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“Melbourne Cup” - Sydnėjaus Liet. Sodyboje

Pagal tradiciją, pirmą lapkričio antradienį garsiąsias Australijos žirgų lenktynes mini ir 
Sydnėjaus tautiečiai Sydnėjaus Lietuvių Sodyboje. Plačiau apie tai - “M.R” psl. 5. 
Jadvygos Dambrauskienės nuotraukoje: pasiruošimas skrybėlaičių konkursui.

Lietuvos įvykių apžvalga

NATO planas Baltijos gynybai

Lietuva 
sustiprino 

tranzito 
kontrolę 
Lietuvai įsi

jungus į Europos 
Sąjungos Šengeno 
erdve, ji yra atsa
kinga už pilną sa
vo išorinių sienų 

kontrolę. Tokios išorinės sienos yra su Bal
tarusija, Rusijos okupuotomis Rytprūsių 
teritorijomis ir Baltijos jūros pakrantė
mis. Ypatingai opus yra nuolatinis Rusi
jos karinis tranzitas per Lietuvos teritoriją 
geležinkeliais. Sunku užtikrinti, jog žmo
nės nenušoka nuo ešalonų ir dingsta Eu
ropos Sąjungos platybėse, arba kontraban
dinės prekės nenumetamos nuo traukinių.

Kaip pranešė Policijos departamentas, 
atskiruose geležinkelio ruožuose ir sto
tyse buvo įrengti “pažangūs apsaugos spren
dimai ir technologijos”, kurie užtikrins 
akylesnį stebėjimą.

Pirmąjį etapą buvo įdiegtos stebėjimo 
sistemos keturiose Vilnius - Kaunas gele
žinkelio atkarpos stotyse: Vilniuje, Lentva
ryje, Palemone bei Kaune ir prie Vokės til
to. 4.8 mln. litų kainavusiems darbams lė
šų skyrė Europos Sąjunga.

Iš viso minėtuose geležinkelių objek
tuose buvo įrengtos 109 vaizdo kameros: 
53 valdomos nuolatiniu būdu ir 56 fiksuo
tos. Atskiruose gležinkelio ruožuose buvo 
patiesti du kilometrai pažeidimus fiksuo
jančio sensorinio kabelio. Kamerų fiksuo
jamas vaizdas yra tiesiogiai perduodamas j 
Vilniuje ir Kaune esančius vaizdo stebė
jimo postus. Signalai taip pat siunčiami ir į 
transporto policijos komisariatus bei “Gel- 
saugą”, atsakingą už geležinkelių saugu
mą. Ar visa tai užtikrins Lietuvos teritori
nį saugumą, parodys ateitis.

Lietuvos ir Lenkijos deklaracija
Lapkričio 3 d. Lietuvos Prezidentas 

Valdas Adamkus ir Lenkijos Prezidentas 
Lech Kaczynski paskelbė bendrą dekla
raciją dėl Rusijos kariuomenės išvedimo 
iš Gruzijos. Tekste apgailestaujama, kad 
Rusijai trūksta ryžto įgyvendinti rugp
jūčio 12 d. paliaubų susitarimą - atitrauk
ti Rusijos karines pajėgas į pozicijas, ku
rias jos užėmė prieš prasidedant konflik
tui. ESBO ir ES stebėtojai turėjo būti įleis
ti į Gruzijai priklausančias okupuotas Ab
chazuos ir Pietų Osetijos teritorijas.

Rusijos karių dislokavimas ir didini
mas Gruzijos teritorijose - Abchazijoje ir 
Pietų Osetijoje, kenkia ES ir kitų tarptau
tinių organizacijų remiamoms taikdariš- 
koms pastangoms Gnizijoje.

Deklaracijomis kviečia tarptautinę ben
druomenę ir ES vyriausybes reikalauti, kad 
Rusija iki galo ir besąlygiškai išvestų savo 
kariuomenę iš Gruzijos teritorijos pagal 
rugpjūčio 12 d. paliaubų sutartį, kurią Eu
ropos vadovai visais balsais patvirtino 
aukščiausio lygio susitikime rugsėjo 1 d.

Kol tai nebus padaryta, Vakarų Vyriau
sybėms būtų per anksti atnaujinti su Rusi
ja bet kokias derybas. Naujas partnerystės 
susitarimas nesuderinamas su Rusijos 
įsiveržimais į kaimynines šalis.

Europos Sąjungos - Rusijos 
santykiai

Lietuvos užsienio reikalų ministras Pet
ras Vaitiekūnas, grįžęs iš neoficialaus ES 
užsienio reikalų ministrų posėdžio (Gym- 
rich) Marselyje, pareiškė, kad “dabartinė
mis aplinkybėmis grįžti prie įprastinio ES 
bendradarbiavimo su Rusija yra dar per 
anksti”.

Lapkričio 3 d. ES diplomatijos vadovai 
aptarė transatlantinį ES ir JAV bendradar
biavimą, atsižvelgdami į santykius su Rusija,

Nukelta į 2 psl.

