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Susirungė lietuviai ir latviai krepšininkai

Šių metų spalio 18 diena Bankstown Basketball Stadium įvyko tradicinės Sydnėjaus 
latvių ir lietuvių krepšininkų varžybos. Nuotraukoje viršuje - “Kovo” merginos krepši
ninkės. Plačiau apie praėjusias varžybas skaitykite “M.R” psl. 6.

Lietuvos įvykiu apžvalga

Apdovanotas LR Garbės gen. konsulas 
Australijoje Viktoras Šliteris

skaičius.

Daugiau 
Lietuvos karių 

Afganistane 
2009 m

Lietuva nuo 
2009 metų į Afga
nistaną siųs dau
giau karių - bus 
didinamas Kan
da haro provincijoje 
tarnaujančių Spe

cialiųjų operacijų pajėgų (SOP) karių

Teigiama, kad “tai yra ne dėl NATO ar 
JAV prašymo, o dėl to, kad tokie yra 
operaciniai reikalavimai. Šiuo metu Lie
tuvos eskadronas palyginti su kitais yra 
per mažas, todėl jis nuo 2009-ijjų bus 
padidintas”. Pasak kariuomenės vado, 
Lietuva ateityje taip pat išlaikys Goro 
provincijos atkūrimo grupę, kuriai vado
vauja nuo 2005 metų.

Lietuvos SOP eskadronas “Aitvaras”
NATO tarptautinių saugumo paramos pa
jėgų operacijoje Afganistano Kandaharo 
provincijoje, šalies pietuose, dalyvauja nuo 
2007 metų vasaros. Kartu su NATO sąjun
gininkais eskadrono “Aitvaras” kariai vyk
do specialiąją žvalgybą, teroristų identi
fikavimo, sulaikymo, neutralizavimo, kitas 
aukšto intensyvumo kovines užduotis.

Lietuva nuo 2005 metų vadovauja Go
ro provincijos atkūrimo grupei (PAG), 
kurios pagrindinė užduotis - padėti Af
ganistano valdžiai plėsti savo įtaką pro
vincijoje, užtikrinti saugumą ir sudaryti 
tinkamas sąlygas provincijai atkurti.

PAG (Afganistano Goro Provincijos 
Atkūrimo Grupėje) šiuo metu tarnauja 
maždaug 150 karių, tačiau Afganistane 
esančiiĮ SOP karių skaičius neskelbiamas.

Lietuvos spaudos laisvė
Pagal “Reporteriai be sienų” (Reporters 

sans frontiers) šių metų Spaudos laisvės 
indeksą. Lietuva kartu su Čekija, Olan
dija ir Portugalija dalijasi 16-19 vietą. Pa
gal šį indeksą Lietuva pasaulyje patenka į 
pirmąjį 20-tuką, aplenkdama tokias šalis 
kaip Vokietija, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Prancūzija. Didžiausia spaudos laisvė vėl 
užfiksuota Islandijoje ir Norvegijoje bei 
Liuksemburge, kuris pernai nebuvo ver
tinamas. 4-6 vietas dalijasi Estija. Suomi
ja ir Airija, žemiau įrašytos Belgija. Lat
vija. N. Zelandija, Slovakija, Švedija, Švei
carija. Lietuvą taip pat aplenkė Kanada, 
Austrija ir Danija.

Iš ES šalių žemiausiai atsidūrė 1 .enkija 
ir Rumunija (jos su Mauricijumi bei Pietų 
Korėja dalijasi 47-50 vietas) ir Bulgarija 
(59-a). Tyrimo autorių teigimu, pastarojo
je šalyje žurnalistai dažnai sulaukia fizi
nio smurto, o Lenkijos žiniasklaidos at
stovai neretai traukiami baudžiamojon 
atsakomybėn.

Ukraina yra 87-a, Rusija - 141 -a. Balta
rusija- 154-a, Afganistanas- 156-as, Irakas 
- 158-as, Kinija- 167-a, Kuba - 169-a. Pa
skutinės sąraše-Šiaurės Korėja ir Eritrėja, 
užimančios atitinkamai 172 ir 173 vietas.

Sąrašas buvo sudarytas įvertinant el
gesį su žurnalistais, žodžio ir informacijos 
laisvės lygį, žiniasklaidos priemonių savi
ninkų įtaką. 49 klausimų anketa buvo 
išsiųsta žodžio laisvę ginančioms organiza
cijoms, daugiau nei 600žurnalistų, būriui 
tyrėjų iržmogaus teisių aktyvistų.

Lietuva Gruzijos atkūrimui 
skyrė 3,400,000 litų

2008-10-22 Lietuva karo su Rusija su
niokotos Gruzijos infrastruktūros atkūri
mui ir ekonomikos atgaivinimui pažadėjo
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Lietuvos užsienio reikalu ministras 
Petras Vaitiekūnas spalio 23 dieną už 
svarbų indėlį i Lietuvos ir Australijos ry
šių plėtrą Užsienio reikalų ministerijos 
garbės ženklu „Lietuvos tūkstantmečio 
žvaigždė“ apdovanojo ilgametį Lietuvos 
Garbės generalinį konsulą Australijoje 
Viktorą Šlitcrj.

V.ŠIiteris. kaip C iarbės konsulas, atsto
vavo Lietuvai Australijoje nuo 1994 metų. 
1997 metais už aktyvų darbą jis buvo pa
skirtas C iarbės generaliniu konsulu.

Visuomet būdamas aktyviu Australijos 
Lietuvių Bendruomenės nariu, Viktoras 
Šliteris sumaniai išnaudodavo kiekvieną 
progą garsinti I .ieltivos vardą Australijoje. 
Viktoras Šliteris daug padėjo rengiant I .ie- 
tuvos vadovų vizitus i Australiją, ypač daug 
jis prisidėjo prie Lietuvos Prezidento Valdo 
Adamkaus valstybinio vizito į Australiją 
2006 metais rengimo.

Viktoras Šliteris palaikė glaudžius ry
šius su Lietuvos politikais, verslo ir kultū
ros žmonėmis, aktyviai talkino versli
ninkams, norintiems užmegzti verslo ry
šius Australijoje. Savo konsulinėje apygar
doje jis pasižymėjo nuoširdžiu noru pa
dėti visiems, kas j jį kreipdavosi.

Įteikdamas apdovanojimą Viktoram 
Šliteriui, IVtras Vaitiekūnas pažymėjo, kad 
jo veikla Australijoje - svarbus Lietuvos 
diplomatijos puslapis, ir išreiškė viltį, kad

Gerbiami tautiečiai,
šiais melais atsistatydinus Lietuvos Respublikos garbės konsulams Adelaidėje 

ir Sydnėjuje, didelė našta užgulė vienintelio likusio garbės konsulo Melbourne pe
čius. Be to, iškyla didelių nepatogumų tiems, kurie gyvena ne Melbourne, ir ku
riems reikalinga konsulo pagalba, 'lodei kviečiu atsiliepti pirmiausia tuos tautie
čius, kurie turi ambicijų, entuziazmo, laiko ir galimybių pretenduoti j Lietuvos 
Respublikos garbės konsulų pareigas Sydnėjuje ir Adelaidėje.

Antra vertus, Australija yra didžiulė valstybė, todėl neabejoju, kad savo atsto
vus reikėtų turėti ir Brisbanėje, Canberroje, Gold Coast’e,Hobart’e, Gcelong’e ar 
Perth’e, kur gyvena nemaža mūsų tautiečių dalis. Todėl kreipiuosi j lietuvius 
šiuose miestuose, kviesdamas rimtai pasvarstyti, ar nebūtų norinčių ir galinčių 
užimti garbės konsulų pareigas šiuose miestuose.

Kandidatus prašome kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Japonijoje e- 
pašto adresu: info@lithenib.or.jp arba faksu: +81-3-3408-5092. Jums bus 
išsiųsta Lietuvos Respublikos garbės konsulinių pareigūnų veiklos instrukcija ir 
sąrašas dokumentų, kuriuos būtina pateikti, teikiant paraišką garbės konsulo 
pareigoms užimti. Su viltimi ir pagarba,

Dainius Kamaitis
Ambasadorius Japonijoje ir Australijos Sandraugai

Lietuvos piliečiai į JAV - be vizų
Lietuvos ambasadorių JAV Audrių 

Brūzgą spalio 17 dieną priėmė JAV 
Prezidentas George W.Bush, kuris infor
mavo, kad nuo šių metų lapkričio mė
nesio j JAV vykstantiems Lietuvos pi
liečiams bus taikomas bevizis režimas.

Pokalbio su Lietuvos ambasadoriumi 
metu JAV Prezidentas dar kartą pasi
džiaugė ypač gerais dvišaliais Lietuvos ir 
JAV santykiais ir informavo, kad Lietuva 
visiškai atitinka JAV vizų atsisakymo prog
ramoje (Visa Waiver Program) dalyvau
jančioms šalims keliamus reikalavimus.

Bendromis Lietuvos ir JAV pastango
mis vizų atmetimo procentą pavyko suma

Iš kairės: buv. LR Garbės gen. konsulas 
Sydnėjuje Viktoras Šliteris ir LR užsienio 
reikalų ministras Petras Vaitiekūnas.
buvęs konsulas ir toliau bus aktyvus Lie
tuvos <1 raugas.

“Mūsų Pastogės” Redakcija ir Adminis
tracija nuoširdžiai sveikina buvusį LR Gar
bės gen. konsulą Sydnėjuje Viktorą Sliterį su 
šiuo garbingu apdovanojimu ir linki jam 
visokeriopos tolimesnės sėkmės.

žinti nuo 40% 2005 metais iki mažiau nei 
10% 2007 metais, t.y. iki skaičiaus, atitin
kančio JAV keliamus reikalavimus dėl vi
zų atsisakymo. Be vizų į JAV galės vykti 
turizmo, verslo ar kitais asmeniniais tiks
lais vykstantys ir biometrinius pasus (iš
duotus po 2006 metų rugpjūčio 28 dienos) 
turintys Lietuvos piliečiai. Jie galės būti 
JAV ne ilgiau nei 90 dienų.

Nuo šių metų lapkričio mėnesio JAV 
vizų nebereikės septynių iš trylikos JAV 
vizų atsisakymo programoje dalyvaujan
čių valstybių - Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Čekijos, Vengrijos, Pietų Korėjos, Slova
kijos - piliečiams. LGITIC
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v Trumpai iš visur
♦ Spalio 19 d. 
Afganistano po
licija užtiko 6 kū
nus su nukirsto
mis galvomis. Ta
liban vadovai pa
skelbė,kadjie nu
žudė apie 30 ke
leivių, prieš 3 die
nas pagrobtų iš

autobuso pakeliui iš Kandahar į Herat 
miestą. Nužudytieji buvę Afganistano ka
riai, apsirengę civiliais rūbais. Afganista
no vyriausybė tvirtina, kad pagrobti buvo 
civiliai jaunuoliai, vykę į Iraną ieškoti darbo.
♦ Indonezijos policija sutrukdė Jamah 
Islamiah teroristų planą susprogdinti pa
grindinį Džakartos degalų sandėlį. Spalio
21 d. suimti penki įtariami asmenys, kon
fiskuoti jų šaunamieji ginklai ir sprogmenys.
♦ Indija bando pasivyti Kinijos ir Japo
nijos pasiekimus tyrinėjant mėnulį. Spalio
22 d. sėkmingai iššauta tarpplanetinė ra
keta “Chandrayaan” iš Sriharikota bazės 
Bengalijos įlankos pietuose. Raketa skries 
apie mėnulį ir tirs jo paviršiaus struktūrą, 
ieškos vandens bei vertingų mineralų pėd
sakų bei nuleis Indijos vėliavą ant mėnulio 
paviršiaus.
♦ Spalio 23 d. JAV karinė vadovybė Ira
ke perleido irakiečiams Babil provincijos 
apsaugą. Iš Iraką sudarančių 18 provinci
jų dabar jau 12 provincijų apsauga yra 
irakiečių žinioje.
♦ Spalio 23 d. savižudys teroristas bandė 
nužudyti Irako darbo ministrą, smogdamas 
su sprogmenimis pakrautu automobiliu į mi
nistrą lydinčią vilkstinę Bagadado centre. 
Sprogimas užmušė 9 žmones, sužeidė 26.
♦ Europos parlamentas paskyrėšių metų 
žmogaus teisių gynimo Zacharovo vardo

Lietuvos įvykių apžvalga
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skirti 1 mln. eurų (maždaug 3.4 mln. litų) 
2009-2010 metų laikotarpiui.

