimų” atlikta apklausa rodo, 
kad 57% apklaustųjų dabartinės Vyriau
sybės atliktą darbą apibūdina kaip blogą 
arba labai blogą. 28% laikosi neutralios 
pozicijos - „nei gerai nei blogai“ ir tik kiek 
daugiau nei 4% linkę manyti, kad dabar
tinis ministrų kabinetas su savo užduoti
mis susidorojo gerai arba labai gerai.

Tik 6% Lietuvos gyventojų dar kartą 
patikėtų Vyriausybės vadovo postą dabar
tiniam premjerui G.Kirkilui. 71% apklaus
tųjų mano, kad Lietuvai reikalingas naujas 
vykdomosios valdžios vairininkas. Net 
trečdalis respondentų nauju Vyriausybės 
vadovu nenorėtų matyti nei vieno iš da
bartinių politikų - 34% Lietuvos gyventojų 
pageidautų politikoje nedalyvaujančio 
vadybos personalo.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS, LGmCir “Bernardinai”.

Kartu su LR Seimo rinkimais, spalio 
12 dienos referendume buvo pateiktas 
toks tekstas: “Pritariu, kad Ignalinos ato
minės elektrinės darbas būtų pratęstas 
iki techniškai saugių terminų, bet ne il
giau, negu kol bus pastatyta nauja atomi
nė elektrinė”.

Tačiau referendume dalyvavo tik 47.8% 
rinkėjų, todėl jis laikomas neįvykusiu. 
Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmi
ninkas Zenonas Vaigauskas sakė, kad 
referendumo surengimui skirta pusė mi
lijono litų.

Referendumo įstatyme numatoma, kad 
konsultacinis (patariamasis) referendumas 
laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo 
daugiau kaip pusė piliečių, turinčių rin
kimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus, t. y. 
jeigu jame dalyvaus apie 1,340,000 rinki
mų teisę turinčių piliečių.

Emigrantų kišenės tuštėja
Lietuvių žurnalistų Anglijoje many

mu, liūdnos Didžiosios Britanijos ekono
mikos prognozės ir silpstantis svaras nie
ko gera nežada ir ten jsikūrusiems emig
rantams iš Lietuvos. Prieš metus Lietuvos 
bankai svarą sterlingų keitė į maždaug 5 
litus, o šiuo metu tegali pasiūlyti apie 4.3- 
4.4 lito. Tokį Didžiosios Britanijos valiu
tos nuvertėjimą skaudžiausiai jaučia tie, 
kas šioj šalyje dirba, o uždirbtus pinigus siun
čia Lietuvoje likusiems namiškiams. Jei 
prieš metus 1,000 svarų sterlingų virsdavo 
5,000 litų, tai dabar vos perkopia 4,000 litų.

Deja, ir ateityje ekonomistai nieko ge
ra nežada. Blogėjant ekonominei situa
cijai su dideliais sunkumais jau susiduria 
Didžiosios Britanijos transporto, aptarna
vimo, mažmeninės prekybos, statybų sek
toriai. Teigiama, kad nuo praėjusių metų 
vasaros nekilnojamojo turto kainos smu
ko ne mažiau 10%, o pardavimas krito iki 
1990-ųjų lygio. Laukiama ir tolesnio būs
to kainų kritimo, o kartu sąstingio statybų 
sektoriuje. Būtent statybų įmonės įdarbi
no daugumą į Didžiąją Britaniją išvyku
sių lietuvių. Jau dabar statybų bendrovės

Moterys skriaudžiamos atlyginimu
Lietuvoje moterys uždirba vidutiniškai 

maždaug ketvirtadaliu mažiau nei vyrai, 
nors išsilavinusių moterų yra daugiau nei 
vyrų. Didžiausias atlyginimų skirtumas 
yra tarp vyresnio amžiaus, didelį stažą 
turinčių skirtingi; lyčių darbuotojų, tuo tar
pu jaunuoliai uždirba panašiai, - taip paro
dė Nacionalinės studentų agentūros at
liktas tyrimas. Atlyginimų skirtumas sie
kia daugiau nei 30% 50-59 metų amžiaus 
grupėje ir 7% tarp jaunesnių nei 30 metų 
darbuotojų.

Tyrimas rado pagrindines psichologi
nes, ekonomines ir socialines tokį pasi
dalinimą lemiančias priežastis. Įtakos turi 
mažesnis moterų pasitikėjimas savimi

Škotijoje lietuvę
Kaip praneša DELFI, pagal britų ži- 

niasklaidą, 19-metis Aleksandras Skirda 
prisipažino metų pradžioje nužudęs Ško
tijoje gyvenusią lietuvę Jolantą Blėdaitę 
ir įmetęs jos galvą bei rankas į jūrą. Už šį 
nusikaltimą 19-mečiui Aleksandrui Skir- 
dai gresia kalėjimas iki gyvos galvos. 
Edinburgh’o teismo posėdyje jis taip pat 
prisipažino išėmęs 1,400 svarų iš pavogtų 
bankų kortelių.

Pateikdamas parodymus vaikinas ne
slėpė nužudęs J. Blėdaitę ir vėliau įmetęs; 
Šiaurės jūrą jos nupjautą galvą bei rankas. 
Nusikaltimas buvo įvykdytas namie (ir 
auka, ir žudikas gyveno tame pačiame na
me). Žudikas užpuolė moterį, sudavė į gal
vą ir dusino uždėjęs pagalvę.

Pasak ES atstovo, referendumo dėl 
Ignalinos atominės elektrinės darbo pra
tęsimo rezultatai niekaip nepakeis Lietu
vos įsipareigojimo kitų metų pabaigoje už
daryti jėgainę, o vienašališkai nusprendu
si pratęsti antrojo bloko darbą Lietuva pa
žeistų Europos Sąjungos (ES) teisę, ir tai 
gali turėti labai rimtų finansinių padari
nių. Todėl Prezidentas Valdas Adamkus 
kai kurių Lietuvos politikų norą surengti 
referendumą buvo pavadinęs žmonių kvai
linimu.

Šiame kontekste Premjeras Gediminas 
Kirkilas tvirtino, kad šansų susitarti dėl 
jėgainės pratęsimo yra, o kartu su Seimo 
rinkimais rengiamame referendume iš
reikšta žmonių valia būtų papildomas ar
gumentas. Dabar, referendumui neįvykus, 
atrodo kaip tik priešingai, būtent jėgainės 
pratęsimo nenorėjo ir patys LR piliečiai.

mažina darbų apimtis ir atleidžia darbuo
tojus. Artimiausiais metais statyboms 
reikalingų darbuotojų poreikis dar labiau 
sumažės.

Vis dėlto ekonomistai abejoja, ar pras
tėjanti ekonominė Didžiosios Britanijos 
būklė ir sparčiai didėjantis nedarbas pa
skatins masiškai grįžti Lietuvos emigran
tus į tėvynę. “Prieš grįždami žmonės pir
miausia bandys įsitikinti, kas jų laukia 
čia, Lietuvoje. Deja, nors Didžiojoje Brita
nijoje situacija blogėja ir netgi sparčiau 
nei pas mus, tačiau ir Lietuvos nelaukia 
geri laikai: darosi sunkiau susirasti dar
bo, ypač mažesniuose miesteliuose, iš kur 
emigracija buvo aktyviausia. Be to, ilgiau 
toje šalyje gyvenantys emigrantai jau turi 
tam tikrų įsipareigojimų, yra įsigiję tur
to, sukūrę šeimas, todėl išvykti nėra taip 
paprasta. Greičiausiai žmonės neskubės 
priimti sprendimo grįžti į Lietuvą dabar”, 
- sako SEB banko prezidentas Gitanas 
Nausėda. Jis priduria, kad jei emigrantai 
imtų masiškai grįžti į Lietuvą, tai gerokai 
pablogintų darbo rinkos rodiklius, o be
darbių eilės vėl pailgėtų. □ 

profesinėje srityje lyginant su vyrais bei 
nepakankamas iniciatyvumas, mažesni sau 
keliami reikalavimai ir lūkesčiai karjeros 
atžvilgiu. Dažnai moterys diskriminuoja
mas daugeliu aspektų, pvz., neturi pakanka
mų galimybių siekti paaukštinimo tarny
boje arba gauti didesnį darbo užmokestį. 
32% atlyginimo skirtumas yra tarp vyrų ir 
moterų, išdirbusių firmoje net 30 metų.

Atliktas tyrimas parodė, kad dauguma, 
tai yra net 65% Lietuvos gyventojų, mano, 
kad moterys yra tokios pat geros vadovės, 
kaip ir vyrai. Tačiau respondentų atsaky
mai skiriasi, priklausomai nuo lyties -vyrai 
dažniau linkę manyti, kad moteris ir va
dovo postas yra nesuderinami dalykai. □

nužudė tautietis
Kitas bylos įtariamasis, 41 metų Vitas 

Plytnykas, kuris taip pat įtariamas ne tik 
žmogžudyste, bet ir vagystėmis, kaltini
mus neigia ir teisme vėl pasirodys po ke
lių dienų.

35-crių fabriko darbininkė Jolanta Blė- 
daitė buvo nužudyta kovo pabaigoje. Nu
sikaltimas į viešumą iškilo, kai balandžio 
1-ąją dvi mažametės seserys Arbroath 
miestelio pajūryje, už maždaug 20 km nuo 
jos gyvenamosios vietos, rado į plastikinį 
maišelį įdėtą jos galvą.

Vėliau netoliese pareigūnai aptiko ir 
moters rankas, po to Arbroath uoste - į 
lagaminą sugrūstas kitas kūno dalis. Prieš 
kurį laiką J. Blėdaitės palaikai buvo par
vežti į Lietuvą ir palaidoti. □

2



Bendruomenės baruose
Sydnėjiškiai susitiko su naujai paskirtu 

LR ambasadoriumi
Vytenis Šliogeris

Sydnėjaus lietuviai penktadienį, spalio 
3 d. vakare turėjo malonumą susitikti ir 
susipažinti su Lietuvos Respublikos am
basadoriumi Japonijai Dainiumi Kamaičiu, 
tik ką akredituotu ir Australijai. Jo nuo
latinė rezideneija yra Japonijos sostinėje 
Tokijo.