JAV žiniasklaida praneša, kad NATO 
jungtinio štabo vadas admirolas Michael 
G.Mullen pranešė apie sprendimą su
stiprinti Baltijos šalių saugumą. Aljanso 
susirūpinimą valstybių narių, turinčių 
bendras sienas su Rusija, gynybos stip
rinimu iššaukė Maskvos veiksmai prieš 
Gniziją.

Pasak “The New York Times”, admi
rolas M.G. Mullcn teigia, jog naujoji 
NATO Baltijos šalių gynybos taktika 
pertvarkyta atsižvelgiant į Afganistano ir 
Irako patirtį. “Karinių operacijų ir gyny
bos metodai keičiasi. Svarbu moderni
zuoti organizacinės veiklos ir karinių ope
racijų planavimo metodus, atsižvelgiant į 
turimas galimybes”, - sako jis.

NATO parengtas Baltijos šalių gyny

Netrukus - Prezidento rinkimai
Sekmadienį, spalio 26 d. išrinkus visą 

naująjį Seimą, Lietuvoje praktiškai iš kar
to prasidėjo oficiali naujojo Prezidento 
rinkimų kampanija. Naujas Lietuvos va
dovas bus renkamas kitų metų gegužės 10 
d. arba 17 d., rašo “Kauno diena”.

Konkrečią rinkimų datą turi paskelbti 
Seimas. Gegužę vyks du Prezidento rin
kimų ratai, birželio viduryje - rinkimai į 
Europos Parlamentą. Su Prezidento rin
kimais gali būti rengiamas ir referendu
mas dėl dvigubos pilietybės įteisinimo. Jį 
irgi turi paskelbti Seimas savo nutarimu.

Kol kas neaišku, kas kandidatuos į

Dėl ministrų
Pagal Lietuvos spaudą, Tėvynės sąjun- 

gos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS- 
LKD) lyderio Andriaus Kubiliaus pasky
rimas naujuoju Ministru Pirmininku ne
kelia politinių abejonių, todėl tikimasi, kad 
įgaliojimus ir oficialią teisę formuoti nau
jąjį ministrų kabinetą jis gali gauti jau iki 
lapkričio 25-osios. Tačiau naujos (penkio
liktosios) Vyriausybės sudėtis gali būti 
derinama gerokai ilgiau, galbūt netgi teks 
išnaudoti visas Vyriausybei formuoti nu
matytas 15 dienų.

Nors koaliciją sudarančios partijos su
tarė kaip pasidalinti ministerijų skaičių, 
dar pilnai nesutarta dėl pačių ministrų. Po 
to, kiekvieno ministro skyrimui turi pri
tarti ir Prezidentas. Atrodo, jog nebus leng
va atrinkti asmenį į vieną iš svarbiausių 
postų - užsienio reikalų ministrą. Lietuvos 
ambasadorius Didžiojoje Britanijoje Vy
gandas Ušackas yra viešai patvirtinęs, jog 
jau kalbėjosi su A. Kubiliumi dėl galimy-

Seimas nepritarė transliacijoms
(ELTA). Ilgai atidėliojęs svarstymą, pa

galiau Seimas nepritarė Lietuvos nacio
nalinio radijo ir televizijos (LRT) tarybos 
2005 ir 2006 metų veiklos ataskaitoms ir 
priminė pareigą teikti pirmenybę nacio
nalinei kultūrai, informacinėms, pasaulio 
kultūros, publicistikos, analizės, pažinti
nėms, šviečiamosioms, meno laidoms, o 
masinę kultūrą atspindėti apžvalginėse, 
pažintinėse, analitinėse laidose. 

bos aktualizavimo planas apibrėžia Al
janso bendrus veiksmus susiklosčius ypa
tingoms aplinkybėms. “Šias priemones 
reikėtų vertinti ne kaip provokacijos ren
gimą, bet kaip bandymą atlikti viską, kad 
būtų užkirstas kelias galimam potencia
laus agresoriaus įsiveržimui”, - pabrėžia 
NATO admirolas.

Prieš paskelbiant NATO Baltijos ša
lių gynybos planą admirolas M.G.Mullcn 
netoli Helsinkio susitiko su Rusijos gink
luotųjų pajėgų generalinio štabo virši
ninku Nikolaj Makarov.

Neoficialiame susitikime šie aukšto 
rango kariškiai, išdėstę savo šalių pozici
jas, priėjo bendros išvados, jog, nepaisant 
skirtingų požiūrių, dialogas turėtų būti 
tęsiamas. LGITIC

Prezidento postą. Iki šiol neoficialiai mi
nimi keli galimi pretendentai: eurokomi- 
sarė Dalia Grybauskaitė, finansų analiti
kas Gitanas Nausėda, buvęs Konstitucinio 
teismo pirmininkas Egidijus Kūris, amba
sadorius Londone Vygandas Ušackas, 
buvęs Prezidentas Algirdas Brazauskas, 
valstiečių liaudininkų lyderė Kazimira 
Prunskienė.