Apie tai buvo paskelbta Briuselyje 
trečiadienį (spalio 22 d.) vykusioje Gru
zijos donorų konferencijoje kurią organi
zavo Europos Komisija, Pasaulio bankas, 
ir Europos Sąjungai pirmininkaujanti Pran
cūzija, pranešė Užsienio reikalų ministerija.

Pasak konferencijoje Lietuvai atstova
vusio URM sekretoriaus Laimono Talat- 
Kelpšos, šiuo metu vienas svarbiausių už
davinių sudarant sąlygas karo nualintos 
Gruzijos ekonomikos atgimimui - atkurti 
investuotojų pasitikėjimą Gruzija.

L.Talat-Kelpša konferencijoje priminė, 
kad Lietuva viena iš pirmųjų suteikė Gru
zijai humanitarinę pagalbą. Pasak jo, svariai 
prie to prisidėjo ir I Jetuvos žmonės, pa
aukoję 445,000 litų paramos.

Kita Lietuvos pagalbos sritis - spręsti 
karo pabėgėlių socialines ir ekonomines 
problemas, padėti jiems kuo greičiau ir 
saugiai sugrįžti į nuolatines gyvenimo vie
tas. Apie 30,000pabėgėlių pasitiks ateinan
čią žiemą neturėdami nuolatinio būsto, dar 
maždaug 130,000 gyvena blogose sąlygose 
1992m (nuo konflikto Abchazijoje pradžios.)

Lietuvos paaukotos lėšos bus paskirs
tytos per Užsienio reikalų ministerijos 
administruojamą Vystomojo bendradarbia
vimo ir paramos demokratijai programą. 
Lietuva romia demokratinius pokyčius 
Gruzijoje ir jos curoatlantinc integraciją bei 
teritorinį vientisumą.

Švenčia Konstitucijos dieną
Lietuvos mokyklos spalio 24 dieną 

kviečiamos drauge švęsti Konstitucijos 
dieną. Renginiais skleisti pilietiškumo 
dvasią ir bendrame “Konstitucijos egza
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premiją kiniečiui disidentui Hu Jia.
Balandžio mėnesį Kinijos teismas nuteisė 
Hu Jia kalėti tris su puse metų už “kurs
tymą”. Nuteistasis disidentas gynė žmogaus 
teises, atkreipdamas dėmesį į Kinijos 
vadovų galios piktnaudžiavimą, daromą 
žalą aplinkai bei brutalų elgesį su IIIV - 
AIDS ligoniais. Kinijos užsienio reikalų 
ministerija pasmerkė Europos parlamentą 
už “kišimąsi į Kinijos vidaus reikalus”.
♦ Spalio 25 d. Beidžinge susitikę Europos 
ir Azijos valstybių vadovai, dalyvaujant -IT 
generaliniam sekretoriui Ban Ki-moon, 
svarstė būdus sustabdyti įsigalinčią pasau
lio ekonominę krizę. Jie vieningai pareika
lavo griežtesnių tarptautinės finansinės sis
temos tvarkymo taisyklių ir pažadėjo tuoj 
pravesti reikiamas reformas savo kraštuose.
♦ Islandija kreipėsi į Tarptautinį Banką 
prašydama dviejų bilijonų dolerių pasko
los JAV valiuta, kad išgelbėtų savo bankų 
sistemą nuo visiško žlugimo. Pakistano 
valstybė finansiškai stovi ant bedugnės 
krašto. D. Britanija būkštauja, kad vis di
dėjantis ekonominis nuosmukis krašte pa
skatins daugumą krašte dirbančių lenkų 
grįžti į Lenkiją, o tai dar pasunkintų padė
tį D. Britanijoje.
♦ Spalio 26 d. pasibaigė terminas, iki 
kurio Izraelio užsienio reikalų ministrei 
Tzipi Livni buvo pavesta sudaryti parla
mento pasitikėjimą turinčią vyriausybę. Jai 
nepasisekė sudaryti koalicinio kabineto, 
ultrareliginės šios partijos vadovui Eli Jisai 
keliant per didelius reikalavimus, kad pri
sidėtų prie Kadima ir darbo partijų vy
riausybės. Izraelio prezidentas Šimon Pe
res bus priverstas skelbti parlamento rin
kimus, o iki jų min. pirmininko pareigas 
laikinai eis atsistatydinęs Kadima lyderis 
Ehud Olmert.

mine” įgyti žinių apie svarbiausią valsty
bės teisės tiktą mokyklų bendruomenes 
skatina viešoji įstaiga “Drąsinkime ateitį” 
ir Teisingumo ministerija.

“Jaunam žmogui svarbu visapusiškai 
tobulėti. Inicijuojama Konstitucijos diena 
bus puiki proga ne tik sužinoti daugiau apie 
pačią Konstituciją, joje įtvirtintas teises ir 
pareigas, bet ir galimybė susiburti į ben
druomenę, kartu linksmintis. Stereotipas 
apie sausą mokslo medį tądien turėtų būti 
sugriautas”, - teigia Konstitucijos dienos 
projekto mokyklose koordinatorė, “Drąsin
kime ateitį” projektų koordinatorė Agnė 
Zalanskaitė.

Geriausiai užduotis sprendusiems 
moksleiviams bus įteiktos Lietuvos Res
publikos Konstitucijos ir rėmėjų dovanos. 
Dalis mokinių turės galimybę pagilinti 
žinias ir jas parodyti pavasarį kartu su 
Mykolo Romerio universitetu rengiamoje 
Teisinių žinių olimpiadoje.

IVečiadienį, spalio 22 d., 
prasidėjo išankstinis balsavimas

Trečiadienį prasidėjo išankstinis balsa
vimas Seimo rinkimų antrajame rate. Vy
riausiosios rinkimų komisijos pirmininkas 
Zenonas Vaigauskas ragino jame dalyvauti 
tik tuos rinkėjus, kurie rinkimų dieną tik
rai negali atvykti į savo rinkimų apylinkę.

“Balsavimas iš anksto prasidėjo savi
valdybių administraciniuose pastatuose. 
Galėjo balsuoti rinkėjai iš bet kurios rin
kimų apygardos. Tada rinkėjo vokas su 
biuleteniu buvo išsiųstas į jo rinkimų apy
linkę, kur jis yra įrašytas į rinkimų sąrašą.

“Balsavimas vyko trečiadienį ir ketvir
tadienį nuo 12 vai. iki 20 vai.”, - sakė 
Zenonas Vaigauskas.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,ELTA,BNS,LGITICir“Bemanlbiai”.

Spalio 22 dieną, vė
lai vakare, „Tūkstant
mečio odisėjos“ jachta 
„Ambersail“ prisitvirti
no Las Palmas uoste 
(Kanarų salos, Ispanija) 
ir baigė pirmąjį odisėjos 
etapą. Pakeliui buriuo
tojams teko išlaikyti 
profesionalumo egza
miną - stiprus gūsis nu
traukė jachtos vairus ir 
daugiau kaip valandą 
jachta plaukė nevaldoma.

Sekančią dieną jach
tos įgulą mojuodami

“Ambersail” atplaukė į Kanarus

Lietuvos vėliavėlėmis pasitiko Kanarų 
salose gyvenantys ir jose poilsiaujantys 
lietuviai ir Lietuvos ambasados darbuo
tojai. Buriuotojus ir Lietuvos ambasados 
atstovus priėmęs Las Palmas meras Je
ronimo Saavedra pasidžiaugė neeiliniu 
įvykiu. Po jachtos sutikimo vykusioje 
spaudos konferencijoje buvo parodytas 
trumpas dokumentinis filmas apie Lietu
vą. Kapitono Sauliaus Pajarsko vadovau
jami buriuotojai papasakojo savo kelionės 
įspūdžius.

Buriuotojus pasveikino ir Kanarų sa
lose viešintis Europos Parlamento narys 
prof. Vytautas Landsbergis. Jis pakvietė

Žydų filmų festivalyje
Kaip praneša ELTA, Aškclono mieste 

Izraelyje prasidėjęs 5-asis pasaulio žydų 
filmų festivalis “Žydiškas žvilgsnis” pir
mą kartą rengia specialią programą, skir
tą lietuvių režisieriaus Sauliaus Beržinio 
filmų retrospektyvai.

Žiūrovai gali pamatyti S.Bcržinio doku
mentinius filmus “Sudie, Jeruzale! ”, “Ke
lio pabaiga”, “Rūpestis”. “Mano Vilnius”, 
“Atminties dienos”. “Kai apie Joniškį 
skambėjo jidiš...”, pasakojančius apie 
Lietuvos žydų (litvakų) istoriją ir tragišką 
bendruomenės žūtį Antrojo pasaulinio 
karo metais. Festivalis “Žydiškas žvilgsnis” 
parodys 80 filmų iš 24 pasaulio šalių. Tai

Lietuviai pasaulyje — trumpai
• Lietuvos ambasadose Rusijoje ir 

Kazachstane nuo kitų metų pradžios ga
li pradėti dirbti specialūs attache, kurie 
rūpinsis lietuvių kapų šiose šalyse prie
žiūra. Tokį pasiūlymą suformulavo Už
sienio reikalų ministerija, nes Lietuva kol 
kas neturi pasirašiusi specialaus susitarimo 
su Rusija dėl kapaviečių tvarkymo, o de
rybos šiuo klausimu vyksta sunkiai.

• JAV Lietuvių Bendruomenės Taryba 
priėmė rezoliuciją ir kreipėsi į Lietuvos 
mokslo tarybą reikalaudama panaikinti 
sprendimą, kuriuo Konstitucinio Teismo 
teisėjai Tamarai Birmontienei yra pripa
žintas (nostrifikuotas) Maskvos valsty
biniame universitete apgintas teisės moks
lų daktaro laipsnis. Rezoliucijoje sakoma, 
kad TBirmonticnės disertacija “Tarybinės 
milicijos sukūrimas Lietuvoje” neturi jokios 
mokslinės vertės, žemina kovotojus už 
lietuvių tautos laisvę, šlovina okupacinį 
sovietų režimą ir jo represines struktūras.

• Vienos Londono mokyklos direk
torė kreipėsi į atsakingas institucijas, kad 
jos lietuvių tautybės mokiniai galėtų lai
kyti savo gimtosios (lietuvių) kalbos eg
zaminą. Katalikiškoje Bishop Challoner 
vardo mokykloje tarp 1500 mokinių yra ir 

ii'2 i Atsuko laikrodžius, isietuvoje sekmadienio naktį, spalio 26 d.
•> ryte, buvoatšauktasvasaroslaikas.Vasaroslaikasatšaukiamasspaliomėnesio
' » - \ , -l paskutinį sekmadienį 4 vai. nakties, pasukant laikrodžio rodyklę viena

-- valanda atgal. Vasaros laikas įvedamas paskutinį kovo sekmadienį 3 vai. 
nakties, laikrodžių rodykles pasukant viena valanda pirmyn.

visus pratęsti pažintį su Lietuva ir jos kul
tūra spalio- 24 dieną Las Palmas mieste 
vyksiančiame koncerte, kuriame atliks M. 
K. Čiurliotiio ir kitų kompozitorių kūri
nius. Tuo pat metu Las Palmas marinoje 
viena šali'ti kitos stovėjo jachta „Amber
sail“ ir kmfiškio buriuotojo Andriaus 
Varno jačĮita „Ragainė II“, taip pat 
plaukianti’ aplink pasaulį. „Ambersail“ 
atplaukimas paskatino ispanų dokumen
talistus pakeisti savo darbų planus ir jau 
dabar pradėti kurti filmą apie Lietuvą. 
„Tūkstąhimečio odisėjos“ dalyviai savo 
kelionę toliau tęs spalio 25 dieną išplauk
dami j Gapetown (Pietų Afrika). □

S H'./l :..
lietuvio dokumentika

didžiausias žydų filmų festivalis pasaulyje.
Izraelyje reziduojantiems ambasado

riams festivalio organizacinis komitetas 
Sauliaus Beržinio pagerbimui, kartu su 
Lietuvos ambasada Izraelyje, surengė 
vakarą “Nuo Aškelono iki Lietuvos Jeru
zalės”. Saulius Beržinis yra baigęs reži
sūrą Maskvos valstybiniame kinemato
grafijos institute, seniau dirbo Vilniaus 
universiteto teatro direktoriumi, Kino 
studijoje irvalstybės televizijoje.