Ambasadorių Dainių Kamaitį pasili
kome mūsų moderniame, jaukiame Lie
tuvių Klube. Jis, elegantiškai atrodantis 
jaunas ponas, vilkėjo tamsiu kostiumu ir 
atrodė patraukliai. Prisistatėme susipa
žinimui, pasakojome apie savo visuome
ninius darbus. AI ,B Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos pirmininkė Greta Saviekaitė - 
Fletcher pasveikino ambasadorių Dainių 
Kamaitį jo apsilankymo proga ir įteikė kelis

Iš kairės: ALI! Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkė Greta 
Savickaitė - Fletcher, LR ambasadorius Dainius Kamaitis ir Ra
mona Ratas - Zakarevičienė. Nuotr. dr. Ramučio Zakarevičiaus.

Pokalbis su naujuoju ambasadoriumi
Šių metų spalio pradžioje Sydnėjuje ir Canberroje lankėsi Lietuvos Respublikos am

basadorius Japonijoje Dainius Kamaitis. Spalio 2 d. Canberroje jis įteikė skiriamuosius 
raštus Australijos Generalgubernalorei Quentin Bryce ir tapo LR nereziduojančiu 
ambasadoriumi Australijai. Spalio 3 dienų Sydnėjaus Lietuvių Klube įvyko susitikimas su 
ambasadoriumi. Ta proga “Mūsų Pastogė”pateikė LR ambasadoriui Dainiui Kamaičiui 
keletą klausimų, į kuriuos jis maloniai atsakė. Red.

Gerbiamas Ambasadoriau, sveikina
me Jus Jūsų diplomatinės juridikcijos 
praplėtimo proga. Jūsų ryšiai su Austra
lija bei Australijos lietuviais dabar bus 
labai artimi. Šia proga, būtų labai malonu 
sužinoti šį tą plačiau apie Jus kaip asmenį.

Apie save pasakoti turbūtyra sunkiau
sia, juolab kad niekuo ypatingu iki šiol lyg 
ir nesu pasižymėjęs.

Gimiau 1965 metais Kaune. Ten pat 
lankiau .(.Jablonskio vidurinę mokyklą. 

LRAmbasadurius Dainius Kamaitis (centre) su Austra
lijos Gcneralgubernatore Quentin Bryce ir jos vyru.

suvenyrus. Tai pat ji įteikė buvusiam LR 
Garbės generaliniam konsului Viktorui 
Šliteriui padėkos raštą su dalyvių įrašais, 
kuris buvo palydėtas entuziastingais plo
jimais.

Ambasadorius Dainius Kamaitis šia 
proga išreiškė gilią padėką mūsų garbės 
konsulams Australijoje, ypač Viktorui 
Šliteriui, atstovavusiam Lietuvai 15 metų.

Ponas Dainius Kamaitis savo kalboje 
pastebėjo, kad jis yra pirmasis Lietuvos 
Respublikos ambasadorius Australijoje. 
Jis pats su malonumu reziduotų Austra
lijoje, tačiau tai ne nuo jo priklauso. Tačiau 
jis numato lankytis Australijoje dažnai ir 
bendrauti su lietuviais.

Ambasadorius Dainius Kamaitis paža
dėjo padėti mums išspręsti iškilusias prob
lemas, surištas su tėvyne. Kvietė siūlyti 

asmenis, kurie galė
tų užimti garbės 
konsulo postą. Tarp 
kitko, Viktoras Šli- 
teris sakė, kad Lie
tuvos Respublikos 
užsienio reikalų mi
nisterija yra para
šiusi, kad numa
toma Australijai 
paskirti etatinį kon
sulą. Buvo pastebė
ta, kad ateityje san
tykiai su Lietuvos 
Vyriausybe stiprės.

Ambasadorius 
Dainius Kamaitis su 
žmona Čisako augi
na 10 mėnesių sūne
lį, pavadintą Luko- 
Rintaro vardais. Jį 
pakrikštijo klebonas 
Brasta Murauskas

kurioje gavau neblogus anglų kalbos 
pagrindus, kadangi ši mokykla, skirtingai 
nuo kitų, specializavosi anglų kalbos 
mokyme. Todėl su užsienio kalbomis (įs
kaitant ir nišų) pažintį pradėjau jau nuo 
pirmųjų žingsnių mokykloje. O dešimtoje 
klasėje netikėtai atsirado ir dar viena - 
japonų kalba, kuria susidomėjau visiškai 
atsitiktinai. Pradžioje tai buvo tik pomė
gis kopijuoti hieroglifus, tačiau vėliau 
smalsumas nugalėjo, ir savarankiškai

pradėjau gilintis j gramati
kos subtilybes.

Tuo melu šis užsiėmi
mas tebuvo savotiškas hobi 
ar laiko praleidimas, netu
rintis didesnės prasmės. Ta
čiau vėliau pasirodė, kad šis 
pomėgis turi kur kas gilesnę 
prasmę. O tuomet, baigęs 
mokyklą, išvykau studi
juoti į Vilniaus inžinerinį 
statybos institutą (dabar - 
Vilniaus Gedimino techni
kos universitetas). Sekda
mas tėvo pėdomis, pasirin
kau architekto specialybę.

Baigęs mokslus 1987 
metais, beveik penkerius 
metus dirbau Kaune, kol 
Lietuva neatgavo ncpriklau-

Sydnėjaus lietuviai su naujai paskirtu LR ambasadoriumi Australijai Dainiumi Kamai
čiu (pirmas iš dešinės) Sydnėjaus Lietuvių Klube. Nuotrauka dr. Ramučio Zakarevičiaus.

Šiluvos koplyčioje. Malonu pastebėti, kad 
ponia Cisako Kamaitienė kalba lietuviškai.

Ambasadorius iš profesijos yra archi
tektas. Sekdamas savo tėvo architekto pė- 
domis.dirbo Kaune, tačiau jo japonų kal
bos žinios nukreipė jį įdiplomatinę karje
rą. Dainius Kamaitis mokėsi Jono Jablons
kio vardo mokykloje Kaune. Ten pradėjo 
mokytis japonų kalbos. Tai pat japonų kal
bos žinias gilino per architektūros studijas 
institute.

Man buvo malonu sužinoti apie Jab
lonskio mokyklą Aušros gatvėje, nes joje 
ir aš baigiau pradžios mokyklą. Joje su 
džiaugsmu apsilankydavau viešėdamas 
Kaune.

Ponui Kamaičiui dirbant architektu, 
buvo kalbinamas užimti postą Užsienio 
reikalų ministerijoje. 1992 metais perėjo 
dirbti į ministerijos Azijos - Afrikos - 
Okeanijos skyrių. Ten dirbant užsimezgė 

Australijos Gcneralgubcrnatorė Quentin Bryce sveikina LR ambasadorių Australijai 
Dainių Kamaitį.

somybės. Štai tada ir sulaukiau kvietimo 
pradėti dirbti naujai susikūrusioje užsienio 
reikalų ministerijoje. Tiesa, priėmiau jį ne 
iš karto, kadangi sunku buvo pasirinkti tarp 
architektūros ir japonų kultūros, kurios 
abi mane traukė. Tačiau šis pasirinkimas 
nulėmė, kad tapau diplomatu, ir šiandie
ną galiu didžiuotis, atstovaudamas Lietu
vai tolimojoje Australijoje.

Ir apie Jūsų darbą diplomatinėje srityje.
Užsienio reikalų ministerijoje pradė

jau dirbti 1992 m. vasarį. Mano diploma
tinė karjera visą laiką, išskyrus tmmpą pu
sės meti) laikotarpį 2002 m. pabaigoje - 
2003 m. pradžioje, buvo susieta su Azijos 
ir Okeanijos valstybėmis, taigi ir su Aus
tralija. Per tą laiką teko studijuoti japonų 
ir korėjiečių kalbas stažuotėse Tokijuje ir 
Seule, kas labai pravertė, kai 1998 m. 

ryšiai su tuo metu buvusiu LR Garbės 
konsulu Australijoje prof. dr. Algiu Ka- 
baila. Abu, būdami statybos specialistai, 
turėjo ir profesinių interesų, o su Viktoru 
Šliteriu jis susipažino 1996 metais.

2001 metais ambasadorius Dainius 
Kamaitis kelias dienas lankėsi Australijo
je. Išsivežė iš Australijos įspūdžius apie 
didžiulę erdvę, kitokią - įdomią gamtą, 
malonius, neskubančius žmones.

Įdomu pastebėti, kad 1998 metais jis jau 
buvo Lietuvos atstovybėje Japonijoje, o tų 
metų lapkričio 23 atidarė Lietuvos Res
publikos ambasadą Tokijo mieste. Grįžęs 
j Lietuvą kurį laiką dirbo Užsienio reikalų 
ministerijoje ir 2007 m. liepos 3 grįžo į 
Japoniją kaip Lietuvos ambasadorius. Jis 
laisvai kalba japoniškai.

Esu dėkingas mielai Jadvygai Dam
brauskienei už mano pastebėjimų papil
dymą. □

pabaigoje atvykau į Japoniją kurti pirmo
sios Lietuvos diplomatinės atstovybės. 
Čia dirbau beveik ketverius metus, po to 
dar ketverius - Užsienio reikalų ministe
rijoje Vilniuje. O 2006 m. rudenį buvau pa
skirtas ambasadoriumi Japonijoje, kur 
dirbu iki šiol. Kadangi Lietuva teturi vos 
dvi ambasadas šiame pasaulio krašte, joms 
tenka kuruoti santykius ne tik su rezida
vimo valstybėmis: birželį įteikiau skiria
muosius raštus Filipinų Prezidentei, o visai 
neseniai- ir Australijos Generalguberna- 
torei. Be to, nuo -2007 m. man buvo pa
tikėtos nuolatinio atstovo Azijos ir Europos 
fondo (ASEF) valdyboje pareigos. Todėl 
tenka dalyvauti ir valdybos susitikimuose, 
kurie vyksta paeiliui Europoje, Azijoje ir 
ASEF būstinėje Singapūre.