Tačiau nė vienas jų nėra viešai galu
tinai patvirtinęs, kad sieks Prezidento 
posto. 82 metų V. Adamkus ne kartą pa
reiškė nesieksiąs dar vienos valstybės va
dovo kadencijos. LIGTIC

dar tariamasi
bės užimti šį postą, tačiau ar jis tikrai bus 
siūlomas, dar neaišku.

Spauda mini, kad gyvai tariamasi kas 
turėtų užimti žemės ūkio ministro postą, 
kuriame prieš tai buvo Kazimira Pruns
kienė. Vienas iš ryškesnių kandidatų - kau
nietis Kazimieras Starkevičius. Yra kilę 
ginčų ir dėl aplinkos ministro posto.

Tačiau busimasis Premjeras Andrius 
Kubilius jau įvardijo tris esmines naujos Vy- 
riausybės programos dalis: antikrizinis 
veiksmų planas, kitų metų darbų numaty
mas ir bendros programinės nuostatos 
planuojamos 4-iems metams. Pasak A. 
Kubiliaus, 2009 m. esminiai darbai yra 
socialinės atskirties mažinimas, švietimo, 
sveikatos apsaugos, valstybės valdymo 
reformos, kova su korupcija, inovatyvi 
ekonomika pritraukiant investicijas ir 
skatinant eksportą, bei energetikos per
tvarka ypatingą dėmesį skiriant namų 
atnaujinimui. □

Seimo rekomendacijose pabrėžiama, 
kad visuomeninis transliuotojas turi būti 
objektyvumo ir nešališkumo pavyzdys, 
nepriklausomas nuo rinkos subjektų, o 
transliuojama informacija privalo būti 
neutrali politinių pažiūrų atžvilgiu.

Siūloma, Kad LRT nustatytų aiškius 
kriterijus, pagal kuriuos laidos, atsižvel
giant į LRT misiją, skirstomos pagal temas.

LGITIC
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porašius Trumpai iš visur ŽVILGSIMU
♦ Lapkričio 4 d. 
demokratų par
tijos kandidatas 
senatorius Barack 
Obama įtikinan
čia balsų persvara 
laimė jo JAV pre
zidento rinkimus 
prieš respubli
konų kandidatų 

senatorių John McCain. Pirmų kartą JAV 
istorijoje respublikos prezidentu išrink
tas juodasis. Demokratų partija padidino
savo persvarą prieš respublikonus ir 
abiejuose Kongreso rūmuose.
♦ Iš viso pasaulio pasipylė sveikinimai 
rinkimus laimėjusiam Barack Obama. 
Bendrą nuotaiką sudrumstė tik Rusijos 
prezidentas Dmitry Medvedev, paskelb
damas, kad Rusija sutelks Kaliningrado 
(Karaliaučiaus) apygardoje artimų atstu
mų Iskander raketas, kad neutralizuotų 
būsimus JAV priešraketinės gynybos 
įrengimus Lenkijoje ir Čekijoje.
♦ Lapkričio 4 d. Irano parlamentas di
dele balsų dauguma nusprendė pašalinti iš 
pareigų vidaus reikalų ministrų Ali Kor- 
dan, artimų prezidento Mahmoud Ahma- 
dinebad draugą ir šalininką. Susekta, kad 
ministras suklastojo savo universitetinius 
bakalauro, magistro ir daktaro laipsnius bei 
bandė papirkti parlamento narius už tai 
nekelti jam bylos. Prezidentas Ahmadi- 
nebad priešinosi ministro atleidimui-esą 
ministras nieko blogo nepadaręs, nedidelė 
tragedija, jei ir suklastojo dokumentus.
♦ Sydney universiteto doktorato studen
tas Freddy Yip išaiškino dešimtmečius viso 
pasaulio mokslininkus dominusią mįslę - 
kokiu būdu insulinas paveikia riebalų ir 
raumenų ląsteles įsisavinti gliukoze. Jo

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
efektyvi) daugiašališkumą ir situaciją Ar
timuosiuose Rytuose.

Pasak ministro, efektyvią ir ilgalaikę 
strategijų Rusijos atžvilgiu siekiančiai 
sukurti transatlantinei bendruomenei 
svarbu suvokti, kokiu keliu Rusija žengia 
vidaus politikos ir išorės santykių srityje. 
Agresija prieš Gruziją pažeidė pamati
nius JT Chartijos principus, todėl negali 
būti laikoma atsitiktinumu ar prilyginta 
nepamatuotam jėgos panaudojumu i.

Susitikime dar kartą buvo priminta 
abipusė ES ir Rusijos tarpusavio priklau
somybė ir pabrėžta, kad nesiekiama Ru
sijos izoliuoti. Tačiau dar svarbiau yra gerb
ti tarptautinėmis sutartimis įtvirtintus prin
cipus ir jų laikytis. Ministras pažymėjo, kad 
strateginė ES ir JAV partnerystė yra gy
vybiškai svarbus elementas, vystant vie
ningą strategine kultūrų. Europos ir tarp
tautinis saugumas gali būti užtikrintas tik 
ES ir JAV dirbant kartu.