Nuo 1979 metų Saulius Beržinis yra 
sukūręs apie trisdešimt dokumentinių 
filmų, o pastaruosius kelioliką metų 
dėmesį skyrė žydų temai. □ 

šimtas lietuvių, kurie pagal Nicos sutarties 
149-tą straipsnį turi teisę laikyti savo gim
tosios kalbos egzaminą.

• Spalio 3-5 dienomis Iluetttenfeld’e, 
Vasario 16-osios Gimnazijoje, vyko 28-asis 
Lietuvių Kultūros Instituto suvažiavimas 
bei mokslinė konferencija. Kartu su 
vokiečių istorikais buvo nagrinėjama ju
biliejinė Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo tema: „Nuo ‘Ober Ost’ iki Lietuvos 
Respublikos: 1918-ųjų vasario 16-oji iš 
istorinės perspektyvos“.

• „Seksualiausia 2008 metų Amerikos 
lietuvė“ - tokį konkursą praveda „Inter 
Media Group“ kartu su informaciniu in
terneto dienraščiu www.vakarai.us ir sa
vaitraščiu „Langas”. Šiuo metu į laimėto
jos titulą bei vertingus prizus jau pre
tenduoja 8 lietuvaitės. Jos pristatomos 
www.vakarai.us interneto portale, kur už 
jas balsuoja skaitytojai. Finalas-gruodžio 
12 d. Čikagos naktiniame klube „Blur”.

• Kiel mieste (šiaurės Vokietija)
prasidėjo 2 lietuvių (42 ir44 metų) teismas. 
Jie kaltinami automobilių stovėjimo aikš
telėje netoli Bosdorf miestelio (apie 50 km 
į šiaurę nuo Lūbeck) apvogę bei nužudę 
automobilių prekeivį. □
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Į Bendruomenės baruose
Sydnėjaus Apylinkės susirinkimo atgarsiai

Aida Zastarskytė - Abromas

Spalio 12 d. Sydnėjaus Lietuvių Klube 
įvyko Apylinkės metinis visuotinis 
susirinkimas. Susirinkimui pirmininkau
jantis Vytenis Šliogeris skelbia susirin
kimą pradėtu. Pradžioje tylos minute pa
gerbiami Anapiliu išėję lietuvių bendruo
menės nariai.

Susirinkimo darbotvarkė apėmė 10 
klausimų, jų tarpe buvo septyni praneši
mai. Džiugu, jog daugumos organizacijų 
komitetų vadovai labai atsakingai ir nuo
širdžiai pristatė savo veiklos ataskaitas.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
pirmininkė Greta Savickaitė-FIetchter sa
vo pranešime akcentavo, jog metinis 
Apylinkės susirinkimas - tai didžiulis ir 
labai svarbus įvykis. Tai įrodymas, kad vis 
dar egzistuojame, ir esame bendruomenė, 
kuri aktyviai ar ne labai, bet vis dar veikia. 
Pirmininkė dėkojo Savaitgalio mokyklė
lės vadovei Jadvygai Dambrauskienei už 
iniciatyvumą ir pasiaukojantį darbą. Cho
rui “Daina”, tautinių šokių grupei “Sūku
rys” ir skautams už dalyvavimą rengi
niuose. Padėka ir visai bendruomenei už 
sugebėjimą išsaugoti meilę Lietuvai, savo 
kalbai, tradicijoms, istorijai, už štigebėjimą 
išauginti po kelias lietuviškai kalbančias 
kartas savo šeimose ir tuo pačiu lietuvių 
bendruomenei. “Privalome išsaugoti savo 
organizaciją, supratimą savyje ir savo at
žalose, kad esame lietuviais ir jais visados 
būsime”, - akcentavo pranešėja.

Būdama labai savikritiška, pirminin
kė oficialiai pareiškė, jog atsistatydina iš 
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos, o 
taip pat pranešė, jog atsistatydina ir visa 
Valdyba. Pirmininkė savo pranešimą bai
gė lietuviška patarle: “Kas buvo gera - pri
siminkite, kas buvo bloga - te išblėsta.”

Valdybos iždininkas Teodoras Rotcas 
pristatė išsamią finansine ataskaitą.

Pokalbis su naujuoju ambasadoriumi
Tęsinys iš “M.P.” nr. 42.

Šalia LR atstovavimo Australijos San
draugoje tarpvalstybinėje plotmėje, at
siras naujų ryšių su Aūstralijos lietu
viais. Kokias numatote tokio bendravimo 
formas?

Be jokios abejonės, Lietuvos Vyriausy
bės sprendimą skirti ambasadorių Austra
lijai sąlygojo visų pirma tai, kad čia gyvena 
gausi lietuvių bendruomenė. Todėl didžiąją 
atstovavimo Australijoje darbo dalį sudarys 
būtent ryšių su išeivija plėtojimas. Kadangi 
šioje didžiulėje šalyje lietuviai išsibarstę 
gana plačiai, stengsiuosi aplankyti kiek 
galima daugiau I .ietuvos „salelių“ ir susi
pažinti.su jos gyventojais. Savo pirmojo ap
silankymo spalj metu jau susitikau su ben
druomenių atstovais Canberrojc ir Sydnė
juje. Sekantį kartą ketinu vykti j Mclboumą, 
gabūt ir kitus miestus.

Apsilankymus Australijoje galėčiau 
derinti su įvairiais lietuvių bendruome

Ambasadorius Dainius Kamaitis (antras is kairės) per iškilmes Canberroje.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmi
ninkė Greta Savickaitė - Fletcher.

Kontrolės Komisijos pirininkas Vytau
tas Patašius supažindino su finansų pa
tikrinimo aktu ir konstatavo, jog jokių 
pažeidimų nerasta. Galima tvirtinti, kad 
iždininkas savo pareigas atliko labai 
kruopščiai ir sąžiningai.

SLIC (Sydnėjaus Liet. Informacinis 
Centras) vadovė Ramona Ratas-Zakare- 
vičienė supažindino su savo veiklos atas
kaita. Ji pasidžiaugė, jog SLIC interne- 
tinę svetainę per nepilnus trejus metus 
aplankė 61,000 lankytojų iš daugiau kaip 
40 pasaulio šalių. Tai įspūdingi skaičiai, 
įvertinantys SLIC darbą. Ši svetainė an
gliškai pristato informaciją ir žinias apie 
įvairią lietuvišką veiklą Sydnėjuje. Įdomu 
tai, kad svetainė nuo 2005 m. pateikė ne
mokamas 24 lietuvių kalbos pamokas, 
norintiems pramokti lietuviškai. Pranešėja 
buvo pasiruošusi pademonstruoti keletą 
pamokų auditorijai, deja, dėl neveikiančios 
klubo technikos tai padalyti nepavyko.

Sydnėjaus Savaitgalio mokyklėlės 
mokytoja Jadvyga Damrauskienė savo 
pranešime priminė, jog mokyklėlė po 8- 
erių metų pertraukos vėl atnaujino savo 
veiklą. Šių metų vasario mėnesj mokyk- 

nių renginiais, kurių metu būtų proga 
užmegzti ryšius su platesniu išeivijos ra
tu. O tarp apsilankymų Australijoje mū
sų ambasada Japonijoje galėtų teikti 
informaciją įvairiais rūpimais klausimais 
bei padėti spręsti iškilusias problemas. 
Nemažai informacijos jau dabar galima 
rasti mūsų ambasados interneto svetainėje: 
www.lithcmb.or.jp

Valstybinėje plotmėje, iki šiol Austra
lijos lietuvių ryšį su LR stiprino LR gar
bės konsulai. Tačiau jų funkcijos bei įga
liojimai yra riboti. Gal numatoma ir eta
tinių pareigūnų?

Iš tiesų, iki šiol labai svarbų indėlį į 
ryšių ne tik tarp išeivijos ir Lietuvos, bet 
ir taip Australijos ir Lietuvos apskritai 
stiprinimą įnešė I .ietuvos garbės konsulai 
šioje šalyje. Negaliu nepaminėti daktaro 
Algimanto Kabailos, kuris buvo pirmasis 
garbės konsulas Canberrojc, o taip pat net 
15 metų šias pareigas Sydnėjuje ėjusio 

lėlė pradėjo darbą. Pati Apylinkės Valdy
bos pirmininkė Greta Savickaitė-FIetchter 
ėmėsi iniciatyvos atnaujinti mokyklėlės 
darbą. Pažindama nemažai jaunų lietuvių 
ir mišrių šeimų, ji kvietė įsijungti į lietu
vių bendruomenės veiklą ir atvesti savo 
vaikus į Savaitgalio mokyklėlę. Jadvyga 
Dambrauskienė pastebėjo, jog mokyklė
lėje yra 26 sąrašiniai vaikai, tačiau vaikų 
lankomumas daug priklauso nuo tėvų pla
nuojamo laiko. Todėl ne visada susirenka 
visi vaikučiai. Bet nežiūrint šių problemų, 
sugebėta pasiruoši i mamyčių šventei, ir dar
bas vyksta toliau. LR Švietimo ministerija 
bei Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mentas dėkoja, kad už Lietuvos ribų vaikai 
mokomi skaityti ir rašyti lietuviškai.

ALD (Australijos Lietuvių Dienų) Ruo
šos Komiteto pirmininkas Arvydas Rup
šys pristatė Lietuvių Dienų ruošimo 
problemas ir padarytus darbus. Svarbiausia 
prob-lema - pinigai. Gautas dalinis fi
nansavimas iš LR Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento. Atvyksta jau pa
žįstami kapelijos “Sutaras” muzikantai, o 
taip pat lietuvių šokėjų ir muzikantų 
grupė iš Londono “Sadutas”. Malonu 
pranešti, kad Dienose dalyvaus ir Lietu
vos baleto šokėjai.

Laikas bėga labai greit, ne už kalnų 
Šventė, todėl visi turime būti susitelkę, 
gražiai priimti svečius ir gerai pasirodyti.

Sydnėjiškiai ir ne tik sydnėjiškiai žino 
apie sporto klubą “Kovas”. Tik susirin
kimui einant į pabaigą, atskubėjęs klubo 
pirmininkas Gediminas Sauka pranešė, 
kad klubas veikia ir finansiškai, ir spor
tiškai. (“Kovo” pirmininkas paaiškino, kad

Iš kairės: susirinkimo sekretorė Aida Zastarskytė - Abromas, susirinkimui pirmininkau
jantis Vytenis Šliogeris, ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos iždininkas Teodoras Rotcas.

Viktoro Šliterio. Šiuo metu teturime vie
nintelį atstovą Melbourne, tačiau Austra
lija tokia didžiulė. Todėl nuoširdžiai kvies
čiau lietuvius, kurie norėtų ir turėtų gali
mybių atlikti garbės konsulo funkcijas ne 
tik Adelaidėje ir Sydnėjuje, bet ir Brisba- 
nėje, Hobarte ar Perth’e. Norinčius pra
šyčiau kreiptis į mūsų ambasadą Japo
nijoje (info@lithcmb.or.jp), ir jums bus 
paaiškinta, kokius dokumentus reikės 
atsiųsti.

Suprantama, garbės konsulų įgalio
jimai nėra tokie platūs kaip karjeros dip
lomatų, tačiau jie vaidina svarbią rolę ten, 
kur dar nėra diplomatinės misijos. Tai 
ypač pasakytina apie Australiją, kuri yra 
tokia didžiulė, kad net ir įkūrus Lietuvos 
diplomatinę misiją, garbės konsulų reikš
mė nė kiek nesumažėtų. Priešingai, jie 
būtų svarus ramstis ambasados ar konsu
lato veikloje. Reikia paminėti, kad Lietu
vos Respublikos Vyriausybė buvo nuta
rusi dar šiemet atidaryti diplomatinę at
stovybę Australijoje ir atsiųsti joje dirbti 
etatinį konsulinį pareigūną. Tikėkimės, kad 
artimiausiu laiku tai ir bus padaryta.

Australijos lietuviams ryšys su Tėvy
ne yra svarbus įvairiais atžvilgiais. Savo 
ruožtu, kuomi galėtų padėti ir jie?