Tęsinys kitame MP nr.
Mūsų Pastogė Nr. 42, 2008.10.22 psl.3
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Lietuva iš arti_______________
Lithuania’s drive for freedom

John Masanauskas

In downtown Vilnius, capital of 
Lithuania, they’re restoring an historic 
palace. It’s a big project, costing hundreds 
of millions in the local currency, but wort h 
a lot more in terms of national pride. When 
completed, in time for Lithuania’s 
millennial anniversary in July next year, 
the network of buildings will cover at least 
12,500 sqm.

I was given a guided tour of the 
renovation on a recent trip to the country. 
The sheer size of the job, in the heart of 
Vilnius, was staggering. It also struck me 
that this project would have been 
inconceivable had Moscow still been in 
charge of Lithuania.

In a way, the restoration of the Palace 
of the Grand Dukes of Lithuania can be 
traced back to 1988 when an independence 
movement was born in the Baltic country. 
Of course, it wasn’t called an independence 
movement in those days, that would have 
been too provocative for the nation’s 
Communist masters.

Instead, 20 years ago, the awkward 
sounding Lithuanian Movement toSupport 
Perestroika was hatched by a group of 
intellectuals and artists.

Perestroika,you will remember, was the 
buzzword invented by then Soviet leader 
Mikhail Gorbachev in a bid to reinvigorate 
his moribund Communist system.

Roughly translated as restructuring, the 
term went hand in hand with the concept of 
glasnost, or openness.

These were exciting times in the former 
USSR and I was lucky enough to witness 
some of the events that would lead to the 

break-up of the Soviet empire.
As the product of Lithuanian refugees 

who found themselves in Australia after 
World War II, I made several trips to my 
parents’ homeland in the late 1980s and 
early 1990s.

I was there in July 1988, shortly after 
the Lithuanian perestroika movement, 
known as Sajudis, was created. I remember 
spying on one of its early meetings in an 
arts building near the Neris River in Vilnius.

The meetingwas just for the 35 founding 
members, but I walked in and observed 
proceedings from an upper level. Among 
the group was Vytautas Landsbergis, the 
thoughtful musicologist who would emerge 
as Sajudis’s leader and a few years later 
become Lithuania’s first non-Communist 
president since the war.

Landsbergis was already known to 
Australia’s Lithuanian community, mainly 
because his older brother and sister were 
prominent community members living in 
Melbourne.

Thinking back, the group of mild- 
mannered intellectuals and artists hardly 
looked like revolutionaries, but I had no 
doubt then that I was witnessing history.

In a small way, 1 played a part in 
Lithuania’s rebirth. Together with my 
father. I wrote an article for one of the first 
issues of the group’s official newspaper 
Sajudis News, which at that time was 
technically banned as an underground 
publication.

My father, who was also visiting the 
country at that time, was initially cautious 
about putting our name in print incase the 
Sajudis movement turned out to be a clever 
Communist front.

We settled on 
using our initials, 
and for the first 
time, thousands of 
Lithuanians found 
out about a secret 
pre-war deal 
between the USSR 
and Nazi Germany 
which delivered 
Lithuania to the 
Soviets in a carve-up 
ofEastern Europe.

The so-called 
Molotov-Ribbcn- 
trop pact, signed on 
August 23,1939. was 
vital for Sajudis’s 
success in those early days.

While most Western nations, including 
Australia, considered Lithuania’s 1940 
annexation by Stalin’s tanks as illegal, 
official Soviet history declared the people 
had risen up in support of a bright 
Communist future.

This was nonsense, and evidence of a 
secret protocol in the pre-war deal between 
the two totalitarian powers confirmed it.

Sajudis captured the public’s imagination, 
and on the anniversary of the Molotov- 
Ribbentrop pact in August 1988, about 
250,000 people jammed into Vilnius’s 
Vingis Park fora protest meeting.

Exactly one year later, 1 was part of a two 
million-strong human chain to mark the 50th 
anniversaryof the notorious pact. It stretched 
from Lithuania through the neighbouring 
Baltic states of Latvia and Estonia, also 
victims of the Nazi-Soviet deal.

The euphoria of those days is difficult 
to exaggerate - here was a people openly 
expressing their national pride after50years 
of often brutal occupation. Banned symbols 
and flags returned in triumph as people 
vented their frustrations against the Soviet

Jonas Mašanauskas (antras iš kairės) su giminėmis Vilniuje.

system. The drab, monotonous reality of 
Communist life was replaced by a new 
spirit of optimism - the streets were full of 
happy people for once.

I celebrated with relatives, including 
two uncles who had lived through the dark 
days of Stalinism in the 1940s and 1950s.

Duringall my previous visits to Lithuania, 
Soviet power had seemed entrenched, but 
here was a mighty big crack in the wall. 
While Sajudis initially called for 
Lithuania’s autonomy within the USSR, the 
debate quickly moved to full independence 
after the movement won an overwhelming 
majority in Parliamentary elections.

On March 11,1990, Lithuania became 
the first Soviet republic to go it alone by re
establishing its pre-war state.

This act was followed by other republics 
and led to the final break-up of the Soviet 
Union in August the following year.

Lithuania has now taken its place on the 
world stage, including membership of the 
European Union and NATO.

Twenty years ago, I was privileged to be 
t here when t he drive for freedom started.

(courtesy “I lerald Sun”, October 13)

Paminklas gen. Povilui Plechavičiui Kiek Seime milijonierių?
Stasys Gvildys
Šių metų spalio 4 d. 

Vytauto Didžiojo Karo 
muziejaus sodelyje, 
Kaune, labai iškilmin
goje aplinkoje, atideng
tas ir pašventintas bron
zinis paminklas legen
diniam lietuvių tautos 
didvyriui generolui Po
vilui Plechavičiui. Pa
minklo autorius skulp
torius Juozas Šlivins- 
kas. Paminklas pasta
tytas už visuomenės 
suaukotas lėšas, iš ku
rių 75% surinkti iš bu
vusių Lietuvos Vietinės 
Rinktinės karių sava
norių pensijų. Teisėtai 
šie garbingo amžiaus 
veteranai didžiuojasi 
asmeniškai prisidėję sa
vo pensijų lėšomis prie 
tautos didvyrio atmini-

Skulplorius Juozas Šlivinskas prie paminklo gen. Povilui 
Plechavičiui Karo muziejaus sodelyje. Nuotrauka autoriaus.

mo įamžinimo. Su dideliu dėkingumu jie 
gerbia Kauno miesto merijos vadovus, su
teikusius galimybę šį paminklą pastatyti 
pačioje įžymiausioje vietoje šalia Nežino
mojo kario kapo.

Paminklo atidengimo iškilmėse gau
siai dalyvavo visuomenė, moksleiviai, šau
liai, grupė Seimo narių, Krašto apsaugos 
ministras Juozas Oleka, Kauno įgulos ka
riai, grojo karo aviacijos orkestras. Įgulos 
bažnyčioje aukotos šv. Mišios. Iš bažny
čios uniformuotų buvusių Vietinė Rinkti
nės karių veteranų eisena su vėliavomis, 
audint karinio orkestro grojančio maršo 
aidams, nužygiavo į Karo muziejaus sode-
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lį, dalyvavo vėliavos pakėlimo ceremo
nijoje. Nuaidėjo karinis saliutas. Paminklą 
pašventino pirmasis Lietuvos kariuomenės 
kapelionas monsinjoras Alfonsas Svarins
kas. Prakalbas sakė Krašto apsaugos min. 
Juozas Oleka, Kauno miesto meras Rytis 
Kupčinskas, monsinjoras Alfonsas Svarins
kas, keletas Seimo narių, Šaulių sąjungos 
vadas, generolo P. Plechavičiaus dukterė
čia Alina Weigel, LVRKS vadovai ir kiti. 
Iškilmėms vadovavo Kauno įgulos ka
rininkai, jas vedė Kauno Karininkų ra
movės vadovas majoras Gediminas Ren
tas. Iškilmės baigtos Karininkų ramovėje 
garbingų atstovų apdovanojimais bei 

-kukliomis vaišėmis. □
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Prieš ketverius metus atėję dirbti i 
Seimą milijonieriais save tituluoti galėjo 
28 parlamentarai. Besibaigiant pastarojo 
Seimo kadencijai milijonieriais vadinti 
jau galima per keturiasdešimt Seimo na
rių. Pagal viešai paskelbtas politikų, vals
tybės tarnautojų, pareigūnų turto ir paja
mų deklaracijas 2007 metais Seime dirbo 
43 milijonieriai. Tarp “Valstybės žiniose” 
paskelbtų deklaracijų nebuvo socialde
mokrato Viačeslavo Škilio deklaracijos. 
2006 metais jo šeimos pajamos ir turtas 
viršijo milijoną litų.

Turtingiausio Seimo nario titulą išsau
gojo Uspaskich’o partijos “darbietis” An
tanas Bosas. Jo sąskaitoje -beveik 83 mln. 
litų turto ir santaupų. Dar lt) mln. litų jis 
yra paskolinęs, o beveik 20 mln. litų - pa
siskolinęs.

Dėl antrosios vietos turtingiausiųjų są
raše varžosi A.Brazausko partijos social
demokratas Bronius Bradauskas ir “dar- 
bietė” Romualda Kšanicnė. B.Bradauskas 
su žmona Danguole deklaravo turįs turto 
ir piniginių lėšų už 18.72 mln. litų, R.Kša- 
nienės šeima -18.58 mln. litų. Dar 3.5 mln. 
litų Seimo narė yra paskolinusi.

Nedaug nuo jų atsilieka socialdemok
ratas Jonas Jagminas. Jis su sutuoktine 
Audrone nurodė turis 17 mln. litų. Per 6 
mln. litų Jagminai yra suteikę paskolų, o 
5.4 mln. paėmę paskolos.