Finansų krizė Baltijos šalims
Europos ekonomikos irpinigų reikalų 

komisaro Joaquin Almunia prognozėmis, 
I .ietuvos, Latvijos ir Estijos laukia recesi
ja, kurią lydės didelė infliacija ir augantis 
biudžeto deficitas. Prisijungimas prie euro 
zonos būtų patraukli alternatyva, tačiau 
jis pažymėjo, jog nei viena iš šių šalių 
neatitiks reikalingų kriterijų iki 2010 metų 
pavasario. Ši finansų krizė paskatino kitaip 
įvertinti rizikų, kurių kelia neprisijungi- 
mas prie euro zonos. Jis tikisi, jog euro 
zonai nepriklausančios šalys atnaujins 
politinę valią stiprini i.savo ekonomikas ir 
įsivesti eurą.

Komisijos prognozėmis, Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos laukia recesija, kurių lydės 
didelė infliacija ir augantis biudžeto defi
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atradimas padės mokslininkams surasti 
būdų išgydyti diabetų (cukrine ligų).
♦ Iki šiol galiojusios paliaubos tarp 
Izraelio ir Gazos ruožą valdančios palesti
niečių Hamas organizacijos atsidūrė 
pavojuje. Lapkričio 5 d. Izraelio kariai su
naikino slaptą tuneli tarp Gazos ruožo ir 
Egipto. Žuvo 11 Hamas kovotojų, gynę 
tunelį, sužeisti4 Izraelio kariai. Hamas tą 
pat dienų reagavo, iššaudami 35 Qasam 
raketas j Izraelio teritoriją.
♦ Lapkričio 6 d. Los Angeles mieste vėžiu 
mirė 66 metų amžiaus rašytojas Michael 
Crichton, išgarsėjęs savo veikalais “Andro
meda Strain”, “Jurassic Park” bei tele
vizijos serialu “ER”.
♦ Lapkričio 8 d. Haiti valstybėje pamo
kų metu staiga sugriuvo 3 aukštų mūrinis 
mokyklos pastatas, užgriaudamas moki
nius ir mokytojus. Žuvo bent 93 žmonės, 
daug sužeistų.
♦ Lapkričio 8 d. Naujoje Zelandijoje kraš
tų 9 metus valdžiusi darbiečių partija pra
laimėjo parlamento rinkimus. Buvusi mi
nistrė pirmininkė Helen Clark atsistaty
dino iš partijos pirmininkės pareigų. Nau
jasis N. Zelandijos min. pirmininkas yra 
National Party lyderis John Key.
♦ Lapkričio 9 d. anksti ryte Indonezijoje 
buvo sušaudyti trys teroristai (Amroz.i. 
Mukhlas ir Samudra), teismo pasmerkti 
mirti už. naktinio klubo susprogdinimą Ba
li saloje 2002 m., kai žuvo 202 žmonės, iš 
jų 88 australai. Pasmerktieji iki pat mirties 
didžiavosi savo “žygdarbiu”, ragino savo ša
lininkus keršyti už jų mirtį teroro veiks
mais prieš australus ir kitus Islamo priešus.
♦ I .apkričio 9 d. Rusijos karo laivyno va
dovybė pranešė, kad išbandant naują bran
duolinį povandeninį laivą Ramiajame van
denyne žuvo virš 20 žmonių,. □ 

citas. Tai apsunkins Baltijos šalių pastan
gas prisijungti prie euro zonos.

Prognozuojama, kad Lietuvos ūkis 
ateinančiais metais nei augs, nei mažės, o 
2010 metais smuks 1.1 %.
Lietuva Afganistanui dovanojo 15 

motociklų
Lietuva Čagčarano miesto valdžios ir 

teisėsaugos atstovams spalio 30 dieną 
perdavė 15 naujų motociklų ir 5 genera
torius. Motociklai ir generatoriai perduoti 
Afganistano nacionalinės policijos ir Na
cionalinio saugumo direktorato, Čagčarano 
kalėjimo pareigūnams. Religinių reikalų 
departamentui, Nacionalinei televizijai ir 
radijui,Telekomunikacijų departamentui.

Pagrindinis projekto tikslas - paremti 
įstaigas, kurios turi užtikrinti gerų valdy
mą, įstatymo viršenybę ir saugumų Goro 
provincijoje. Joms iš viso skiria 40 moto
ciklų ir 40 elektros generatorių.

Projektas yra finansuojamas iš Lietu
vos užsienio reikalų ministerijos Vystomo
jo bendradarbiavimo ir paramos demokra
tijai programos lėšų.

Dėkodamas už paramą Goro provinci
jos policijos valdybos viršininkas Shah 
Jehan Noori pažymėjo, kad nauji moto
ciklai bus motyvacija Goro provincijos 
pareigūnams tinkamai vykdyti užduotis.