Be abejo, Lietuvos ryšys su išeivija 
yra dvipusis, todėl lietuvių bendruome
nės pagalba Lietuvai yra ne mažiau rei
kalinga ir svarbi. Juk neretai atsitinka, kad 
kai kuriuos dalykus galima sėkmingiau 

toks pranešimas nebuvo įtrauktas į pa
skelbtą dienotvarkę. Red.)

Atsistatydinus senajai Apylinkės 
Valdybai iškilo būtinybė rinkti naują. To
dėl aktualus darbotvarkės klausimas buvo 
Apylinkės Valdybos rinkimai.

Po ilgesnių diskusijų ir balsavimo į 
Apylinkės Valdybą išrinkti keturi žmo
nės, tai Rymantė Geli, Danutė Lee, Albi
na Liutackicnė ir Alvyda Auglys. Sveiki
name naująją Valdybą ir linkime kūrybin
go ir sėkmingo darbo!

Be ilgesnių diskusijų, slaptu balsavi
mu buvo išrinkti penki atstovai į Krašto 
Tarybos suvažiavimą. Tai Vytenis Šliogeris, 
Anskis Rcisgys, dr. Vytautas Doniela, dr. 
Ramutis Zakarevičius ir Teodoras Rotcas.

Ir dar. Nežinau, kiek lietuvių bendruo
menė jungia narių, bet manau daugiau ne
gu 40. Tiek dalyvavo renkant naująją 
Apylinkės Valdybą. O kur kita bendruo
menės dalis?

Manau, visiems būtų buvę įdomu iš
girsti pasisakiusiųjų pranešimus, padis
kutuoti. Juk tai mūsų lietuvių bendruo
menė, kurią kuriame patys, brandiname, 
saugome. Negi mums nerūpi, koks to
limesnis jos likimas? Kokius turime iš
sikelti prioritetus? Ką daryti, kad ben
druomenė išliktų stipri - tokia, kokia 
buvo prieš K) meti] ar daugiau? Kaip 
pritraukti naujų žmonių?

Turime padėti viens kitam, būti vie
ningi. Švenčių metu giedodami himną 
sakome tautos žadintojo daktaro Vinco 
Kudirkos žodžius: “Vardan tos, Lietuvos, 
vienybė težydi”. Tad būkime tvirti ir 
vieningi! □ 

įgyvendinti vadinamosios „liaudies dip
lomatijos“ pagalba. Puikus pavyzdys - Aus
tralijos lietuvių, veikusių kartu su latvių 
bei estų bendruomenėmis, spaudimo ša
lies vyriausybei dėka buvo pakeistas 1974 
metų nutarimas, kuriuo Australija pripa
žino teisėtu Baltijos šalių įjungimą į So
vietų Sąjungą. Žinoma, laikai jau pasikei
tė, ir šiandieną išeivijos parama reikalin
ga jau kitose srityse: skleidžiant informa
ciją apie lietuvišką kultūrą Australijos že
myne, padedant Lietuvos menininkams 
išeiti į pasaulinio lygio scenas, parodų sa
les ir pan. Jūsų pagalba bus labai svarbi, 
siekiant išdidžiai pranešti visam pasauliu i, 
kad 2009 metai žymi tūkstantmetį nuo 
pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo 
istoriniuose šaltiniuose. Šiuo tikslu prieš 
keletą dienų pradėta įgyvendinti graži 
pilietinė iniciatyva, pavadinta „Tūkstant
mečio odisėja“. Jos dalyviai - daugiau kaip 
šimtas Lietuvos buriuotojų, kurie plauks 
aplink pasaulį ir kvies lietuvių bendruome
nes visuose žemynuose pažymėti šį didingą 
jubiliejų vienu metu. Mindaugo karūnavi
mo dieną.

Pasinaudodamas šia proga, kreipiuosi 
į visus Australijos lietuvius, kviesdamas 
kuo plačiau paskleisti šią žinią jūsų šaly
je, o taip pat deramai pasitikti jachtą 
„Ambersail“, kuri gruodžio mėnesj lanky
sis Adelaidėje, Melbourne ir Sydnėjuje. Juk 
mus visus sieja vienas vardas - Lietuva!
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Lietuva iš arti Lietuva sensta
Vilniuje - kosminė Naujųjų Metų naktis
Sutinkant naujuosius 2009-uosius 

metus Vilnius taps ryškiausia žemyno 
vieta, matoma net iš kosmoso, - gruodžio 
31-osios vidurnaktį Katedros aikštę ir vi
są Europos kultūros sostinę - Vilnių su
drebins žymiausio pasaulyje šviesos efek
tų kūrėjo vokiečio Gert Hof’o kuriamas 
garso ir šviesos spektaklis.

“Vilnius-Europos kultūros sostinė” 
(VEKS) direktorė Elona Bajorinienė pa
aiškino, jog visi, nusprendę sutikti 2009- 
uosius Vilniuje, šios naujametės nakties 
ilgai nepamirš.

“Tai neturėtų kelti nuostabos: juk pa
sitinkame metus, kada Vilnius pirmą kar
tą taps Europos kultūros sostine, o Lietu
va švęs savo vardo paminėjimo tūkstant
metį. Vartus į istorinius Lietuvai metus at
vers klasikinį ir šiuolaikišką žanrus sujung
siantis muzikinis spektaklis bei visą Vil
nių nutvieksianti daugiapakopė šviesos ir 
muzikos fiesta”, - teigia E. Bajorinienė.

Numatoma Naujųjų metų naktinės 
šventinės programos pradžia - 23 valanda, 
kai žiūrovus pakvies 45 minučių trukmės 
miuziklas pagal rašytojo Hofmann’o pa
saką ir kompozitoriaus Piotro Čaikovskio 
baletą “Spragtukas”, rodomas ant Vilniaus 
koneertų ir sporto rūmų sienos. Busimojo 
Vilniaus kongresų centro rūmų fasadas virs 
daugiaaukšte įstiklinta scena, kurioje pa
sirodys apie 150 muzikos atlikėjų, šokėjų, 
aktorių kaskadininkų, dainininkų iš Lie
tuvos nacionalinio operos ir baleto teatro, 
grupės “Sindikatas” ir choro “Brevis”.

Vidurnaktį Katedros aikštėje prasidės 
žymiausio pasaulyje šviesos efektų kūrėjo 
Gert Hof’o specialiai dviem Lietuvos isto
rinėms datoms pažymėti sukurtas garso ir 
šviesos spektaklis. Gyvas realių paveikslų 
ir siurrealistinių vaizdų junginys simbo
liškai atskleis tūkstančio metų Lietuvos rai
dą, o stulbinantys vaizdiniai įprasmins gy
vąją Vilniaus kultūrą. Šiam pasirodymui 
muziką kuria kompozitorius Šarūnas 
Naktis.

Bičiulio K. Butkaus bičiuliukams - stipendijos
Lietingą šeštadienio rytą, 2008 rugsėjo 

20 d., Šiaulių J. Janonio gimnazijos mu
ziejuje buvo jauku ir šilta. Čia į iškilmingą 
ceremoniją susirinkę šauniausi gimnazis
tai bei gimnazijos vadovybė džiaugėsi jau 
tradiciniu tapusiu kasmetiniu susitikimu. 
Proga išties ne eilinė, jau aštuntus metus iš 
eilės mdens pradžioje geriausi gimnazistai 
gauna Australijos lietuvio Kazimiero 
Butkaus skirtą stipendiją.

Dosnusis Australijos lietuvis
Kazimieras Butkus -lietuvis išeivis, ki

lęs iš Šiaudų apskrities, įvairių fondų bei 
premijų steigėjas, remiantis ir globojantis 
gerai besimokantį jaunimą, moksleivių bi
čiulis. K. Butkui suteiktas Šiaulių Juliaus 
Janonio gimnazijos Garbės Vardas, 2000 
m. Šiaulių anglų kalbos mokytojų asocia
cijos Valdybos nutarimu - garbingas 
„Honorary Member” vardas. Jo vardu 
pavadintą Šiaulių Juliaus Janonio gimna
zijos paramos fondą sudaro Vilniaus ban
ke padėtas indėlis, iš kurio palūkanų kas
met mokamos premijos Isoldos Poželai- 
tės-Davis AM vardo anglų kalbos kon
kurso Šiaulių apskrities 12-ųjų klasių 
laimėtojams. Iš likusių lėšų mokamos pa
skatinimo premijos geriausiai baigusiems 
gimnaziją abiturientams. 2005 m. Šiaulių 
anglų kalbos mokytojų asociacijos Val
dybos nutarimu iš mecenato fondo finan
suojama Kazimiero Butkaus Olimpiada 
apskrities vienuoliktokams. Šiemet Lietu
vos aukštosiose mokyklose vėl studijuoja 
dvidešimt J. Janonio gimnazijos abitu-
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Pasak E. Bajorinienės, Naujųjų metų 
sutikimas kainuos apie 3.5 mln. Lt, iš jų 2 
mln. Lt atsieis G. Hof’o spektaklis. Jam 
bus panaudota viena iš naujausių ir ga
lingiausių pasaulyje šviesos įranga, aprė
pianti 60 milžiniškų didelės raiškos ir 
skirtingų spalvų prožektorių, 10 galingiau
sių lazerinių patrankų ir kt. Pasak auto
riaus, Katedra bus apšviesta 400 metrų 
skersmens ir apie 60 km aukščio šviesos 
pliūpsniu, kuris turėtų būti matomas net iš 
kosmoso. 20 minučių trukmės astuonių da
lių garso ir šviesos vaizdą vainikuos aukš
tuminiai Lietuvos tautinių spalvų fejer
verkai-akimirkai Vilniaus Katedros aikš
tė taps ryškiausia Europos žemyno vieta.

E. Bajorinienė užtikrino, kad šiam įs
pūdingam renginiui Katedros aikštėje jau 
yra gautas Vilniaus arkivyskupo kardinolo 
Audrio Juozo Bačkio sutikimas. Planuo
jama, kad naujametės nakties renginiai j 
Vilnių pritrauks apie 50,000 žiūrovų iš 
Lietuvos ir užsienio. Renginius tiesiogiai 
transliuos Lietuvos televizija ir Lietuvos 
radijo “Klasikos” programa.

Programos “Vilnius - Europos kultū
ros sostinė” atidarymo renginių numato
ma ir pirmąją Naujųjų metų dieną, tarp jų - 
garsaus gruzinų dailininko Niko Pirosma- 
nišvilio (Pirosmani) paveikslų paroda 
Vilniaus paveikslų galerijoje. Sausio mė
nesį Vilniaus rotušės aikštė žada tapti 
visiems atvira čiuožykla.

Paskelbtas ir tnimpas 2009 metij kul
tūros renginių Vilniuje kalendorius. Jame 
ryškiausi - sausio mėnesį Nacionalinėje 
filharmonijoje vyksiantis* tarptautinis Jasza 
Heifetz smuikininkų konkursas, seniau
sio Paryžiaus teatro “Comedic Francaise” 
gastrolės Vilniuje, vasarį numatomas ita
lų režisieriaus Romeo Castellucci spek
taklis “Pragaras” pagal Dantės “Dieviškąją 
komediją”, bendri renginiai su taip pat 
2009-ųjų Europos kultūros sostine tap
siančiu Austrijos miestu Linz.

(Pagal Lietuvos spaudą)

rientų, kurių mokslą remia K. Butkus.
Stipendija - išsigelbėjimas

Kiekvienų mokslo metų pabaigoje gim
nazijos bendntomcnės. Tarybos pareiga - 
nuspręsti, kurie abiturientai verti šios sti
pendijos. Ji skiriama aktyviems, gerai be
simokiusiems ir šauniai egzaminus išlai
kiusiems bei į aukštąsias mokyklas įstoju
siems abiturientams, kuriems reikia finan
sinės paramos. Ši stipendija mokama net 
penkerius metus iš eilės, svarbiausia są
lyga - nenutrauktos aukštojo mokslo 
studijos. Studentai po kiekvienos sesijos 
privalo į gimnaziją pristatyti pažymą apie 
mokslo rezultatus, pažymą, patvirtinančią, 
kad jie vis dar studijuoja universitete. Šio 
projekto koordinatorė, anglų kalbos eks
pertė A. Vaičiulienė, niekada nestokojan
ti energijos, teigia, kad kartais visus stu
dentus sugaudyti sunku, o juk tai - pačių 
studentų pareiga. Po šilto įžanginio A. 
Vaičiulienės žodžio atėjo taip ilgai visų 
laukta akimirka - teikimas.