Dešimties milijonų liti) ribą dar per
kopė Pilietinės demokratijos partijos pir
mininkas Algimantas Matulevičius su 
žmona Gražina bei liberalas Kęstutis Gla
veckas su sutuoktine Rūta Rutkelyte. 
Matulevičiai turi beveik 14 mln. litų pri
valomo deklaruoti turto ir santaupų. Dar 
Matulevičiai 1.3 mln. litų yra paskolinę ir 
yra paėmę 4.7 mln. litų kreditą. K.Glavcc- 
kas ir R.Rutkelytė valdo 11.39 mln. litų 
vertės turtą.

Viena turtingiausių Seimo narių liko 
socialdemokrate Roma Žakaitienė. Ji su 
vyru Viktoru deklaravo 8.7 mln. litų turto 
ir piniginių lėšų. Socialdemokrato Vla
dimiro Orcchovo šeima yra sukaupusi tur
to ir pinigų už 7.8 mln. litų.

"1 varkiečio” Jono Ra mono - 5.33 mln. 
litų. Beje, visas turtas registruotas politiko 
žmonos Vilijos Ramonienės vardu. Pats 
parlamentaras nurodė turįs 300 litų vertės 
turto. Kiek daugiau nei 4 mln. litų sąskai
toje turi “tvarkiečio” Vytauto Galvono, 
valstiečio liaudininko Alfredo Pekeliūno, 
“darbietės” Virginijos Baltraitienes šei
mos. 3.214 mln. litų deklaravo liberalcen- 
tristas Rimantas Remeika su žmona Vio
leta. Tačiau jie yra paėmę 2.5 mln. litų pa
skolą. 3.138 mln. litų turto ir santaupų yra 
sukaupęs socialliberalas Vaclovas Kar- 
bauskis.

Kitų milijonierių turtas ir piniginės lė
šos neviršija 3 mln. litų ribos.

Milijonieriais taip pat gali vadintis 
“tvarkietis” Remigijus Ačas (1.15 mln. 
litų), Dailis Barakauskas (1.47 mln. litų), 
liberalcenlristas Vytautas Bogušis (1.12 
mln. litų), socialdemokrate Violeta Borei- 
kienė (2.26 mln. litų), “darbietis” Valen
tinas Bukauskas (1.36 mln. litų), socialde
mokratas Vytautas Čepas (1.119 mln. litų), 
“darbietis” Vytautas Draugelis (1.04 mln. 
litų), konseivatorius Ramūnas Garbara- 
vičius (1.65 mln. litų), “darbietis” Vydas 
Gedvilas (1.74 mln. litų), “darbietis” Sau
lius Girdauskas (1.29 mln. litų), konserva
torius Povilas Jakučionis (1.145 mln. litų), 
“tvarkietis” Vytautas Kamblevičius (1.15 
mln. litų), liberalcentristas Arminas Lydeka 
(2.84 mln. litų) irt.t.

1999 m. į Seimą buvo išrinkti 2, 2000 
m. - 13, 2004 m. - 28 milijonieriai.

Dar neaišku, kiek milijonierių bus da
bar renkamame Seime. □
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Bendruomenės baruose
“Romeo ir Dziuljetos” meilė užvaldys 

Melbourne lietuvių širdis
Gražina Pranauskienė

Šių metų spalio mėnesį Tarptautinia
me Menų Festivalyje dalyvaus Oskaro 
Koršunovo teatras iš Vilniaus. Jis stebins 
žiūrovus šiuolaikine Šekspyro pjesės in
terpretacija. Aktoriai keiksis, rūkys ciga
rus, sprogdins sprogmenis, dums akis 
byrančiais miltais, o gal ir keptuvėmis 
pasidaužys....

Susipažinkime su perspektyviu ir ta
lentingu teatro režisieriumi Oskaru Kor
šunovu.

Oskarai, užaugote už “geležinės uždan
gos”, esate Tarybų Sąjungos atžala. Kaip 
tokioje “uždaroje” aplinkoje susiformavo 
Jūsų bevaržtė asmenybė?

Gyvenau labai įdomiu laiku. Iš savo ke
turiasdešimties metų, dvidešimt pragyve
nau Tarybų Sąjungoj, o dvidešimt - besikei
čiančioje šalyje ir visuomenėje. Kuri vis ki
taip įvardijama, nepriklausoma Lietuva, 
Lietuvos Respublika, postkomunistinė 
šalis, posovietinė šalis, Europos Sąjunga ir 
1.1. Puse laiko uždaroje visuomenėje, kuri 
vis dar formuoja savo laisvės suvokimą. Tai 
yra tarsi lūžio karta, kuri baigė mokyklas, 
universitetus vienoje šalyje, o gyventi ir 
dirbti reikėjo visai kitoje - tokioje, kurios 
vertybės buvo visai kitos, ir apskritai, viskas 
buvo visai kitaip. Todėl manyčiau, tas per
mainingas laikas, kai reikėjo viską perver
tint iš naujo, ieškoti pagrindo istorijos ne
patvarume, ir kūrė tą anot Jūsų, “bevaržtę 
asmenybę”.

Koks skirtumas tarp vaidinimo tėvy
nėje ir užsienyje? Ar publika vienodai pri
ima? Kaip veikia svetima aplinka?

. Įdomiausia, kad didelių skirtumų nė
ra, kur bevaidintume. O vaidinome pačiose 
įvairiausiose šalyse, skirtingiausių kultūrų 
-visose Europos šalyse, JAV, Pietų Ame
rikoje, Rusijoje, Japonijoje, Korėjoj, Sin
gapūre, Europos musulmoniškose šalyse, 
tokiose kaip Sarajevas, Kosovas, ir nepa
sakyčiau, kad iš žiūrovų reakcija kuo nors 
iš esmės skiriasi. Yra universalūs dalykai, 
bendri visiems. Ir tai labai įdomu. Tą gali 
paliudyti kad ir mūsų teatras.

Žinoma, tiksliausia žiūrovų reakcija yra 
Lietuvoje, nes labai daug prasmių yra kal
boje, pagaliau, aktoriai mąsto intonacijo
mis, kurių negalima suvokti nesuprantant 
kalbos. Vis dėlto stebina, kad ir be kalbos 
spektakliaiyra suprantami. Teatras peržen
gia kalbos barjerą ir parodo, kad ne kalba 
lemia susikalbėjimą. Dažnai, kalbėdami ta 
pačia kalba žmonės nesusikalba - kartais 
žodžiai trukdo mums suprasti vieni kilus, 
nes jie yra išankstinės nuostatos, paruošos, 
įspraudžiančios į rėmus, dusinančios mus.

Be baimės laužote visus stereotipus, 
perverčiale klasiką, stebinate neįprastu 
gyvenimiškų tiesų atskleidimu. Kas jus 
skatina veržtis į naujas tiesas ir kodėl be 
gailesčio užnugary paliekate pasaulinės 
klasikos pradus?

Nepalieku, bent jau stengiuosi nepalik
ti pasaulinės klasikos “už nugaros”, kaip 
sakote. Kaip tik stengiuosi įsigilinti į teks
tus, suvokti jų esmę, rasti jai šiuolaikišką, 
aktualų rezonansą. Tai kartais skamba 
neįprastai ir drastiškai, bet taip yra tik to
dėl, kad mes įpratę chrcstomatiškai, ste
reotipiškai suvokti klasikos kūrinius, dog
matiškai į juos žiūrėti, o tiksliau - tiesiog 
neįsigilinus, atšipusiai ir nuobodžiai.

Dažniausiai “Romeo ir Džuljeta” su
vokiama kaip romantiška meilės istorija. 
Bet jeigu atidžiau įsiskaitytume, pamaty
tume daug kitų mums svarbių dalykų. Už 
romantiško įsimylėjėlių atviruko yra baisi 
socialinė drama, amžinas vaikų-tėvų nesu
sikalbėjimas, aklas tradicijos laikymasis,

Oskaras Koršunovas.

pražudantis visa tai, kas gyva-neapykantos 
genezė.

Tai kas ilgainiui tapo klasika, anksčiau 
audrino žmonių vaizduotę. Jei sugebam į 
ją šviežiu žvilgsniu pažiūrėti-ji nepatogi, 
kontroversiška, kartais gluminanti.

Ar jums rūpi kaip į teatro pastatymus 
reaguoja vyresnio amžiaus žiūrovai? Teko 
girdėti, jog “Koršunovo spektakliai labai 
moderniški. Juose daug keikiasi, daug 
atviro sekso ir t.t. Ne visiems priimtinas 

jo stilius.” Kaip reaguojate Į tokią kritiką 
ir bendrai, kokiai amžiaus grupei skiriate 
savo kūrybą?

Man rūpi apskritai žiūrovas, amžius čia 
nevaidina jokio vaidmens. Man rūpi 
mąstantis žiūrovas. Yra idėjų pasaulis, 
tokia mąstymo ir minčių erdvė. Vieni 
žmonės joje gyvena, kiti - ne.

Kartą Kosoverodėmspektaklj, “Ugnies 
veidą” pagal vieno drastiško ir skandalin
go vokiečių dramaturgo Marius Mayen- 
burg pjesę. Apie baisius įvykius šeimoje, 
kur yra ir incestas, ir tėvažudystė. Po spek
taklio įvyko diskusija su žiūrovais. Staiga 
atsistojo vienas senolis, iškėlė Koraną virš 
visų galvų. Pagalvojau, na. dabar tai jau bus. 
Visi nuščiuvo. O senolis tarė: “Incestas 
buvo, yra ir bus.” Ir ėmė aiškinti šią šiuo
laikinę pjesę, remdamasis Koranu, labai 
giliai ir išsamiai. Niekad po savo spektak
lio nesusilaukiau tokių gilių įžvalgų. Jo 
nesutrikdė nei erotinės scenos, nei kiti 
tariamai nepadorūs dalykai - keiksmažo
džiai ar pan., nes jis pažiūrėjo giliai.

Tas tariamas mano spektaklių skanda- 
lingumas - yra nuomonė, atsiradusi iš 
paviršutinško žvilgsnio.

Ar svajojate palikti Lietuvą? Juk dau
gybė jaunų ir perspektyvių žmonių tik ir 
ieško galimybių išrūkti į užsienį? Ar ma
note, jog gyvendamas ne tėvynėje sugebė
tumėte save realizuoti taip kaip iki šiol?