Dėl prastos kelių būklės motociklas yra 
efektyvi susisiekimo priemonė. Genera
toriai. gaminantys elektros energiją, yra 
ypač naudinga dovana Goro provincijos 
pareigūnams besiruošiant artėjančiai žie
mai. Nacionalinio saugumo departamento 
atstovas Goul Mohammad labai vertino 
motociklų, kaip visur pravažiuojančią 
priemonę žiemos metu.
Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS, LGITICir“Bemardinai”.

Kaip po Seimo 
rinkimų ?

Su Europos Parlamento nariu prof. 
Vytautu Landsbergiu kalbė

josi JiELFl žurnalistas Vladimiras 
Laučius. Spausdiname sutrumpintai.

Keti.

Kokios didžiausios problemos išliko 
Lietuvą per septynerius socialdemokra
tinių koalicijų valdymo metus?

Didžiausia bė
da yra kultūrinio 
pobūdžio. Kultūrą 
suprantu kaip dva
sinio gyvenimo ir 
žmonių santykių 
kokybę, vertybi
nius požiūrius. 
Padėtis šioje srityje 
tapo labai bloga.

Dabar jaučiama lyg ir vilties banga: 
galbūt kas nors Lietuvoje gali keistis. Gal 
ne viskas yra beviltiška. Iš to kyla didelė 
atsakomybė. Nes tie, kurie norėtų, kad 
būtų taip, kaip buvo iki šiol, stengsis tą 
vilties, pozityvaus laukimo nuotaikų 
būtinai sudergti ir įdiegti dar didesnę 
depresiją.

Tėvynės sąjungos pirmininkas An
drius Kubilius, kalbėdamas apie būsimus 
nesocialdemokratinės valdžios darbus, ne 
kartą variojo žodį „išsišluoti“. Kaip ma
note, ką pirmiausia nauja valdžia turčių 
„iššluoti“?

Stebėjau, ką veikė nueinanti vyriausy
bė. Šios partijos ar bendrų su ja šaknų tu
rinti nomenklatūra, prieš užleisdama 
valdžių, paprastai stengdavosi įsitvirtinti 
įvairiuose administraciniuose postuose, 
prikurti naujų etatų ir įdarbinti juose savų, 
nebūtinai gabių žmonių. Jei kas nors po to 
norėjo geresnio ir taupesnio administra
vimo. tai turėdavo daug bėdos.

Atsimenu, kaip 1996 metais tuometė 
valdančioji LDDP, baigiantis jos valdymui, 
pristeigė etatų ir prikaišiojo visur savo 
žmonių, ciniškai apsunkindama būsimų

LR ambasadorė Malaizijai
Diplomatė 

Sigutė Jakšto- 
nytė (žiūr. nuotr. 
dešinėje) nuo 
lapkričio 6-osios 
skiriama Lie
tuvos ambasa
dore Malaizijai ir 
Singapūru i. Ji re
ziduos Vilniuje.

1997-2001 
metais Sigutė Jakšlonytė ėjo Užsienio 
reikalų ministerijos Teisės ir tarptautinių 
sutarčių departamento vadovo pavaduo
tojos pareigas; 2001 metais Teisės ir

Muzikos ruduo” pradeda kelionę((

Du mėnesius truksiančią kelionę per 
Lietuvą pradeda festivalis “Muzikos ru
duo”. Lietuvių kompozitorių kūrybą ir 
geriausius lietuvių muzikos atlikėjus re
prezentuojančio “Muzikos rudens” kon
certai iki gruodžio 19 dienos vyks Rokiš
kio, Širvintų, Pasvalio. Ignalinos, Visagino. 
Panevėžio, Kernavės ir Alytaus salėse, 
galerijose ir bažnyčiose.

Festivalio idėja ir misija - suteikti ga
limybę pažinti įdomiausių lietuvišką mu
zikų ir žymiausius lietuvių atlikėjus ne vien 
didmiesčių gyventojams bei kurortų sve
čiams. liet ir kitų I .ietuvos vietovių žmonėms.

“Muzikos rudens” istorija prasidėjo dar 
1972 m., tačiau atkūrus nepriklausomybę 
ilgam dešimtmečiui nutrūko. 2002 m. fes

darbų. Buvo tuomečio Prezidento Algirdo 
Brazausko neoficiali direktyva-ginti kiek
vienų postelį iki paskutinio kraujo lašo, 
visais įmanomais būdais. Administracija - 
labai svarbus dalykas.

Esate ne kartą rašęs ir kalbėjęs apie 
mūsų teismų sistemos ydingumą. Kaip 
manote, ar tvarkylis teisės ir teisėtvarkos 
srityse pretenduojanti Arūno Valinsko 
partija pajėgi tas ydas panaikinti?

Jūsų klausimas apie partijų koreguo
tinas: nežinau, ar yra tokia partija.'lai gru
pė žmonių. Partija yra kas kita. Tačiau ta 
grupė gal ir galėtų subręsti bei tapti par
tija. Nemanau, kad dabar jau būtų galima 
vertinti tos žmonių grupės galimybę pri
siimti atsakomybę už svarbių ministerijų 
veiklų.