Prieš pradėdamas teikti stipendijas, 
gimnazijos direktorius R. Budraitis juoka
vo rankoje laikąs naują automobilį. Tai bu
vo dvidešimt vokų, kurių kiekviename 
rūpestingai sudėta po du tūkstančius litų.

Gimnazijos muziejaus, kuriame vyko 
ceremonija, vadovė L. Zimkienė stebėjosi, 
kad pasaulyje yra tokių gerų žmonių, kaip 
Bičiulis K. Butkus. „Pati turiu sūnų stu
dentą. Jis privalo studijuoti neakivaiz
džiai, nes reikia dirbti. Be galo džiaugiuosi, 
kad K. Butkus supranta, ką reiškia išleisti 

_vaiką į mokslus, nes tai labai didelė pagalba 
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Pagal statistinius duomenis, Lietuvoje 
kasmet didėja pagyvenusių, tai yra 60 
metų ir vyresnių, žmonių. Išviso tokių as
menų 2008 metų pradžioje buvo 690,800. 
Vadinasi, kas penktas Lietuvos gyventojas 
yra vyresnio amžiaus. Vis dėlto, šiuo me
tu vienam pagyvenusiajam tenka 3 dar
bingo amžiaus asmenys. Pagyvenę žmo
nės Lietuvoje sudaro apie penktadalį 
(19%) miesto ir ketvirtadalį (23%) kaimo 
gyventojų.

Pagyvenusių žmonių teritorinis pasi
skirstymas nėra tolygus. Pačios „seniau
sios” yra Ignalinos, Anykščių, Alytaus, 
Lazdijų, Zarasų, Varėnos ir Molėtų rajonų 
savivaldybės, kuriose 60 metų ir vyresni 
gyventojai sudaro 27-30%.

Socialinės išmokos, tai yra pensijos ir 
pašalpos, sudarė 69% pagyvenusių žmo
nių pajamų. Pagrindinis pajamų šaltinis 
buvo valstybinio socialinio draudimo 
(Sodra) senatvės pensija, kurios dydis 
2008 metų pradžioje buvo vidutiniškai 735 
litai per mėnesį (226 litais daugiau nei 
2007 metais). Beveik pusę (43%) visų var
tojimo išlaidų pagyvenusių žmonių namų 
ūkiai skyrė maistui.

2007 metų pabaigoje dirbo 91,000, ar
ba 13%, 60 metų ir vyresnių gyventojų. 
Dirbo kas penktas šio amžiaus vyras ir kas 
vienuolikta moteris. Daugiausia (52,000) 
60 metų ir vyresnių gyventojų dirbo pa
slaugų srityje. Dar 24.000 šio amžiaus gy
ventojų dirbo pramonėje ir statyboje, 
15,000 -žemės ūkyje, medžioklėje, miški
ninkystėje ir žuvininkystėje.

Sveikatos informacijos centro duome
nimis, 2007 m. stacionariose gydymo įs
taigose gydėsi 248,000 65 metų irvyresnių 
asmenų, arba kas antras senyvo amžiaus 
žmogus (iki 65 metų - kas penktas). Daž

Nuotraukoje-Kazimiero Butkaus stipendininkai.
šeimai“, kalbėjo L. Zimkienė.

Gimnazijos neformalaus ugdymo ir 
pagalbos skyriaus vedėja D. Gedminienė 
mano, kad ši stipendija yra ne šiaip sau 
dovana. Ji įsitikinusi, kad ši dosnumo ak
cija įleis gilesnes šaknis ir neliks tik vien
kartine parama. „Žmogus, kuris niekada 
nematė mūsų moksleivių, juos remia. Tai 
gerumo pamoka. Čia susirinko šilti ir šau
nūs žmonės, kurie siekia savo tikslo. Pa
tyrę tokią paramą jie ir patys bus geri bei 
tą genimą dalins kitiems.“

Ne eilinis jaunimas
Nuo šeštadienį susirinkusios jaunų 

žmonių grupelės veidų nedingo šypsena. Iš 
karto jaučiama, kad jaunimas ne eilinis, 
būsima Lietuvos šviesuomenė. Štai antra
kursis Šarūnas Narbutas, Vilniaus univer
sitete studijuojantis teisę, paklaustas apie 
savo pasiekimus, papasakojo apie išties 
didį žygdarbį. Konkurse „Lietuvos garbė 
2008“ jis pripažintas metų kovotoju už 
visuomenei pateiktą peticiją dėl tinkamo 
gydymo stokos leukemija sergantiems žmo
nėms. Šią peticiją pasirašė net 80,000 Lie
tuvos piliečių. Nors Šarūnas tvirtai įsiti

niausiai pagyvenusius žmones vargino 
kraujotakos sistemos ligos (40%), navikai 
(11%), kvėpavimo sistemos ligos (8%).

Padidėjo socialinių paslaugų namuose 
ir dienos centruose gavėjų skaičius. 2007 
m socialinė pagalba ir globa namuose buvo 
suteikta 7,300 pensinio amžiaus žmonių, 
lai 200 asmenų daugiau nei 2006 m. Dar 
500 šio amžiaus žmonių, kurie dėl objekty
vių priežasčių patys organizavosi aptarna
vimą, gavo pagalbos pinigus. Tai dažniausiai 
kaimo gyventojai.

2007 m. dienos centruose lankėsi 15,200 
(2006 m. - 14,400) pensinio amžiaus 
žmonių ir 19,500 (2006 m. - 18,900) pen
sinio amžiaus neįgaliųjų.

Negalintys savimi pasirūpinti pagyvenę 
žmonės apsigyvena globos įstaigose. 2007 
m., kaip ir 2006 m., senelių globos namuo
se gyveno 4,400, globos įstaigose suaugu
siems neįgaliesiems - 2,000 (2006 m. - 
2,100) 60 metų irvyresnių gyventojų. Maž
daug trečdalis senelių namų gyventojų bu
vo vieniši - neturėjo vaikų ir artimųjų.

Beje, daugėja vyresnio amžiaus žmonių, 
kurie naudojasi kompiuteriais ir internetu. 
2008 m. pradžioje kompiuteriais naudojosi 
6.6 %, internetu - 5.6 % 65-74 metų 
amžiaus gyventojų (prieš metus - 
atitinkamai 4.5 ir 3.7 %).

Kaip bus ateityje? Statistikos departa
mentas prognozuoja, kad 2060 m. pradžio
je du penktadalius (40.9%) Lietuvos gy
ventojų sudarys pagyvenę žmonės (Euro
pos Sąjungoje - 35.7 %). Beveik tris kartus 
padidės senyvo amžiaus (80 metų ir vy
resnių) gyventojų skaičius. Tikėtina, kad 
2060 m. pradžioje 1 pagyvenusiam asme
niui teks vienas darbingo amžiaus asmuo, 
kai šiuo metu vienam pagyvenusiajam dar 
tenka 3 darbingo amžiaus asmenys. □ 

kinęs, kad Lietuvoje sunkiausiai mokosi 
medikai ir teisininkai, jis vis tiek randa 
laisvo laiko užsiimti tokia puikia visuo
menine veikla.

Trečiame kurse VU psichologiją studi
juojanti dainuojamosios poezijos atlikėja 
Ieva Narkutė giriasi šiuo metu įrašinėjan- 
ti autorinį albumą. Paklausta apie savo 
muzikinę karjerą prabyla apie Vilniaus 
mokytojų namuose su Gediminu Storpirš
čiu bei Veronika Povilioniene rengiamus 
patriotinius partizaninių dainų koncertus.

Savimi pasitikintis ketvirtakursis Man
tas Budraitis, studijuojantis Tarptautinių 
santykiiĮ ir politikos mokslų institute gi
riasi buvęs studentų mokslinės draugijos 
narys. Taip pat jis buvo aukščiausio valdymo 
organo -TSPMI tarybos - narys, kur disku
tuodavo aukštojo mokslo klausimais.

Pabendravus su šiais studentais aiškiai 
juntama, kad gimnazijos bendruomenė, 
atsakinga už kasmetinį abiturientų 
rekomendavimą šiai stipendijai gauti, savo 
darbą atlieką puikiai. (Sutnimpinta. Red.)

Gylis Sirvinskas, 
stipendininkas-magistrantas
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Bendruomenės baruose

XXV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Sydnėjuje

Programa
Gruodžio 26 d., penktadienis

10 a.m.-6 p.m. - Sporto klubų registracija (Liet. Klubas, 16 - 20 Meredith 
Street., Bankstown)

Gruodžio 27 d.. šeštadienis
10.30 a.m - Atidarymo šv. Mišios (St. Joachim’s bažnyčia, Lidcombc)
1.00 p.m. - ALD ir Sporto Šventės Atidarymas (Bankstown Basketball 

Stadium, Third Av., Condcll Park)
4.00 p.m. - Lėlių teatras “Seku, seku pasaką” (Lietuvių Klubas, 

16 - 20 Meredith Street.. Bankstown)
7.00 p.m - Susipažinimo Vakaras (Lietuvių Klubas. 16-20 Meredith 

Street., Bankstown)
Gruodžio 2H d.,isekmadienis

9.00 a.m. - Sporto varžybos (Bankstown B’ball S tad., Third Av., 
Condell Park)

9.30 a.m - Choro repeticija (Lietuvių Klubas, 16 - 20 Meredith 
Street., Bankstown)

11.00 a.m - Meno ir Tautodailės paroda prasideda
(Bankstown Town Hall, cnr. Rickard and Chapel Roads).

11.30 a.m - Pamaldos (St. Joachim’s bažnyčia, Lidcombc)
3.00 p.m - Meno ir Tautodailės parodos oficialus atidarymas 

(Bankstown Town Hall, cnr. Rickard and Chapel Roads)
4.00 p.m. - Lietuvos Baleto Bičiulių popietė (Bankstown Town Hall, 

cnr. Rickard and Chapel Roads)
7.30 p.m. - Jaunimo Talentų Vakaras (Bankstown Town I lall, cnr. 

Rickard and Chapel Roads)
9.00 p.m - Meno irTliutodailės parodos uždarymas (BankstownTown 

Hall. cnr. Rickard and Chapel Roads)
Gruodžio 29 d.. pirmadienis

8.30 a.m. - Taut, šokių repeticija (Bankstown Basketball Stadium Third 
Av., Condell Park)

9.00 a.m. - Krašto Tarybos suvažiavimas (Liet. Klubas, 16-20 
Meredith Street., Bankstown)

10.00 a.m. - Sporto varžybos (Bankstown Basketball Stadium, Third 
Av., Condell Park)

2.00 p.m. - - Dainos ir Literatūros popietė (Lietuvių Klubas, 16 - 20 
Meredith Street.. Bankstown)

6.30 p.m - Tautinių Šokių Šventė (Bankstown Basketball Stadium 
Third Av., Condell Park)

Gruodžio 30 d.. antradienis
9.00 a.m - Chorų repeticija (Bankstown Town I lall, cnr. Rickard and 

Chapel Roads)
9.00 a.m - Krašto Tarybos suvažiavimas (Lietuvių Klubas, 16 - 20 

Meredith Street., Bankstown)
10.00 a.m - Sporto varžybos (Bankstown Basketball Stadium, Third 

Av., Condell Park)
2.00 p.m- Mokytojų suvažiavimas (Lietuvių Klubas, 16 - 20 

Meredith Street., Bankstown)
6.30 p.m - Dainų Šventė (Bankstown Town Hall, cnr. Rickard and 

Chapel Roads)
Gruodžio 31d., trečiadienis

9.00 a.m. - Krašto Tarybos suvažiavimas (Lietuvių Klubas, 16-20 
MeredithStreet., Bankstown)

10.00 a.m - Sporto varžybos (Bankstown Basketball Stadium Third 
Av., Condell Park)

2.00 p.m. - ALD ir Sporto Šventės uždarymas (Bankstown Basketball 
Stadium Third Av., Condcll Park)

8.00 p.m - Naujų Melų Balius (La Luna Lounge, Condell Park)
Sausio 1 d., ketvirtadienis

12.00 noon- Atsisveikinimo lešminė (?)
Sausio 2 d., penktadienis

“Sutaro” koncertas, (Lietuvių Klubas, 16 - 20 Meredith 
Street., Bankstown)

Sausio 3 - 1 □ d.
Australijos lietuvių skautų Rajoninė stovykla.