Neturiu tokios svajonės. Vieną kartą 
vos nepasilikau kitoje šalyje, ir beje, tai buvo 
Australija. 1995 metais su “Ten būti čia” 
gastroliavome Perth’o mieste. Grįžtant 
pavėlavau į lėktuvą ir tada pagalvojau, gal 
tai likimas? Kur kitur likti, jei ne kitoj 
Žemės pusėj? Kur stoviu žemyn galva 
lyginant su namais? Mane sukrėtė mintis, 
kad gyvenime viskas gali susiklostyti vi
sai kitaip. Ir dabar dažnai pagalvoju, “kas 
būtų, jeigu būtų”.

Šiaip Lietuva dabar yra atvira šalis ša
lių bendrijoj, ir jeigu esi joje įsitvirtinęs 
gyvendamas joje gali būti ir dirbti visur. 
Statau spektaklius Paryžiuj, Norvegijoje, 
kitose šalyse. O gyvenu Vilniuje, nes jis man 
patinka, myliu šį miestą. Jame esu gimęs, 
esu iki pašaknų vilnietis. Gyvenimas ši
tame mieste manęs nė kiek neapriboja. 
Todėl nejaučiu jokios traukos Lietuvą 
palikti.

Daugelis jaunų žmonių išvažiuoja iš 

Lietuvos, nes netiki galimybe kurti, dirbti 
čia, ieško įsitvirtinimo kitur. O iš tiesų, 
nesvarbu, kur gyveni. Svarbu, kaip.

Kas jus pakvietė į Tarptautinį Menų 
Festivalį Melbourne? Ar vaidinsite tik čia, 
ar ir kitose Australijos valstijose? Kur 
apsistosite?

Atvažiuojame į Melburną festivalio 
kvietimu, niekur kitur nevaidinsime, o 
apgyvendinimu rūpinasi festivalio orga
nizatoriai.

Pakalbėkime apie spektaklio ypatumus 
ir pagrindinius herojus - Romeo ir Džiul
jetą. Argi jie nesugadinti šiuolaikinio gy
venimo chaoso? Kaip tokioje “juodoje” gy
venimo realybėje įsimylėjėliai sugeba iš
saugoti įsiplieskusį meilės jausmą?

Įsiplieskusį meilės jausmą visada su
dėtinga išsaugoti. Netgi įsiplieksti jam yra 
sunku. Visais laikais visuomenė įvairiomis 
taisyklėmis, hierarchijomis, tradicijomis, 
religijomis, skoniais, moralėmis, apkalbo
mis, pinigais, nacionalizmais ir kitais “iz- 
mais” bandė pažaboti tą meilės įsiplies- 
kimą. Visuomet įsivaizduojama arba išsi
galvota tvarka drausmina. Visada bijomasi 
to meilės chaoso, jos drąsos. Įsimylėjusi 
Džiuljeta vienu sakiniu paneigia visą Ve
ronos santvarką, sakydama, “kas gi yra 
vardas? Jeigu rožę pavadinsi kitu vardu, ar
gi ji nustos kvepėti?". O Verona ir buvo pa
grįsta įvardijimais, kas yra gerai, kas yra 
bloigai. Paisoma buvo ne to, kas yra iš 
tikrųjų, o to, kaip yra įvardijama. Nesvarbu, 
kaip iš tiesų yra, o svarbu, kaip yra įprasta 
galvoti. Beje, ta pati Tarybų Sąjunga buvo 
geras pavyzdys, XX a. Verona, kurioje buvo 
visiškai nepaisoma realybės. Vietoj realybės 
buvo siūloma ideologija. Iržmonės priim
davo ideologiją kaip savo realybę. Ir taip 
vyksta visą laiką. Šiais laikas, manau, 
gyvename apsvaiginti kitos ideologijos, ir 
savo laisvę suvokiame tiek, kiek nesuvo
kiame tikrosios savo nelaisvės.

Praregėti mus priverčia emociniai su
krėtimai, meilė. Ji gimdo drąsą suprasti,

Nuotraukoje - scena iš Oskaro Koršunovo pastatyto spektaklio “Meistras ir Margarita”.

About the Koršunovas Theatre
(From the Playbill) Oskaras Koršu

novas theatre (now OKT/Vilnius City 
Theatre) emerged in 1999. Since the very 
beginning it has made a decision to remain 
independent. The newly created entity took 
a risk not to be dependent on any subsidies, 
not to have permanent stage or 
accommodation. Such a step was made just 
because of a single reason: it was meant to 
cut all the connections with reality of the 
theatre of that time and to create a new one.

OKT/Vilnius City theatre [...] 
maintained its avant-guard positions for a 
longtime, attracted young talents, and was 
very productive and toured in many famous 
world festivals. The main ambition of 
OKT/Vilnius City theatre is the search for 
modern theatre language that would 
correspond with the rhythm of present life; 
that would analyze the myth of a modern. 

matyti. Todėl visais laikais bus stengiama
si ją drausminti, apriboti. Todėl ir šį “Įsta
bioji ir liūdnoji Romeo ir Džuljetos isto
rija” bus mums visuomet aktuali, pamo
kanti mūsų begalinės kvailybės istorijoje.

Kaip subrandinote “Romeo ir Džiul- 
jetos” aktorius tokiai interpretacijai? Koks 
jų amžius ir kaip jie reaguoja į neįprastus 
sceninius bei vaidybinius sprendimus?

Žodis “subrandinote” iš esmės tinka. Su 
tais aktoriais sukūrėm ne vieną spektaklį. 
Ir po truputį judėjom link “Romeo ir 
Džuljetos”. O sprendimas statyti “Romeo 
ir Džuljetą” buvo sąlygotas mūsų statyto 
šiuolaikinės dramaturgijos spektaklio, 
minėtojo Marius von Mayenburg “Ug
nies veido”, kur vyksta šiuolaikinė Romeo 
ir Džuljetos istorija. Kalbant apie amžių - 
kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad gerai 
vaidybai neturi jokios reikšmės nei amžius, 
nei netgi sceninė ar gyvenimiška patirtis.

Gera vaidyba pažadina mūsų vaizduotę 
ir mes patys mintyse užbaigiampersonažų 
paveikslus. Todėl vyras puikiausiai gali 
suvaidinti moterį, jaunuolis-senį, moteris 
- karžygį. Todėl, žinoma, Džuljetai yra 
keturiolika, o taiyra lygiai tiek, kiek visada 
yra mums.

Paskutinis klausimas dažniausiai bū
na apie ateitį, tad kas toliau? Kokie suma
nymai, kelionės, pasikeitimai?

Artėja “Hamleto” lietuviškoji premje
ra, jijau įvyko Stavangeryje. Po to statysiu 
Lietuvos Nacionaliniamic operos ir bale
to teatre Donizzeti “Meilės eliksyras”, pa
vasarį važiuosiu statyti į Norvegijos nacio
nalinį dramos teatrą Osle. O artimiausioje 
ateityje noriu dirbti mažiau, mažiau veikti. 
Nes veiksmas stabdo mintj(is) - per nuola
tinius reikalus nematai reikalų esmės.

Linkime didžiulės sėkmės pasirodant 
prestižiniame festivalyje. Plosim, šauksim, 
pritarsiu), gaudysim sprogmenis, uerūky- 
sim, o keptuves ir miltus panaudosim blynų 
kepimui Lietuvių Klube, kur lauksime Jūsų 
visų! Ačiū už pokalbį. □ 

man and would provoke the audience for 
the possibility of other action or life.

It’s important that by remaining 
independent theatre has appealed to the 
purposeful strategy of artistic program. 
OKT/Vilnius City theatre hasn’t become 
just a producer of isolated projects. It has 
created a forceful repertoire that includes 
both the modern dramaturgy and the 
classics. The main credo of repertoire may 
be expressed by the following words: to 
stage classics as if it was modem dramaturgy 
and modern dramaturgy - as if it was 
classics. That’s why separate performances 
organically come one from another: 
Fireface by Mayenburg is somehow related 
to Shakespeare’s Romeo and Juliet, and 
Shakespeare’szl Midsummer Night’s Dream 
- to Crave by Kane [...]

Pastogė Nr. 42, 2008.10.22, psi. 5

5



Antanas Laukaitis ATOSTOGOS LIETUVOJE
Šv. Onos atlaidai

Mano gimtajame Leipalingio mieste
lyje, kuris yra 10 km nuo Druskininkų, 
liepos 26 dieną vyko didieji šv. Onos 
atlaidai. Dar iš vaikystės dienų, kai čia 
gyveno visa mano šeima, prisimenu bu
vusius atlaidus ir daugybę įvairiausių 
dalykėlių: saldainių, baronkų ir ledų 
prekybininkų - taip lada vadinamų “kara- 
belninkų” bei daugybę žmonių. Miestelis 
tada atrodė daug gražesnis, nes per karą 
kone viskas ir mūsų namas-vaistinė bu
vo sugriauti, o dabar centras atrodo daug 
prasčiau.

Tačiau žmonių per atlaidus privažiavo 
labai daug. Buvo iškilmingos pamaldos su 
gražia, vėliavomis papuošta eisena apie 
bažnyčią. O po viso to Savivaldybės aikš
tėje vyko graži gegužinė.

Į šiuos atlaidus atvyko mano draugas 
verslininkas F. Vichrovas iš Alytaus, 
Kuckailių šeima, mano jaunystės draugo 
mokytojo Alg. Volungevičiaus dukros iš 
Vilniaus, ir visi buvome šio mokytojo ir jo 
žmonos namuose svečiais. Gražiai pasi
svečiavę visi nuvykome i atlaidų gegu
žinę. kurioje grojo kaimo orkestras ir 
dainavo dainininkai, kviesdami žmones 
šokti. Įdomi buvo ir programėlė, kurią 
pravedė miestelio kultūros vadovė. Buvo 
padėtos surištos rugių pėdos ir pakviesti 
varžovai: kas pirmas ir geriausiai spragi
lais išmuš šiuos kūlius.