Kuo A. Valinsko partija ir socialde
mokratai, Jūsų manymu, _vra geresni už 
Rolando Pakso „Tvarką ir teisingumą“?

A. Valinsko grupė yra nežinomas dy
dis. Nesu linkęs iš anksto nusiteikti nei
giamai. Galima įtarti, spėlioti ir kritikuo
ti prasimušančią aroganciją, ambicijas. 
Bet tai susiję su žmonių charakteriais, ku
rie gali „nusišlifuoti“ politikoje, nebebū- 
nant scenoje ar arenoje. O kai kurie kiti 
asmenys arpolitinės jėgos jau turėjo progų 
pasireikšti. Informacija apie tai, kad jie 
pasireiškė negatyviai ar net pavojingai, 
išlieka.

R. Pakso partija, kai jai davė toną Ju
rijus Borisovas ir Lena Lolišvili (kažin, ar 
tada tai jau buvo partija), atrodė labai pa
vojingai. Nes per R. Pakso asmenį jie tu
rėjo įtakos Lietuvos visuomenei. Prieš mus 
skleidėsi peronizmo ar „čavesizmo“ (tu
rimas galvoje Venezuelosprezidentas liūgo 
Chavez - DELFI) perspektyva su pseudo- 
revoliucine retorika apie tai, kaip visiems 
bus sukurtas teisingumas. Visa tai galėjo 
padalyti daug žalos-gal net išmušti Lie
tuvą iš nepriklausomybinio kelio ir pavers
ti jų provincialia pokomunistine diktatūra, 
kurioje komunistai tampa nacionalistais. Ji 
būtų šiuo atžvilgiu panaši j Rusiją.

Ar artėjančiuose prezidento rinkimuo
se balsuotumėte už Dalią Grybauskaitę, 
jei ji kandidatuotų?

Tai priklausytų nuo konkuruojančių 
asmenybių. D. Grybauskaitė būtų prie 
teigiamų kandidatų. □ 

tarptautinių sutarčių departamento 
direktoriaus pavaduotoja; 2001-2002 
metais Teisės ir tarptautinių sutarčių 
departamento direktorė; 2002-2008 metais 
Lietuvos ambasadorė Kanadoje; 2008 
metais Amerikos, Afrikos. Azijos ir 
Okeanijos departamento ambasadorė 
ypatingiems pavedimams; 2008 metais 
Globalios politikos departamento 
ambasadorė ypatingiems pavedimams.

Sigutė Jakštonytė bus antroji Lietuvos 
ambasadorė Malaizijai. I Jetuva ir Malai
zija diplomatinius santykius užmezgė 
1994 metais kovo 9 dienų. •

I.GITIC

tivalis vėl buvo atgaivintas. Peršešerius me
tus atgimęs “Muzikos ruduo” jau įgauna 
naują kvėpavimą - nuo 5-7 koncertų šiemet 
festivalis išsiplėtė net iki 16 vakarų, aprėp
damas vis didesnes teritorijas.

Šįkart koncertų programas sudaro lie
tuvių klasikų M.K. Čiurlionio, Juozo Nau
jalio. Stasio Vainiūno kompozicijos, taip 
pat šių dienų žymiausių kūrėjų - Oskaro 
Balakausko, Broniaus Kutavičiaus, Vytauto 
Barkausko, Vidmanto Bartulio ir kitų - mu
zikiniai opusai. Kartu skambės ir tebestudi- 
juojančių arba neseniai studijas baigusių 
kompozitorių kūrybiniai ieškojimai. Ke
lios festivalio programos bus skirtos Lie
tuvos muzikos if teatro akademijos 75- 
mečiui paminėti. □
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Bendruomenės baruose
Melbournas plojo lietuviams
Rita Baltušytė

Neseniai pasibaigusiame 23-čiame Mel- 
bourno tarptautiniame menų festivalyje 
ryškiausia žvaigžde drąsiai galima pava
dinti Oskaro Koršunovo teatrą (OKT).

Už prieš penkerius metus sukurtą spek
taklį „Romeo ir Džuljetą” OKT kolektyvas 
apdovanotas garbingu svarbiausio festiva
lio globėjo „The Age“ dienraščio kritikų pri
zu, o festivalio Mecenatų ratas vilniečių 
darbą pripažino geriausiu festivalio pasta
tymu. (Iš viso įvyko apie šimtą spektaklių, 
parodų, koncertų ir kitų renginių.)

Dar prieš tai viename rimčiausių skai
tomu australų dienraščių „The Age“ pasi
rodė net trys lietuviams palankios recen
zijos, kuriose gėrimasi scenografės ir re
žisieriaus išradingumu ir vaizduote, akto
rių vaidyba,plastika, choreografo darbu, na, 
ir aišku -sveiku humoru.

Scena iš „Romeo ir Džuljetos“ papuošė 
ir titulinį Melburno festivalio internetinės 
svetainės puslapį. Festivalis tniko 16 dienų, 
Vilniaus artistai surengė 6 spektaklius.