Sveikiname
Zamarą if Vytautą Vošiūnus, 
Melbourno lietuvių bendruomenės 
bei Klubo narius, “Dainos Sambū
rio” rėmėjus, atšventusius 61 metų 
vedybų jubiliejų.
Ilgiausių metų linki

Draugai iš Mclbouruo

AL Dienų svečiai - tautiška 
kapelija “Sutaras”

Šių metų pabaigoje į Sydnėjuje vyk
siančias XXV Australijos Lietuvių Dienas 
iš Lietuvos atvyksta trys tautinės kapeli- 
jos “Sutaras” nariai. Tai vadovas Antanas 
Fokas, kuris groja bandonija (į armonika 
panašus instrumentas, tik turintis daugiau 
balsų), muša būgną ir dainuoja. Kartu su 
juo atvyksta Saulius Balsys, kuris groja 
klarnetu bei dainuoja ir Eimantas Gurs- 
kas, kuris groja smuiku ir dainuoja.

Apie tautinę kapelija “Sutaras”
Vienas populiariausių Lietuvos tra

dicinės muzikinės kultūros atstovi, - tau
tiška kapelija “Sutaras” 2008 m (gruodžio 
30 d.) pažymės savo veiklos 20-metj. 
Tikimasi, kad jubiliejus bus atžymėtas 
darvienu reikšmingu renginiu: 5,000-uoju 
viešu pasirodymu į kurį “Sutaro” muzikan
tai ryžtingaižengia kiekvieną dieną.

“Sutaras” - vienintelis Lietuvos meno 
vienetas, po Nepriklausomybės atkūrimo 
reprezentavęs Lietuvos muzikinę kultūrą 
net keturiose Pasaulinėse Expo parodose 
(Lisbon 98; Hannover 2000; Aichi 05; 
Zaragoza 08). Sekdami “Sutaro” veikla, 
Lietuvoje susikūrė daugybė pajėgių instru
mentinio folkloro ansamblių, kurių daly
viai puikiai groja įvairiausiais instrumen
tais tiek senąją improvizacinę piemenų 
muziką, polifonijos pavyzdžius, tiek vė- 
lyvesnio laikotarpio pasilinksminimų re
pertuarą, paįvairinamą dainomis, šokiais, 
žaidimais. “Sutaro” pasirodymai nepalieka

abejingų klausytojų, kur jie bebūtų: Aus
tralijoje, Šiaurės Amerikoje, Azijoje, Eu
ropoje ar gimtojoje Lietuvoje. Didžiausių 
koncertinių salių ir Lietuvos Dainų šven
tės, populiariausių Lietuvos televizijos lai
dų žiūrovai ir tradicinių vakaronių lan
kytojai stebi ir dalyvauja “Sutaro” prog
ramose, kurios įrašytos 9 kompaktinėse 
plokštelėse ir pirmajame lietuviškame 
tradicinės muzikos DVD. Neapsiribodami 
tradiciniu repertuaru ir turėdami platų 
kūrybinį arsenalą, “Sutaro” artistai su ki
tais populiariausiais Lietuvos muzikos 
meistrais parengė ir įrašė specialias prog
ramas: clhnojazz.lt (su Vilnius Jazz 
Quartet) ir Lithuanian Folk’N’ Roll (Su 
Dainiaus Pulausko grupe). Jų sėkme lemia 
muzikantų meistriškumas, programų ori
ginalumas, nepasotinamas noras atiduoti 
žiūrovams viską, ką geriausio per šimtme
čius sukūrė mūsų tautos šviesuoliai.

XXV ALI) Ruošos Komitetas maloniai 
kviečia tautiečius ir svečius atvykti į gruo
džio pabaigoje Sydnėjuje vyksiančias Aus
tralijos Lietuvių Dienas ir pasiklausyti 
tautiškos kapelijos “Sutaras” narių atlie
kamos programos. “Sutaras” pasirodys:

gruodžio 27 d., 1 vai. p.p. - ALI) ir 
Sporto Šventės Atidaryme,

gruodžio 28 d., 4 vai. p.p. - Lietuvos 
Baleto Bičiulių popietėje;

gruodžio 29 d., 630 vai. p.p. -Tautinių 
Šokių Šventėje.

gruodžio 31 d., 8 vai. p.p. - Naujų Metų 
Baliuje.

Tautiška kapelija “Sutaras”. Centre-vadovas Antanas Fokas.

Jolanta ir Jurgis - paroda Vilniuje
Pilni kūrybinių įspūdžių bei malonių 

prisiminimų, po vasariškos viešnagės Lie
tuvoje sugrįžo sydnėjiškiai Jolanta ir Jur
gis Janavičiai (žiūr. nuotr. dešinėje). Ži
noma, tai ne pirma jų kelionė (Tėvynę. Ir 
šį kartą jie nusivežė savo kūrybos, kuri bu
vo išstatyta Vilniuje, “Lietuvos aido” ga
lerijoje. Jungtinei parodai duotas vardas 
buvo “Nauji įvaizdžiai”.

Jolanta, jau daugelio tarptautinių pa
rodų dalyvė, piešia ir kuria keramikos 
darbus, be to, lieja ir bronzos skulptūras. 
Vilniaus parodoje savąją spalvingą dalį ji 
pavadino “Mano piešiniai - sapnų ir rea
lybės atošvaistės”. Tačiau jos darbų fone 
ne kartą sušvinta ir dabarties žmonijai 
aktuali mintis. Tiksliau, dabar ji šią mintį 
išreiškia manifestu, raginančiu meninin
kus kovoti už planetos išsaugojimą.

Jurgio dalis parodoje buvo pavadinta 
“Akmens amžiaus moterys ir pajūrio 
uolos”. Joje - fotografija bei tapyba ant 
popieriaus. Tema - Australijos gamta bei 
gyventoji) ir gyvenimo ypatumai, o tai 
Jurgiui gan būdinga. Juk Jurgis - ne tik.
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optinio meno kūrėjas. Rašto mėgėjai 
primins jo prieš kelis metus išleistą no
velių rinkinį “Tada ir mes: laiškai iš Aus
tralijos” ir daug kitų literatūrinio žanro 
kūrinių, jų tarpe ir “Laiškus iš Australijos” 
savaitraštyje “Siaurės Atėnai”.

Jolantos ir Jurgio šių metų paroda 
Lietuvoje, berods, jau penktoji - ar tai kaip 
jungtinis ar kaip solo meninis pasirody
mas. Jų kūriniai buvo išstatyti ne tik . 
Vilniuje, bet ir Kaune bei provincijos 
miestuose. “M.P.” inf.
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kur - kaip?
Katuzans pereinamąją dovaną - trofėjų. 
Laimėtojais laikomi tie, kurie sudėjus lai
mėjimo ir gautų taškų santykius yra ge
resni. Pernai pirmą kartų šią dovaną gavo 
“Kovo” krepšininkai. Šiemet tik dėka ge
rai sužaidusių merginų. “Kovas” vos 4 
taškų persvara taip pat iškovojo šj trofė jų.

Oficialiai šventę atidarė NSW latvių 
sporto prezidentas VSikais, pasveikinda
mas visus dalyvius irsvečiuis. Sveikinimo 
žod j tarė ir “Kovo” pirmininkas G.Sauka. 
Šalia jų su vėliavomis stovėjo latvių ir 
lietuvių sportininkai. Oficialioji dalis bai
gėsi sugiedant Australijos, Latvijos ir Lie
tuvos himnais.

Į šią šventę atvyko gražus būrelis mūsų 
tautiečių. Tačiau kur dingo visi buvę 
krepšininkai ir kiti koviečiai, kurie net ir 
laisvą šeštadienio popietę nesiteikia pa
žiūrėti, kaip dabaržaidžia atjaunėję “Ko
vo” krepšininkai. Juk kažkada “Kovui” ir 
jie patys atstovavo ir to meto Sydnėjaus 
lietuviai juos tada labai gražiai rėmė - ir

Susirungė lietuviai ir 
latviai krepšininkai

Spalio 18 dieną Bankstowno Krepšinio 
stadione įvyko jau tradicija virtusios krep
šinio varžybos tarp Sydnėjaus latvių ir 
lietuvių krepšininkų. Varžėsi vyrų, mergi
nų, jaunių ir senjorų komandos. Ši sporto 
šventė prasidėjo paminint ir prisimenant 
pernai mirusį buvusį la tvių sporto vadovą 
-vadinamųjų sporto tėvu - Juris Katuzans.

Labai miela ir malonu, kad vėl at
naujinta sportinė draugystė su mūstj bro
liais latviais. Anksčiau kartu vykdavo ir 
mūsų Baltijos kraštų sporto šventės. Šioms 
varžyboms paminėti, latviai įsteigė Jurio

Sporto varžybų atidarymas. Priekyje - komandų vadovai.

Nuotraukoje - lietuviai ir latviai krepšininkai.

finansiškai, ir morališkai.
Po visų oficialių rungtynių ir uždary

mo, šventė toliau tęsėsi Lietuvių Klube, kur 
pasivaišinę Alvydos pagamintu skaniu 
lietuvišku valgiu, jaunimas dar turėjo jėgų 
ir savo pasilinksminimui.

Pačios varžybos. Pirmąsias rungtynes 
pradėjo jauniai. Latvių pusėje matėsi tru
putį vyresnių ir aukštesnių jaunių. Tuo tar
pu koviečių komando je, kaip jie sakė, da
lyvavo ne visi žaidėjai ir keli buvo dar tik 
jaunučiai. Nors koviečiai ir priešinosi iš 
visų jėgų, bet kova buvo nelygi ir latviai 
laimėjo rezultatu 42:24. Iš lietuvių dau
giausiai taškų įmetė B.Šutas (10) ir D. 
Wilson (5).

Antrąsias rungtynes žaidė mūsų mergi
nos. Joms pasipriešinimo tikrai beveik 
nebuvo, nes jos ir puolime, ir gynime ne
leido beveik visai pasireikšti latvaitėms. 
kurios per visas rungtynes jmetė tik 4 
taškus. Nenuostabu, kad kovietės gerai 
pasirodė, nes jos kiekvieną pirmadienį 
žaidžia australių varžybose ir gana gerai 
pasirodo. Rūpestingai treniruojasi jos ruoš- 

damosios mūsų Sporto Šventei ir manau, 
kad dauguma jų pateks į Australijos lie
tuvių rinktinę, kuri kitais metais vyks į 
Lietuvą. Kovietės laimėjo rungtynes re
zultatu 41:4 ir tuo užtikrino pereinamojo 
trofėjo laimėjimą antrą kartą.

Veteranų rungtynės buvo gana blan
kios, nes triūsų vyrai jokiu būdu neįsten
gė pralaužti latvių zoninio dengimo ir 
bent kartais nuimti kamuolius nuo jų 
krepšio. Veteranai turėtų atsiminti jaunys
tės dienas, kai žaidė prieš tradicinį latvių 
zoninį dengimą ir įstengdavo jį pralaužti 
staigiu puolimu, įsiveržimais j jų centrą, 
geresniais metimais ir kamuolių nuiminė- 
jimais. Mano dienomis, kai aš dar pats 
žaidžiau, latviai visuomet naudojo šį gy
nimą, bet mes jį visuomet pralauždavo- 
me ir jie niekada prieš “Kovą” nebuvo 
laimėję.Šj kartą latviai laimėjo rungtynes 
rezultatu 34:13.

Paskutinės ir pačios įdomiausios.rung
tynės buvo tarp vyrų komandų. Žaidimą 
pradeda mūsų komanda ir laimi pirmuo-

Nukclta į 7 psl.

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
—------------- Alena , ... .

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Jedinstvo ir 
Sąjūdis 

Kiekvieną va
karą žiūrėdavom

“Panoramą” ir “Atgimimo bangą”. Kartais 
būdavo labai juokinga. Kartą žiūrėjome 
Komunistų Partijos Centro Komiteto 
“press conference” (taip ją ir vadino). Už 
stalo - CK atstovai, o salė pilnutėlė žur
nalistų iš Lietuvos ir iš kitų kraštų. Vie
nas Maskvos žurnalistas, labiausiai Lie-
tuvą puolančio laikraščio atstovas, pradė
jo klausimą taip: “Kaip čia yra, kad pagrin
dinės Lietuvos grupės. Jedinstvo ir Sąjū
dis negali susitarti...”