Vėliau ant stalo buvo padėti duonos 
kepalai ir tarp moterų pravestos varžybos, 
kuri greičiausiai ir geriausiai supjaustys 
kepalus. Ir dar vėliau buvo padėti įvairių 
spalvų ir skonio medaus indai, o varžovai 
turėjo pasakyti, iš kokių gėlių buvo tie 
medūs. Buvo Įdomu matyti šias varžybas 
ir dzūkus taip gražiai linksminantis.

Leipalingio muziejus
Jau eilę metų buvusiuose Leipalingio

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Į Sąjūdžio 
Lietuvą

Kai 1989 m. 
su Gediminu ruo

šėmės važiuoti į Lietuvą, jau buvo metai 
kai ten buvo prasidėjęs Sąjūdis; jau buvo 
išrinkti atstovai, kurie Maskvos Aukščiau
sioje Taryboje protestavo prieš neteisybę, 
ir mano brolis Vytautas protestuodamas 
išvedė lietuvių delegaciją iš posėdžių sa
lės; vienas delegatas (ar ne Ozolas ?) viešai 
Aukščiausioje Taryboje pasakė Gorba
čiovui, kad jis meluoja; jau buvo įvykęs 
garsusis mitingas Vingio Parke ir jau geras 
pusmetis, kai Gedimino pilies bokšte le
galiai suplevėsavo lietuviška trispalvė. Vi
sa Lietuva brazdėjo, ir mes su Gediminu 
negalėjom sulaukti, kada savo akimis 
pamatysime prisikeliančią Lietuvą.

Deja, vizą dar vis reikėjo gauti iš Mask
vos. Kažkodėl tais metais skridom rug
pjūčio mėnesį (ankstesnės kelionės būda
vo gegužės mėnesį). Mano brolis Gabrie
lius su Danute jau buvo I .ietuvoje, o su sū
num Algiu ir marčia Brigita prasilenkėm 
vos keliomis dienomis.

Maskvos muitinė bagažo netikrino, 
bet prikibo prie mūsų vedybinių žiedų, 
kuriuos turėjome deklaruoti - vežamės 
auksą! 'llirėjomc muitininkus įtikinti, kad 
1943-čiais metais nukalti žiedai tai ne 
sovietinis auksas-jiems atrodė, kad jei
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dvaro rūmuose veikia gal vienas iš dau
giausiai eksponatų turintis Leipalingio 
kraštotyros muziejus.

Jo pradininkas ir visą savo širdį į jį įdė
jęs yra buvęs mokytojas, dabar pensinin
kas ir muziejaus vadovas, turintis jaunes
nių pagalbininkų, Algirdas Volungevičius.

Šiame muziejuje yra nemažas skyrelis 
ir apie Australijos lietuvių gyvenimą, mū
sų buvę sportiniai ir olimpiniai ženklai, 
vėliavos ir kiti dalykai. Taip pat nemažai 
medžiagos yra ir apie mano tėvą, buvusį 
vaistininką, kuris Lietuvos kūrimosi lai
kais vadovavo vietiniams žmonėms ko
vose su lenkais, norėjusiais ir šias vietoves 
užimti. Buvo sudeginta tėvo vaistinė su 
namu, o už jo galvą skirta piniginė pre
mija. Tais laikais Seinuose gyveno ir ma
no dėdė prelatas Juozas Laukaitis, kuris 
buvo Seinų Kunigų Seminarijos profe
sorius, vyskupo Antano Baranausko sek
retorius, vėliau - Rusijos Dūmos ir Lie
tuvos Seimo atstovas. Už priesaikos priėmi
mą Lietuvos partizanams Dzūkijos miš
kuose, 75-erių meti) tėvas buvo suimtas ir 
kalintas Lietuvoje, o vėliau mirė garsia
jame Vladimiro kalėjime. Nežinoma net 
kur jis buvo palaidotas.

Plečiant muziejų, senos dvaro patalpos 
yra atremontuojamos ir tokiu būdu mu
ziejus turėjo daugiau patalpų. Muziejaus 
vadovybei pasiūlius ir verslininkui E. 
Vichrovui iš Alytaus padedant, įrengtas 
dar vienas kambarys, kuris bus skirtas 
Laukaičių šeimos Lietuvos ir Australijos 
eksponatams. Vėliau persiusiu ten visus 
savo sportinius dalykus, o vidurinei mo
kyklai gausią savo biblioteką su trimis 
enciklopedijomis ir kitką.

Gyvenimas eina pirmyn ir visiems eks
ponatams geriausia vieta bus muziejuje, tuo 
pačiu bus pagerbti tie Laukaičiai, kurie 
kovojo ir žuvo už Lietuvos laisvę.

gu iš Lietuvos, tai sovietinis. Gerai, kad 
atsirado vaikinukas - studentas, vasaros 
metu dirbęs aerodrome ir padėjęs mums 
tampyti bagažą, kuris žinojo ir įtikino 
muitininkus, jog 1943-čiais metais Lie
tuva nebuvo Sovietų Sąjungos dalis.

Mus nukreipė j užsieniečių laukia
mąjį. Ten susipažinom su šveicaru žurna
listu, kuris skrido j Vilnių susitikti su 
Sąjūdžio žmonėmis, jų tarpe su Vytautu 
Landsbergiu. Pasakiau, kad Landsbergis 
šiuo.metu yra Paryžiuje ir nustebusiam 
žurnalistui paaiškinau, kad tai mano brolis.

Nuotaikos Kaune
Tais metais mūsų iškvietimas buvo pas 

Gedimino seserį Laimę, tai pradžioje 
apsistojom Kaune.

Čia mus pirmiausia nustebino Oviras. 
Turėjom užsiregistruoti Ovire. Paprašėm 
tik vieno leidimo - j Maskvą, nes reikėjo 
atsiimti pavėlavusį lagaminą. Jauna tar
nautoja nežinojo ką daryti, tai jos virši
ninkė paaiškino: “Išrašyk ant to mažo 
blanko. Ant didelio tai reikia ir vizą 
štampuoti, o su mažiuku lai mes paskui 
patys susitvarkysim”. Kaip ji ketino su
sitvarkyti, mes neklausėm, tik apsidžiau
gėm. kad leidimas iš karto buvo išduotas, 
o nereikėjo, kaip anksčiau būdavo, tris 
dienas laukti, kol Maskva patvirtins.

Kaunas jau darėsi savarankiškesnis. 
Dar labiau nustebome, kai prieš išva
žiuodami nuėjome išsiregistruoti, o Ovi
ras mums pasakė, kad jiems visai nesvar
bu, kada ir kur mes važiuojame. Prie teat
ro jau atvirai buvo renkamos aukos ir pa
rašai Romo Kalantos paminklui statyti.

Prie Rotušės Aikštės užėjome j suve
nyrų krautuvę, kur dirbo daug buvusių
-tremtinių ir jų naudai buvo skiriama dalis

Gydytojų futbolo 
čempionatas

I Jcpos 7-12 dienomis 
Klaipėdoje ir Palangoje 
vyko Pasaulio medikų 
futbolo čempionatas. Ja
me dalyvavo dešimties 
valstybių atstovai ir apie 
300 svečių.

Tokios pasaulinės me- 
dikų futbolo varžybos 
pernai vyko Australijos 
Gold Coast kurorte. Po 
jų dauguma gydytojų at
vyko j Sydnėjų, kur mes 
jiems padarėm gražias 
išleistuves ir artimiau su 
jais susipažinome.

Kaip Australijoje, taip 
ir Lietuvoje pagrindiniai 
varžovai ir laimėtojai 
buvo brazilai. Tito tarpu 
lietuviai pasirodė vidu
tiniškai. Brazilų irvokie- 
čių komandose beveik
kiekvienas gydytojas buvo kažkur žaidęs. 
Gydytojų tarpe buvo kone visų sričių spe
cialistų. Lietuvių komandoje buvo skir
tingų sričių specialistai, tarp jų ir krašto 
apsaugos ministras dr. J. Olekas, Svei
katos ministerijos sekretorius dr. R. Saba
liauskas ir kiti.

Laisvu nuo rungtynių metu vyko Pa
saulio medicinos, sveikatos bei sporto 
kongresas, skirtas pasidalinti žiniomis ir 
kitų šalių medicinine patirtimi.

Golfas
Vilniaus rajone, šalia prabangaus “Le 

Meridien Vilnius” viešbučio atidaryta Gol
fo akademija, kur galės treniruotis vaikai 
nuo 6 iki 16 metų. Kitais metais čia bus ir 
kadetų mokykla, kurioje lobulinsis jau
nimas nuo 17 iki 25 metų. Akademijoje 
golfininkus treniruoja patyręs specialistas 
iš Pietų Afrikos, tris kartus dalyvavęs 
prestižiniame “British Open” golfo turnyre 

pelno. Tremtiniai jau nebebijojo viešai 
rodytis.

Krautuvėse stebuklingai padaugėjo 
maisto. Važiuodama į Kačerginę. Kaune be 
jokio “blato” nusipirkau vištienos, kiauši
nių, dešos ir sūrio.

Daug ką norėjau nufotografuoti. Svar
biausia - Karo Muziejaus sodelyje atsta
tytą Laisvės paminklą ir mūsų buvusiuo
se namuose Donelaičio gatvėje įsikūrusią 
Sąjūdžio būstinę. Prisiminiau Laisvės 
paminklą dar prieš kelis metus išstatytą 
Įgulos bažnyčioje, paverstoje skulptūrų 
galerija. Ten tas nedidelis paminklas 
stovėjo greta didžiulio, originalaus dydžio 
“Pirčiupio Motinos” maketo. Vienas lan
kytojas pastebėjo : “Koks didelis Skaus
mas. ir kokia maža I .aisvė.” Skausmas ir 
dabar nesumažėjo, bet Laisvė išskleidė 
sparnus.

Buvo ir komiškų momentų. Restorane 
ant visų lėkščių buvo užrašyta PEC- 
TOPAII. Vaizduodama, kad nepažįstu 
rusiškų raidžių, aš taip ir perskaičiau 
lietuviškai, o visiems buvo juoko, nes ru
siškom raidėm reikia skaityti RESTO- 
RAN. Vėliau aš ir gatvių pavadinimus, 
kurie dar vis buvo užrašyti dviem kalbom, 
taip skaitydavau.