Ketvirtą (ir paskutinį) kartą Melbourne 
festivalyje dirbusi meno vadovė Kristy 
Edmunds su lietuviu režisieriumi suren
gusi pokalbį specialiai tam tikslui prie 
teatro pastatytoje palapinėje, „Lietuvos 
rytui“ sakė, jog OKT pasikviesti į šią meno 
šventę Viktorijos valstijoje sumanė prieš 
ketverius metus. Ji pabrėžė, kad ją ypač 
patraukė O.Koršunovo režisūros principas 
šiuolaikinius kūrinius statyti kaip klasiką, 
o klasiką - šiuolaikiškai.

Su Mclbourno lietuviais. Iš kairės: Dana Binkienė, Mykolas Kozlovskis, Oskaras 
Koršunovas, Lilija Kozlovskienė ir Aldona Vyšniauskienė.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame visiems apsilankiusiems ir prisidėjusiems prie Lie

tuvos Baleto Bičiulių (FLB) popietės Sydnėjujc spalio 19 dieną ir Melbourne 
spalio 26 dieną, kurie parėmė įvyksiantį Lietuvos trijų baleto šokėjų spektaklį 
Sydnėjuje bei mėnesio trukmės FLB 10-tą jubiliejinį projektą Australijoje per 
XXV ALD Sydney 2008 šventes.

Ypatingai dėkojame:
MELBOURNE - “Entuziastėms” už kavutę ir pyragus. Pauliui Petraičiui už 

puikų piano debiutą. Visiems už fantus loterijai, ypač Pauliui Cleveland už 
ypatingai puikų tapybos paveikslą. Rimui Stmngai už DVD parodymą ir kitiems 
talkininkams. Ačiū mūsų rėmėjams - Joanai Valaitienei ir Zigmui Mackevičiui.

SYDNE.TU.TE - Alvydai ir Gintarui Augliams ir Darijai Meginienei už kavą 
ir pyragus. Menininkei Angonitai Wallis užjos dovaną loterijai, gražią porcelia
ninę “Lietuvišką Karalaitę”. Jutai Šlitericnei, Almai Rountree, Margaritai 
Kavaliauskienei, Janinai Kalgovienei, Ričardui Bukini už kitus fantus. Nijolei 
Vaičiurgytei, Aidai Zastarskytei-Abromicnei, Margaritai Kavaliauskienei už 
popietės pagalbą. “Mūsų Pastogei” ir SBS Lietuvių Radijo Programai už 
pranešimus. Mclbourno ir Sydnėjaus Lietuvių Klubams už nemokamas patalpas 
popietėms.

Visų prisidė jusių pastangomis buvo surinkta $1,000 šiam FLB jubiliejiniam 
projektui! Dėkojame-

Jurgis Zaikauskas ir Ramona Ratas-Zakarcvičius,
Lietuvos Baleto Bičiulių draugijos Australijoj įkūrėjai

To pokalbio metu, taip pat ir susitiki
me su žiūrovais po dieninio spektaklio 
spalio 23 dieną kai kas klausinėjo, kodėl 
režisierius išraiškos priemone pasirinko 
miltus ir tešlą, tačiau daugumai tiek reži
sieriaus sumanymas ir jo įvykdymas buvo 
visai priimtinas.

Ir aktoriai ir režisierius „Lietuvos ryto“ 
korespondentei sakė, kad australai jiems 
pasirodė labai dėkinga publika, turinti 
nepaprastai išvystytą humoro jausmą.

Melbourne Playhouse teatre telpa be
veik tūkstantis žiūrovų. Lapkričio 22-26 
dienomis jie visi kaip vienas atsistoję ova
cijomis palydėdavo Oskaro Koršunovo 
teatro spektaklį „Romeo ir Džiuljeta”.

Vieno užkietėjusio teatralo nuomone, 
per tą laiką kas vakarą (ir du kartus dienos 
metu) įvykdavo po du stebuklus. Vienas - 
scenoje, o kitas salėje. Net senbuviai teatro 
mylėtojai sunkiai galėjo prisiminti atvejį, 
kai išranki Melbourne publika už pasi
rodymą dėkojo pašokusi iš vietų.

Pro garsias katutes girdėjosi susiža
vėjimo šūksniai, (atrodytų elegantiškai 
publikai visai netinkamas) laukinis ūka
vimas ir australams būdingas pasigėrėjimo 
ženklas - gana šaižus švilpimas. Artistai 
turėjo grįžti j sceną po keturis-penkis kartus.

Publikos susižavėjimui pritarė ir pa
saulinio garso Shakespeare veikalų atli
kėjas teatro scenoje ir kine Oskaro premi
jos laureatas Geoffrey Rush.