Toliau jis nieko negalėjo pasakyti, nes 
visa salė prapliupo tokiu kvatojimu, kad 
net Centro Komiteto nariai vos valdėsi, o 
vargšas žmogelis stovėjo apstulbęs, įžeis
tas, nesuprasdamas ką jis juokingo pasakė. 
(Jedinstvo buvo lenkų, rusų ir gudų or
ganizacija, griežtai nusistačiusi prieš 
nepriklausomybės atkūrimą). Juokėmės ir 
mes, sėdėdami prie televizoriaus, nes 
Lietuvoje nebuvo didesnio absurdo, kaip 
sustatyti Sąjūdį ir Jedinstvo j tą patį lygį.

Vaikai apie Sąjūdį
Vienas žurnalistas, matyt, pasigedo 

tikro linksmumo televizijos programose 
ir nutarė aplankyti vaikų darželį. Ir ką jis 
ten išgirdo? Vaikai kalba ir žaidžia mi-
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tingus, deputatus, atgimimą, persitvarky
mą, sąjūdį.

Bestebint vaikus, atėjo priešpiečių 
metas. Vaikai gavo po obuolį.

- Na, vaikai, ar mėgstat obuolius?
-Mėgstam.
- O bananų ar esat valgę?
Atsirado du.
- Argi Vilniuje galima gauti bananų?, - 

paklausė žurnalistas.
- Man iš Kauno atvežė.
- O man iš Maskvos.
Visiems buvo aišku, kad reti dalykai 

gaunami arba Maskvoje, arba Kauno 
Žaliakalnio turguje.

Paskuižurnalistas pradėjo klausinėli:
- Ar žinote, kas yra deficitas?
- Deficitas, tai kai kas nors numiršta, -

_savo mintis...

pasakė vienas.
- Deficitas yra cukrus, muilas ir dantų 

pasta, - paaiškino kitas.
- O kas yra deputatai?
- Tai tokie žmonės, kurie visą laiką 

kalba televizijoje.
Bet ir be žurnalisto apklausos mes jau 

žinojome, kas yra deputatai, nes mano pus
seserių anūkai jau skundėsi, kad “tie 
deputatai visas vaikų programas užima - 
mums nieko nelieka”.

Kačerginė
Vaistinė iš mūsų vasarnamio jau buvo 

išsikrausčiusi, tėtė vasarą leido Kačergi
nėje. ir aš ten dažnai nuvažiuodavau bent 
kelioms dienoms, paleisdama savo mielą 
pamotėlę Dakutę “atostogų”.

Tėtė labai daug ką turėjo papasakoti, o 
jo klausytis buvo labai įdomu, bet ret
karčiais norėjosi pabūti vienai, susirinkti

Kai norėdavau atsikvėpti nuo 

pasakojimų, pasiūlydavau pagaminti ką 
nors valgyti, tada tėtė leisdavo man pasi
traukti.

Daugiausia laiko leidomverandoje. Trys 
pavieniai žmonės atėjo “j vaistinę”, nors 
iškabos jau nebebuvo. Dvi nepažįstamos 
moterys atėjo “pagerbti mūsų patriarcho” 
ir atnešė jam gėlių. Vakare per televizo
rių žiūrėjom “Panoramą” ir “Atgimimo 
Bangą”. Visurmatydavome Vytautą.

Dienos Kačerginėje slinko ramiai. Die
noraštyje rašiau: “Gyvenam Kačerginėje. 
Semiu vandenį iš šulinio, verdu, mazgoji! 
indus, kalbam su tėte, lo.šiam kortom, cinu 
j krautuve. Nusipirkau, kaip suvenyrą, tua
letinio popieriaus bloknotą su užrašu: 
“Tualetinis popierius. 250 gr.” (Šiaip tua
letinio popieriaus, bet ne bloknoto pa
vidale, jau beveik visur buvo, tiktai vienoje 
kaimo būdelėje dar radau sukarpytus 
laikraščius ant vinies). Bendrauju su kai
mynais. Pas vieną kaimynę prisiskyniau 
buroklapių. Kita kaimynė atnešė pami- 
dorų. Nurinkau mūsų saldinius obuolius 
ir nunešiau kaimynei. Kaimynė mums 
atnešė bliūdą šakočio. Kitas kaimynas 
Poderis nupjovė žolę prie gatvės, aš 
sugrėbiau... “

Ir štai toks vaizdelis: virtuvėj šalia 
plytos ant suolelio stovi kibiras su van
deniu ir prie jo skardinis puodukas. Kam 
reikia - pasisemia. Ar atsigerti, ar virti, ar 
nusiprausti. Vanduo kibire greitai išsen
ka. Tada reikia jo pasisemti iš šulinio. 
Kartais pasemi su paviršiaus šiukšlėm, 
kartais su dugno dumblu, o kartais ir visai 
skaidrus. O ištraukti nelengva...

Vaizdelis iš Žemaitės apsakymo? 
Anaiptol Taip gyvena gerbiamas Lietuvos 
patriarchas, nors visi kiti kaimynai atsi
suka savo namuose čiaupus, prisipila vo

nias, gali išsimaudyti. Lauke, prisijungę 
žarnas, laisto daržus. Jie vandenį gauna iš 
sanatorijos vandentiekio. Bandė prisijung
ti ir patriarchas, tačiau kai kuriems gy
ventojams užprotestavus, girdi, tada vi
siems vandens neužteks, leidimas nebuvo 
duotas... Tik po kelerių metų buvo iškas
tas artezinis šulinys ir turėjomi savo 
vandenį.

Su Poderiu tėtė susidraugavo; jis už
eidavo. lošdavo su tėte šachmatais.

Tėtei buvojau 96. jis kartais nugriūda
vo ir pasiskųsdavo, kad nebe ilgai gyvens. 
Aš jam vis primindavau, kad jis mus yra 
pakvietęs į savo 100-ją gimimo dieną ir 
negali atšaukti pakvietimo.

Savi komunistai
Būnant Kaune pas Laimę ir Joną, pa

skambino naujai surastas giminaitis, Ge
dimino sūnėnas Rimantas Karazija, ir pa
kvietė mus visus vakarienei pas save se
kančią dieną.

Rimantas buvo komunistų partijos na
rys ir tuo metu Veterinarijos akademijos 
rektorius. Kilos dienos pavakare jis at
važiavo ir mus nusivežė pas save. Gražia
me bule mus sutiko jo žmona Teresė, duk
tė, žentas, anūkai ir uošvė. Pirmiausia Ri
mantas paklausė (lygjuokais, lygzonduo- 
damas dirvą), ar mums nebaisu ateiti į 
komunisto namus. Aš nusijuokiau ir pasa
kiau, kad mes ir savo komunistą (Joną) 
atsivežėm.

Jeigu ir buvo kokia įtampa ar abejonė, 
ji tuojau atslūgo ir vakaras praėjo labai 
jaukiai ir šeimyniškai, be jokių politinių 
diskusijų. Mums labiau rūpėjo susipažinti, 
kadangi anksčiau toji Karazijų giminės ša
ka buvo lyg atitrūkusi.

Tęsinys kitame MP nr.
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Prisimenu Gražiną Didelytę - šiltą, 
jautrią ir trapią

Lidija Šimkutė
Kai tolimoje Australijoje perskaičiau 

žinutę apie netikėtą Gražinos Didelytės 
mirtį, buvau labai sukrėsta. Ji buvo viena 
iš tų brangių žmonių, su kuriais susipa
žinau 1977 m. per pirmąją viešnagę Lie
tuvoje, kai buvau atvykusi j Vilniaus Uni
versiteto ruošiamus lietuvių kalbos kursus 
užsieniečiems.

Šie kursai buvo politiškai infiltruoti: 
tarybinė valdžia bandė iš viso pasaulio 
atvykusioms studentams įrodyti Rusijos 
geranorišką Lietuvos „išlaisvinimą“ iš 
fašistinės okupacijos. Bet tai buvo puiki 
proga tais laikais pabūti Lietuvoje ilgiau 
(atvykusieji turistai normaliai gaudavo vizą 
išbūti Lietuvoje tik 3-5 dienas) ir išsamiau 
susipažinti su esančia santvarka, kultūrine 
veikla, susitikti su giminėmis., Aš ypač do
mėjausi menais. Po ankstyvenėsyiešnagės 
JAV 1972 metais Algimantų^Mackaus 
leidyklos fondo direktorius ir ekslibrisų 
kolekcionierius Ginatautas Vėžys mane 
skatino irgi rinkti ekslibrisus ir juos ekspo
nuoti Australijoje. Tai buvo būdas padėti 
Lietuvos dailininkams būti eksponuoja
miems kaip Lietuvos, o ne Rusijos ar 
Tarybų Sąjungos piliečiams, užsidegiau 
šia idėja, norėjau prisidėti prie Lietuvos 
dailininkų propagavimo Australijos konti
nente. Šiais sumetimais ir apskritai norė
dama pamatyti kiek įmanoma daugiau 
dailininkų darbų, kartais padedama gera
noriškų žmonių ar savarankiškai važinė- 
jau/vaikščiojau lankydama įvairių daili
ninkų dirbtuves ar namus.

Taip ir teko susipažinti su Gražina 
Didelyte bei jos kūryba. Iš karto pajutome 
viena kitai simpatiją. Jau tuomet pajutau 
jos šilumą, trapią, jautrią natūrą. Žavėjausi 
jos kruopštumu, suvokiau, kaip kūryba 
atspindi jos vidinį pasaulį. Pasijutau gy
venimo apdovanota šia pažintimi, buvau 
sujaudinta jos dovanotais didesnio formato 
darbais, miniatūromis bei ekslibrisais, ku
rie papildė mano renkamą kolekciją. Jos 
darbai puošia mūsų namus Australijoje bei

Susirungė lietuviai ir latviai krepšininkai
Atkelta iš 3 psl.
sius taškus, tačiau latviai nenusileidžia ir 
kurį laiką rezultatas yra apylygis.Tačiau 
mūsų komandos greitesnis ir tikrai gra
žesnis žaidimas rezultatą pakelia mūsų 
naudai iki 12 taškų. Atrodo bus gana leng
vas laimėjimas. Pirmam puslaikiui baigian
tis rezultatas 34:23 mūsų naudai. Tačiau 
antrojo puslaikio pabaigoje nors koviečių 
žaidimas ir toliau gražus, tačiau atrodo jie 
nuvargo ir atsirado blogas dengimas. Tuo 
pasinaudoja latviai, gi mūsiškių metimai 
vis nesėkmingi ir net iš po krepšio skren

Nuotraukoje - “Kovo” vyrų veteranų krepšinio komanda.

Gražina Didelytė - ekslibriai, skirti Lidi
jai Šimkutei.

vėliau nupirktą butelį Vilniuje. Po to teko 
mažai susirašinėti. Būdavau labai sujau
dinta jos atsiųstais puikiais Kalėdų šven
čių sveikinimais. Ypač mano atmintyje 
įstrigo pirmasis jos sveikinimas: didelio 
formato įdomus vokas su kruopščiai pa
rinktais pašto ženklais, o voke švytėjo ori
ginalus jos sveikinimas ir darbeliai. Visi

da pro šalį. Lietuviai jaudinasi, nes šį puslai- 
kj latviai laimi rezultatu 28:21, bet laikas 
baigiasi ir mes šias sunkias rungtynes lai
mini rezultatu 55:51.Gaila, kad vyrų ko
mandoje šį kartą buvo tik 6 žaidėjai, o kas 
gi atsitiko kitiems? Žaidė ir taškus pelnė: 
Karolis I lakas (15), D.Šepokas (10), J.Lee 
ir E.Datcnis (po 9), B.Foster (8) ir B.Šutas 
(4). Šios varžybos koviečiams sportinin
kams buvo gera ir graži treniniotė artėjant 
Sporto Šventei Sydnėjuje. Tikėkimės, kad 
ir toliau jie treniniosis ir gražiai pasirodys 
Šventėje. □ 

Gražinos laiškai su sveikinimais, minia
tiūromis ar ekslibrisais skyrėsi savo ori
ginalumu, minimaliais užrašais sidabrine 
plunksna.

Australijoje organizavau savo ekslib
risų rinkinio parodas po įvairias didmies
čių galerijas, bibliotekas ir kitas erdves. 
Parodos susilaukė įdomių atgarsių vieti
nėje australų spaudoje ir Australijos lietu
vių kultūriniuose bei visuomeniniuose lei
diniuose.