Tik atskridę, po kelių dienų važiavo
me j Vytauto anūkės Gabijos krikštynas 
Vilniuje.. Po krikštynų j Kauną grįžome 
traukiniu. Važiuojant stebino ir linksmi
no nuolatinis keleivių auklėjimas per gar
siakalbį: “Gerbiami keleiviai, atsiminkite, 
kad važiuojate ne vieni. Elkitės taip, kad 
neužgautumėt kitų keliaujančių”... Na ir 
paskui įspėjimai dėl girtavimo, rūkymo, 
spjaudymo, triukšmo; ir dėl saugumo-kad 
nestovėtų tarpdury, kad nevaikščiotų ant 
bėgių ir t.t. Ir tas pamokslėlis kartojamas 
po kiekvieno pajudėjimo iš didesnės stoties.

Jonas Obeliūnas su sugautu savo laimikiu.

J. Vienings.
Neseniai sostinių golfo klube vyko 

“SEB reitingo” golfo turnyras, kuriame 
dalyvavo 84 žaidėjai. Čia buvo žaidžia
ma 18 skylių “stableford” ir “stroke net” 
varžybose. Laimėtojai buvo įtraukiami j 
SEB golfo turnyrų rcil ingus. Vyrų grupėje 
(handicaps O - 24) pirmą vietą laimėjo R. 
Gaidys(l39 smūgiai), antrą vietą E. 
Likadzijąuskas (140 smūgių), trečią - S. 
Krasaitis (141 smūgis). Merginų pirmoji 
(handicaps) 0 - 35,9 ir 74 taškai) antra su 
67 taškais ir trečia su 65 taškais.

2007 m. netoli Elektrėnų įsikūręs 
Sostinių golfo 18-kos skylių golfo aikš
tynas žurnalo “Golf Ine.” buvo pripažintas 
geriausiu nauju golfo aikštynu pasaulyje.

Šiuo metu netoli Druskininkų prie 
Leipalingio pradėtas statyti dar vienas 18- 
kos skylių golfo aikštynas, kuris bus jafl 
trečias Lietuvoje. □

Per garsiakalbį buvo pranešinėjami ir 
stočių pavadinimai. Jie matyt buvo įrašyti į 
juostelę kokio užkietėjusio vilniečio, nes 
prieš pat Kauną kiekvieną kartą girdėjo
me: “Amaliai. Sekanti stotelė-Kaunas”. 
Stotelė! Pradėjau kiršinti kiekvieną sutik
tą kaunietį, kad protestuotų dėl tokio Kau
no pažeminimo. Nežinau, ar kas protestavo, 
bet gale Vasaros, paskutinį kartą važiuo
dama, jau išgirdau: “Amaliai. Sekantis 
sustojimas - Kaunas.”

Būdami Vilniuje, brolio Vytauto na
muose beveik nematėme - jis buvo Aukš
čiausios Tarybos deputatas, turėdavo daug 
posėdžių ir pranešimų, o kai susitikda
vom, tai išklausydavom jo pasakojimų 
apie tuos posėdžius ir pranešimus. Dau
guma deputatų buvo ir Sąjūdžio nariai.

Kiekvieni) rytą dar prieš pusryčius kas 
nors iš Sąjūdžio būstinės atnešdavo Vy
tautui laiškus ir dokumentus. Jų būdavo 
daugybė. Po kiek laiko sąjūdiečiai susi
griebė laiškus paccnzflruoti, tai ant dau
gelio būdavo užrašyta “plūdas” (atseit kaž
kas plūsta Sąjūdį arba Vytautą), arba “ru
siškas plūdas”, o šitaip nepažymėtus laiš
kus Vytautas perskaitydavo.

Draugystės ir bendradarbiavimai pra
džioje irgi buvo kitokie, negu vėliau. Na
muose Vytautas nuolat tardavosi su Če
paičiu, 1 jiurinkum ir “Respublikos” redak- 
torium Tomkum. Posėdžiai būdavo 
virtuvėje, kurioje ir aš maišydavausi. Man 
redaktorius nepatiko. Pasiskelbęs, kad 
“Respublika” yra Sąjūdžio laikraštis, ir 
paėmęs Sąjūdžiui skirtą Danijos dovanotą 
spaudos mašiną, jis labai greit ai pradėjo dėti 
“linksmų mergelių” skelbimus. Kai aš 
pastebėjau, kad tokie dalykai Sąjūdžio 
laikraščiui netinka, jis atsakė: “Aš 
spausdinsiu viską, kas man atneš pelną”.

'Tęsinys kitame MP nr.
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jLietuvos 1000-metis 2009 metais
ALB Krašto Valdyba, per savo narę Liliją Kozlovskienę, 

■SgRįBHBjBB jau visus metus planuoja, kaip mes, Australijos lietuviai, 
SK9 galėtume atšvęsti arba paminėti Lietuvos lOOO-melį. Apie tai 

jau buvo kalbama ALB Apylinkių pirmininkų suvažiavime 
Melbourne birželio mėnesį. Apylinkių Valdybos yra ragina- 
mos įraukti renginius į savo 2009 metų veiklos kalendorius. 
ALB Krašto Valdyba jau suorganizavo, kad kovo mėnesį mus 

aplankys aktorius Tomas Vaisieta iš Lietuvos.
2008 metų spalio 5 dieną Lietuvoje prasidėjo Tūkstantmečio odisėja, kai Lietuvos 

buriuotojai ir jachta “Vienas vardas - Lietuva” išplaukė iš Klaipėdos ir plauks aplink 
pasaulį. Tūkstantmečio odisėjos dalyvių misija - tapti Lietuvos vardo tūkstantmečio 
šventės kviesliais ir suburti viso pasaulio lietuvių bendruomenes švęsti Lietuvos tūks
tantmetį visuose penkiuose pasaulio žemynuose.

Mus, Australijos lietuvius, jachta aplankys 2008 m. gruodžio 21 - 2009 m. sausio 1 
dienomis, sustodama Adelaidėje, Melbourne irSydnėjujc. Ruoškimės susitikimams.

Šiandienkviečiame visus tautiečius prisidėti įdėjomis ir darbais, kad Australijos lie
tuviai prasmingai ir įdomiai, su džiaugsmu ir pasididžiavimu atšvęstų Lietuvos 1000- 
metį. Pasidalinkime idėjomis per spaudą, per SBS lietuvišką radijo valandėlę arba per el- 
paštą rašydami lilija@austlb.org

Kviečiame dalyvauti Sydnėjaus Lietuvių Klube vyksiančiame ALB Krašto Tarybos 
Suvažiavime, antrą Suvažiavimo dieną - gruodžio 30 dieną, kai suvažiavę iš visos 
Australijos aptarsime šį svarbų jubiliejų.

ALB Krašto Valdyba

jrtsr Lietuvos Respublikos pakartotiniai 
Seimo rinkimai Melbourne

\ J Šių metų spalio 26 dieną vyks pakartotiniai Lietuvos Respublikos 
Seimo vienmandatėje apygardoje rinkimai.

LR piliečiai, gyvenantys ar lankantys Australijoje arba Naujoje Ze
landijoje galės balsuoti sekmadienį, spalio 26 d., nuo 11.30 vai. iki 14.00 vai. 
Melbourne Lietuvių Namų bibliotekoje. Aukščiau minėtų valstybių piliečiai, 
kurie negyvena Melbourne arba negalės atvykti balsuoti į Lietuvių Namus šią 
dieną, galės balsuoti paštu. Tiems, kurie negyvena Melbourne ir balsavo pirmame 
rate, balsavimo lapeliai bus išsiųsti paštu.

Taip pat prašome tų, kurie nebalsavo pirmame rate, bet nori balsuoti paštu, 
turi kuo greičiau registruotis LR generaliniame konsulate, Melbourne, paliekant 
žinutę tek: + 613 9808-8300, arba siųsti e-paštu: litconmelb@bigpond.com su 
vardu, pavarde, adresu, asmens kodu, paso numeriu ir telefono numeriu. Prašau 
atsiųsti paso kopiją e-paštu arba paštu: 56 Somers Street, Burwood, VIC 3125, 
Australia.

Į rinkimus kiekvienas pilietis turės atsinešti savo galiojantį Lietuvos 
Respublikos pasą.

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

Andrius Žilinskas
Garbės generalinis konsulas Australijoje

Jachta „Ambersail“ -
Įveikę 1070 jūrmylių pirmojo „Tūks

tantmečio odisėjos“ etapo dalyviai sek
madienį, spalio 12 d., apie 21 vai. Lietuvos 
laiku sėkmingai prisišvartavo Jungtinės 
Karalystės uostamiestyje Southampton’e. 
Čia Lietuvos buriuotojai šiek tiek pail
sės, kol jachtoje „Ambersail“ bus užbaigti 
modernių ryšio, kompiuterinių bei fil
mavimo technologijų diegimo darbai.

„Šiaurės jūroje visa įgula kovojo su 
škvalais, o naktį skrosdami Lamanšo 
sąsiaurį susidūrėme su dar vienu išban
dymu - garsiaisiais Anglijos rūkais. La
manšo sąsiauryje laivyba labai intensyvi. 
Ir nors jachta aprūpinta šiuolaikinėmis 
stebėjimo priemonėmis, o radaras fik
suoja visus aplink judančius laivus, norisi 
pačiam savo akimis pamatyti signalines 
laivų šviesas ir taip įsitikinti, kad plaukia
ma saugiu atstumu ir pavojus negresia“, - 
pasakojo pirmojo etapo kapitonas Saulius 
Pajarskas. Anot jo, nors gamtos stichija 
jachtai pridarė šiek tiek nuostolių, įgula 
viską sutvarkė ir sėkmingai pasiekė Jung
tinės Karalystės krantus.