Ilgai teko laukti, net dešimt metų, kol 
mane vėl priėmė į tuos pačius kalbos kur
sus 1987 m. Labai norėjosi pabūti 1 .ietu- 
voje ilgiau. Nors prieš tai teko trim die
nom atvažiuoti kaip turistei 1979 m Mat 
buvau pakviesta skaityti savo kūrybą Eu
ropos lietuvių studijų savaitėje, Belgijoje. 
Tuomet prieš metus kaip tik buvo išėjęs 
pirmas mano poezijos rinkinys „Antrasis 
ilgesys“ (Algimanto Mackaus Fondo lei
dinys, Čikaga, 1978 m.), kurį Gražina, ne
prisimenu kokiu būdu, jau buvo įsigijusi. 
Mano nuostabai, ji parodė tą knygą, kurią 
pas ją užtiko Stasys Eidrigevičius. Pasirodo, 
jam taip patiko, kad inspiracijų pagautas, 
prasėdėjęs pas Gražiną daugybę valandų, 
apipavidalino kiekvieną puslapį pagal 
eilėraščių sukeltus vaizdus. Ta proga, Gra
žina ištraukė ir savo užrašų knygelę, ku
rioje ji buvo nusirašiusi mano eilėraščių 
ištraukas, ją labiausiai sujaudinusias. Aš 
jai buvau atvežusi įvairių meno knygų ir 
drabužių, kurių tuo metu Lietuvoje stigo.

Kai 1987m vėl ilgesniam laikui buvau 
atvykusi j Lietuvą, su Gražina teko dau
giau pabendrauti. Kalbėdamos pasivaikš
čiodavome Neries pakrante, nors abi mė
gome ir ilgais tarpais patylėti.Ta proga ji

Gerb. Redaktore,
“Lietuvos aido" galerijos direktorė 

Birutė Patašienė man davė prieškarinių 
menininkų sąrašą, kuriuos dabar labai 
noriai žmonės perka mokėdami tūkstan
čius litų. Pvz., A. Zmuidžinavičiaus - 
Žemaičio paveikslai vertinami nuo 10,000 
iki 25,000 litų. Ypač paklausūs dailininkai: 
Jonas Buračas, Jonas Mackevičius, Vytaą 
Kasiulis, Kazys Šimonis, Adomas Gal
dikas, Justinas Vienožinskis, Vladas Di
džiokas, Viktoras Vizgirda, Antanas Gu
daitis ir Antanas Jaunuolis.

Jei kas išeivijoje senųjų paveikslų tu
rėtų ir norėtų parduoti, patartina kreiptis 
asmeniškai į Birutę Patašienę tel: 2124727.

Su geriausiais linkėjimais
Jolanta Janavičienė

Padėka
The “Gintaras” Parents’ Comittee would like to thank p. Vaieiticnė 

for her generous donation of $100 in rcmcmbcrance of Nerija 
Žemkalnis.

Kipro Petrausko CD albumas
Leidybinė kompanija “Prior musica” 

išleido dviejų kompaktinių plokštelių 
albumą “Didysis Lietuvos tenoras”, skirtą 
garsaus lietuvių tenoro Kipro Petrausko 
(1885-1968) vardui, talentui ir kūrybai 
įamžinti. Albume - restaumoti solisto at
likti kūriniai, pelnę jam pasaulinę šlovę ir 
atvedę į garsiausias Europos ir Amerikos 
įrašų firmas: “VOX”, “Odeon”, “Colum
bia”, “Parlophonc”, “Bellaccord”. Tai 
unikalus “Prior musica” projektas, puikiai 
reprezen-tuojantis Lietuvą. Leidinyje, be 
dviejų kompaktinių plokštelių, yra deta
lus ir įdomus K. Petrausko veiklos apra
šymas lietuvių bei anglų kalbomis, ilius
truotas solisto nuotraukomis.

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, lapkričio2 dieną, 1130 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Po pamaldų, jei bus gražus oras, maldos 
tęsis Rookwood’o kapinių lietuvių sekcijoje. Maloniai prašome aptvarkyti artimųjų kapus. 
Kitos pamaldos lietuviams vyks sekmadienį, lapkričio 16 dieną. Parapijos Taryba

padovanojo du man skirtuspuikiūs' eks
librisus, kuriuos branginu iki šios dienos. 
Vieną iš jų panaudojau sukurtame pa
kvietime, kai vyko mano atrinkto ex-lib-ris 
rinkinio paroda 1987/88 m Šeštajame Pa
saulio Liet. Jaunimo Kongreso su-važia- 
vime Australijoje. Kitą jos man sukurtą 
ekslibrisą įtraukiau į „Contemporaiy Lithu
anian Bookplates“ knygelę, kurią išleidau 
1989 m, kai ruošiau didesnę parodą Mig
racijos muziejuje Adelaidėje, Australijoje.

Vėl susitikome Sąjūdžio metu. Graži
na buvo pilna entuziazmo ir idealizmo, 
dalyvavo įvairiuose renginiuose. Apkabi
no mane po mano pakilios, irgi idealiz
mo pagautos kalbos per Steigiamąjį Są
jūdžio delegatų suvažiavimą spalio 22-23 
d. Vilniuje, 1988 melais.

1991 m. Vagos leidykla išleido mano 
poezijos knygą „Vėjas ir šaknys” su Gra
žinos Didelytės iliustruotu viršeliu bei 
įžanginėmis rinkinio iliustracijomis.

Kai vėl teko susitikti jau Lietuvai at
gavus Nepriklausomybę, Gražina pastebi
mai jautėsi nusivylusi Lietuvos socialine 
politika. Ji bandė perduoti vilties kibirkš
tėles, bet prisimenu mūsų liūdną išsisky
rimą -jame mažai žodžių. Tarsi abiem bū
tų užstrigusios gerklės. Paskutinį sykį ma
tėmės berods 2002 m. Arkos galerijoje. Ji 
kvietė atvažiuoti į svečius, j savo kaimą. Sa
kė esanti laiminga gyvendama gamtoje, ato
kiau nuo to viso miesto ir politikos.

Bet taip ir neteko ten nuvažiuoti. 
Gražina Didclytė man liko viena iš tų 
ramiai švytinčių ir brangių žmonių, kurie 
praturtino tą taurų mitą mano krašto, ma
no gimtinės, kurią taip idealistiškai piešė 
tėvai, patekę į tolimą Australijos žemyną.

Filmas apie Šiluvą
Iš anksto skelbiame, kad sekmadienį, 

lapkričiu 30 dieną, Sydnėjaus Lietuvių 
Klube bus rodomas filmas apie neseniai 
Šiluvoje įvykusį jubiliejų -Švč. Mergelės 
Marijos apsireiškimo 400 metų sukaktį.

Pasižymėkite šią datą kalendoriuje ir 
ateikite į l ietuvių Klubą.

Parapijos Taryba

Lietuvos muzikos paveldo puoselėtojai 
džiaugiasi, kad pagaliau atsiranda pirmo
sios kompaktinės plokštelės, skirtos mū
sų operos korifėjams. Pernai pažymėjusi 
pirmosios lietuviškos gramofono plokš
telės 100 metų jubiliejų. Nacionalinė Mar
tyno Mažvydo biblioteka leidžia jubilie
jinę senųjįĮ lietuviški} šelako plokštelių 
antologiją. Nacionalinės bibliotekos garso 
dokumentų archyve saugoma apie 1560 
senųjų lietuviškų šelako plokštelių. 2007 
metais ši plokštelių kolekcija pripažinta 
nacionalinės reikšmės dokumentinio pa
veldo objektu ir įtraukta į UNESCO prog
ramos “Pasaulio atmintis” Lietuvos nacio
nalinį registrą. □
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Geelongo lietuvių sporto klubo “VYTIS” Valdyba
pranašų, kad

Visuotinis Metinis Susirinkimas
Įvyks penktadienį, lapkričiu 7 <1., 6.30 vai. vakaro. 

Lietuvių Namuose, Pettitt Park, Bell Post Dili. 
Po susirinkimo - sportinįnkų pagerbimas.

XXV AL Dienų Sydnėjuje (2008) 
Ruošos Komitetas 

maloniai kviečia visus į

XXV ALD SYDNEY 2008 Raųjų HTetų Balių
gruodžio 31 dienų (trečiadienį), 8 vai. vakaro, 
erdvioje La Luna Lounge salėje, 178 Eldridge 
Rd., Condell Park (7 min. važiavimo nuo Lie
tuvių Klubo)
Bilietai: $60 asmeniui,

jaunimiui iki 17metų - $45. 
PROGRAMOJE: trijų patiekalų vakarienė, 
“lengvi” gėrimai, “Sutaro” muzikantai iš Lie
tuvos. DJ. Gėrimus bus galima nusipirkti vietoje 
-veiks baras.
Bilietus ir stalus prašome užsisakyti iš anksto.
nes vietos ribotos.
Prašome susisiekti su Elena Erzikov tel: (02) 9610 2540

e-mail: jerzikov@bigpond.net.au

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

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

Restoranas dirba: Ull.
trečiadieniais — šeštadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos -230 vai. p.p. 
vakarienė 530 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 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. \

Mieli dainos mylėtojai ir gerbėjai,
Lapkričio 8 d ienų buvusi ilgametė Sydnėjaus ehoro “Daina” 

choristė

gerti. ponia Cecilija brolienė
švęs lOO-to metuc 

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

maloniai kviečiame į šventę. Dar kartą pabūkime kartu su so- 
lenizantc, padainuokime, pasidalinkime prisiminimais.
Šventė įvyks šeštadienį, lapkričio 8 dienų, 2 vai. p.p. Sydnėjaus
Lietuvių Klube.
Norinčius užsisakyti staliuką prašome kreiptis į Klubo Admi
nistraciją darbo dienomis. Pietų kaina vienam asmeniui-$25, įskaitant gėrimus. 
Primename, kad bilietus į pokylį galite įsigyti iki lapkričio 2 d. darbo valandomis 
Klubo raštinėje. Kas dar nėra užsirašę vietas prie stalų, tai padaryti galite lapkričio 
2 dieną Klubo bibliotekoje pas Natą Liu t įkaitę nuo 12 iki 3 vai. p.p.
Jubiliatės pageidavimu, vietoje dovanų kviečiame aukoti chorui “Daina”.

Sydnėjaus lietuvių choro “Daina” Valdyba

Biliardo varžybos Klube vyksta ketvirtadieniais nuo 7 vai. p.p.
Kreipkitės į Petrų Buroką mob. tel.: 0424 725106.
Laukiame gausaus dalyvių būrio.
................................................................................ "T.......................................

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Didžiuokimės Lietuva ir kartu švęskime jos vardo tūkstantmetį.

Dainos mėgėjų dėmesiui!
Šių meti; lapkričio 16 dieną, sekmadienį. Lietuvių Namuose, 44 Errol Street, 

North Melbourne, įvyks “Dainos Sambūrio” metinis koncertas

“Visos dainos “ Tau vienai”
Įėjimas - $15 (vaikams nemokamai). Po koncerto visus kviečiame pasivaišinti 

lengvais užkandžiais. Choro Valdyba

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

Melbourne Cup" dieną
antradienį, lapkričio 4 dienų, 12 vai. 
Lietuvių Sodyboje, Engadinc.

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
Iš anksto pranešame, kad metinis susirinkimas numatomas sekmadienį, 

lapkričio 16 d., Sydnėjaus Lietuvių Klube. Kandidatų į Valdybą nominacijos turi 
pasiekti Valdybą ne vėliau kaip lapkričio 1 dieną. Nominacijos pateikiamos raš
tu su bent dviejų Sąjungos narių beisiulomo 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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2009 Low Cost Airfares to Vilnius
2009 airfares to Vilnius start from $1,770 + taxes.

These fares arc valid for all seasons al the same price.
Now is already high time to book your Hights for next year’s travel to 

Lithuania and other European Cities.
To secure your flights in lime please contact our staff 

Dial 1800 888 386 for vour free call to Estours Travel.

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd., Corrimal East NSW 2518

Tel.: ( 02) 4284 1688 & 1800 888 386 Fax.: (02) 4284 7823
E-mail: Vilnius@cstours-travcl.com.au

Website: www.cstours-travcl.com.au
Licence 2TA002609 ABN 45 003 084 857

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.

Tbl.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.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.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

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

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

Printed by: Spotpress Pty Ltd., 22 - 24 Lilian Fowler Place, Marrickville, NSW 2204.
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