Plaukdami nuo Kiel iki Southamp
ton jau pirmąja parą buriuotojai buvo 
priversti kovoti su škvalu. Naktį vėjas 
pradėjo rimti, o išaušus šeštadienio rytui, 
vėjas siekė 20 mazgų, vėliau nurimo iki 15. 
Nors vejas buvo priešinis, o jachta tarsi 
„pasišokinėdama“ skrodė bangas, gyve
nimas jachtoje grįžo į savo vėžes.

Pirmajame „Tūkstantmečio odisėjos“ 
etape iš Klaipėdos į Las Palmas(Ispanija) 
per Kiel plaukiantiems Lietuvos buriuo
tojams dar liko įveikti virš 1330 jūrmylių

Southamptono uoste

atstumą. Išplaukus iš Southampton, 
Atlanto vandenyne, prie vakarinių Pran
cūzijos ir šiaurinių Ispanijos krantų, jų 
laukia nenuspėjama ir stipriomis audro
mis pasižyminti Biskajos įlanka, kurios 
metamus iššūkius, anot kapitono S. Pa
jarsko, jachtos „Ambersail“ įgula yra 
pasiruošusi drąsiai priimti ir įveikti. Nu
matoma, paskutinį pirmojo etapo tikslą - 
Las Palmas, Lietuvos buriuotojai turėtų 
pasiekti spalio 22 d.

Realią jachtos buvimo vietą bus gali
ma sekti žemėlapyje, kuris patalpintas 
„Tūkstantmečio odisėjos“ interneto sve
tainėje: www.1000odiseja.lt.

Nauja Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
Šių metų spalio 12 dieną įvyko vi

suotinis ALB Sydnėjaus Apylinkės su
sirinkimas ir rinkimai {reportažas - kita
me “M.P.”nr. Red.). Pranešame, kad nau
joji Apylinkės Valdyba spalio 19 dieną 
pareigomis pasiskirstė šitaip:

Pirmininkė - Albina Liutackienė,
P.O. Box 404, Burwood NSW 1805, 
tel.: (02) 9747 1179, 
e-mail: inahut@yahoo.com
Vice-pirmininkas(ė) - dar tariamasi

Sekretorė - Margarita Bimba, 
tel.: (02) 9789 3447
Iždininkė - Danutė Lee, 
tel.: (02) 9707 3817
Renginių organizatorė - Alvyda Auglys
tel.: (02) 9730 0154
Spaudos ir radijo atstovė - Rymantė

Geli
tel: (02) 9337 4886.

Preliminarus jachtos “Ambersail” maršrutas
Plaukimo metu “Ambersail” planuoja aplankyti stiprias Lietuvos bendruomenes pasaulyje:

Išvykimo data Maršrutas Atstumas (j/m) Paros
I 10.05 Klaipėda - Kiel - Las Palmas 2403 12
II 10.24 Las Palmas - Capetown 4570 26
III 11.25 Capetown - Adelaide 5780 29
IV 12.21 Adelaide - Melbourne - Sydney 1060 6

Sydney - Auckland 1 1280 6
V 01.13 Auckland - Punta Arenas (Čilė) 4750 27
VI 02.03 Punta Arenas - Buenos Aires - 

Montevideo - Sao Paulo 2735 17
VII 02.25 Sao Paulo - Martinique - Miami 4680 23
VIII 03.29 Miami - New York - Boston - 

Kanada 2575 15
IX 04.30 Kanada - Almeria 3200 19
X 05.18 Almeria-Lisabona- Dublin- 

London 1950 12
XI 06.01 London - Oslo - Kopcnhagen - 

Stockholm - St. Petersburg - 
Tallinn - Riga - Klaipėda 2300 13

Iš viso: 37283 205

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
Padėka

Nuoširdžiai dėkojame p. Marcelei Matulionienei už $50 auką 
Melbourne Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijai.

Padėka
Naujai išrinktoji ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba nuoširdžiai dėkoja 

buvusiai Apylinkės Valdybaiuž jos darbą ir paaukotą laiką lietuvių bendruomenei.
Su pagarba,

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sveikiname

^Antaną
mūsų Draugijos vicepirmininką,

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu apdovano
jimo proga. Nuoširdžiai linkime gausios Dievo palaimos, sveikatos, 
asmeninės laimės ir sėkmės visuose darbuose.

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija

Geelongo lietuvių sporto klubo “VYTIS” Valdyba
pranaša, kad

Visuotinis Metinis Susirinkimas
įvyks penktadienį, lapkričio 7 d., 6.30 vai. vakaro, 

Lietuvių Namuose, Pettitt Park, Bell Post Hill.
Po susirinkimo- sportininkų pagerbimas.

Skaityk “Mūsų Pastogę” — viską žinosi!

Gerb. Redaktore,
“Mūsų Pastogėje” nr. 41 (2008.10.15) 

patalpintas skelbimas apie prof. Carter 
paskaitas “Klimato pasikeitimo” tema 
Blacktown Workers Club patalpose turi 
tam tikrų netikslumų, kuriuos norėčiau 
pataisyti.

Geologas prof Robert Carter yra ge
rai žinomas klimato pasikeitimo skepti
kas, t.y. jis nesutinka su klimatalogų (ne

“žaliųjų”) teigimu, kad klimato pakaita 
yra žmonių pagamintų atmosferos teršalų 
rezultatas (taip vadinamas “šiltnamio 
efektas”).

Klimato mokslininkų teigimas yra pri
imtas beveik visame pasaulyje, ir Kyoto 
tarptautinis susitarimas, kuriam dabar 
priklauso ir Australija, yra pašvęstas tos 
at-mosferinės taršos mažinimui.

Su pagarba, Danius Kairaitis
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LITHUANIAN CO-OPERATIVE 
CREDIT SOCIETY "TALKA" LTD

TERM DEPOSITS

3 month - 7%
6 month - 7%

12 month - 7%
Term deposits may be withdrawn in full or 

In part before maturity and in such case 
0.5% will be paid on the withdrawn sum.

SBS Radio - Lithuanian 
The many voices of one Australia 
Sydney 97.7 fm 5.00 pm, Tuesdays
Melbourne 93.1 fm 5.00 pm, Tuesdays 
National 3 pm Tuesdays,

Frequencies:
Adelaide 106.3 fm,
Adelaide Foothills 95.1 fm
Brisbane 
Canberra 
Hobart 
Perth

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16-20 Meredith Street, Bankstown

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

93.3 fm,
105.5 fm,
105.7 fm,
96.9 fm.

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

SECURED LOANS
NO APPLICATION FEES Q o / 

NOR FEES OF ANY KINO 0.1 /O
HOME PURCHASE * RENOVATIONS

EXTENSIONS ‘ INVESTMENTS

MELBOURNE 03 9328 3406 
ADELAIDE 08 8362 7377 

SYDNEY 02 9782 0082 

talka@access.net.au

Remkime
Australijos Lietuvių 

Fondą
Aukos atleidžiamos nuo pajamų 

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

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

V

Mieli dainos mylėtojai ir gerbėjai, 
Lapkričio 8 dieną buvusi ilgametė Sydnėjaus choro “Daina” 

choristė

gef6. ponia Gecilija broliene
svęs 100-to metuc 

ju6ilieju^
Jubiliatės ir Sydnėjaus lietuvių choro “Daina” vardu visus 

maloniai kviečiame i šventę. Dar kartą pabūkime kartu su so- 
lenizantc, padainuokime, pasidalinkime prisiminimais.
Šventė įvyks šeštadienį, lapkričio 8 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus
Lietuvių Klube.
Norinčius užsisakyti staliuką prašome kreiptis į Klubo Ad
ministraciją darbo dienomis. Pietų kaina vienam asmeniui - $25, įskaitant 
gėrimus.
Vietoje dovanų Jubiliatės pageidavimu kviečiame aukoti chorui “Daina”.

Sydnėjaus lietuvių choro “Daina” Valdyba

Restoranas dirba:
trečiadieniais — šeštadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos -230 vai. p.p. 
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 8.30 vai. p.p.

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

Skambinkite: Algiui tel.: 0417 674 599; Gary tel.: 0400 401 703;
Alvydai tel.: 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 į Petrą Buroką mob. tel.: 0424 725106.
Laukiame gausaus dalyvių būrio.

Lietuviškų gaminių mugė-Turgus
Sekmadienį, spalio 26 dieną, nuo 12 vai. iki 3 vai. p.p.
Norintys prekiauti prašomi skambinti:
Jadvygai Burokienei tel.: 9522 8275, Ventai Protaitei tel.: 9968 3479.
Turguje galėsite nusipirkti lietuviškos duonos, rūkytos žuvies ir produktų iš 
Kėdainių fabriko. Lauksime Jūsų apsilankymo.

Lietuvių Klubo Valdyba

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

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

Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos Draugija Ine. 
ruošia tradicinę

Choro “Daina” repeticijos Sydnėjaus Lietuvių Klube vyksta penktadieniais 
nuo 730 iki 10 vai. vakaro. Maloniai kviečiame prisijungti.
Choro prezidentė Albina Liutackicnė, tel.: 9747 1179.
Sekretorė Aida Zastarskylė - Abromas, tel.: 9728 9918.
Iždininkė Megan Dnnn, tel.: 9635 3427.

“Melbourne Cup" dieną
antradienį, lapkričio 4 dieną, 12 vai. 
Lietuvių Sodyboje, Engadine.

Kaip visada, vyks moterų ir vyrų 
skrybėlių konkursas, bus skaniai 
paruoštas “sausage sizzle” ir pasivai
šinsite kavute su pyragaičiais.

Atvažiuokite išmėginti savo laimę 
ir linksmai praleisti popietę.

SLMSGD Komitetas

Pranešimas LB Spaudos Sąjungos nariams
Artėjant metiniam susirinkimui, 1 .ietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 

nariai yra kviečiami siūlyti kandidatus i Spaudos Sąjungos Valdybą. Nominacijos 
turipasiekti 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
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“Musų Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne 
vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: ivww.users.bigpond.com/mpastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
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.Zelandijojc oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

Printed by: Spotpress Pty Ltd., 22 - 24 Lilian Fowler Place, Marrickville, NSW2204.
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