Dar prieš spektaklį „Lietuvos ryto“ 
korespondentės užkalbintas aktorius pa
sakė, kad iš spektaklio tikisi labai daug, nes

Po spektaklio aktoriai ir vietiniai lietuviai nuvažiavo į “Bird” galeriją, kur vyko parodos 
atidarymas. Iš kairės: Audra Žukaitytė (vadybininkė), Jūratė Paulėkaitė (scenografe). 
Martynas Budraitis (OKT direktorius), Mykolas Kozlovskis, Mindaugas Siniankevičius 
ir galerijos savininkas Vaidotas Žvirblis.

prisimena puikų lietuvių „Dėdės Vanios“ 
pastatymą, kurį prie kokius dešimt metų 
matė Adelaidėje (Lietuvosjaunimo teatras 
tada dalyvavo Tarptautiniame Adelaidės 
(Pietų Austrą Uja) menų festivalyje - Red.).

Per pertrauką paklaustas, kaip jam 
patinka spektaklis, G.Rush'as atkišo abu 
nykščius ir (galima sakyti) sušuko: „Nuo
stabus pastatymas. Tobulas atlikimas. 
Neįtikėtinas išradingumas.“

Paklaustas, ar norėtų kada atvykti j 
Lietuvą, sakė: „Jeigu visi teatrai tokie kaip 
šitas, tikrai norėčiau. Sprendžiant iš teat
rų. turėtų būti labai įdomi šalis.“

Panašiai mąstė ir garsus australų teat
ro. kino ir televizijos aktorius Max Gillies. 
Ypač jį sužavėjo išieškotos spektaklio 
dekoracijos, „gerai pakinkytas“humoras ir 
choreografija. „Tai taip tobula, kad iš tik
rųjų nebuvo svarbu, kad aš nesuprantu 
lietuviškai ir nevisada norėjau atitraukti 
žvilgsnį nuo scenos j virš jos šviečiantį 
Shakespearo tekstą. Ir be žodžių viskas 
buvo aišku,“-pasakė jis.

I lietuvių kilmės žiūrovas, nors ir silpnai 
tėvų kalba kalbantis. Linas Zaikauskas, ne 
tik viską ir lie titrų suprato, bet ir spektaklį 
pažiūrėjęs, atėjo dar kartą ir dukrą atsivedė.

Kai kuriems žmonėms prieš spektaklį 
abejojusiems, ar ištvers tris su puse valan
dos „Įstabiosios ir graudžiosios Romeo ir 
Džuljetos istorijos“, vaidinimui pasibaigus 
žymus Australijos menininkas, nevienkar
tinis Mclbourno festivalio dalyvis ir lau

Vestuvės Geelonge
Gražią, saulėtą pavasario dieną (spalio 

25 d.) gerai žinomų geelongiškių - Jūratės 
ir Ted Reilly - dukrelė Anita ištekėjo už 
Ashley Howard Uniting Church bažny
čioje.

Ashley tėvas Reverend Chris Howard 
atvyko iš Tasmanijos sutuokti jauną porą. 
Bažnyčioje jauniesiems vargonai grojo 
kartu su gitaromis. Iš bažnyčios apie 100 
giminių ir draugų šventę pratęsė Sailor’s 
Rest restorane, kur iš balkono matėsi gra
žus Corio Bay.

Anita ir Ashley - abu sporto mėgėjai. 
Anita buvo gera krepšininkė ir žaidė net 
dvejose komandose: “Try Boys” ir “Vytis”. 
Ji mėgo šokti tautinius šokius kaip ir jos 
mama Jūratė bei močiutė Liuda Vitkū- 
nienė. Anita lankė Geelongo lietuvišką 
Savaitgalio mokyklą ir skambino gitara bei 
grojo fleita minėjimose. Vedė muzikos 
valandėlę per Geelongo Community Ra
dijo stotį.

Baigusi Sacred Heart mergaičių gim
naziją, Anita įstojo į Viktorijos Universi
tetą, kurstudijavofotografiką. Čia susitiko 
sujaunu inžinierium Ashley Howard.

Anita baigė mokytojos kursus Deakin 
Universitete ir pradėjo dirbti kaip foto-. 

reatas Danius Kcsminas pareiškė, kad jis 
spektaklį dar būtų galėjęs žiūrėti bent 
penkias valandas.

Panašiai mąstė ir teatralas Rodney 
Evans: jam dekoracijos ir veiksmas visuose 
jų kampeliuose priminė olandų dalininko 
Pieter Brueghel paveikslus.

Gal būt geriausiai australų publikos 
įspūdžius apibendrino garbaus amžiaus 
ilgametė Melbourno festivalio savanorė 
Dianne Davis. Susitikime su režisieriumi 
O.Koršunovu ji prisipažino nekenčianti 
klasikos, ypač Shakespearo, sušiuolaiki- 
nimo. tačiau OKT spektaklis jai buvo viena 
laimingiausių dienų gyvenime.

Na. ir aišku negalima pamiršti pasidi
džiavimo. kurį dėl OKT pasisekimo paju
to Mclbourno lietuviai, j kiekvieną spek
taklį jų ateidavo bent keliolika, o į kai 
kuriuos ir kelios dešimtys (visas “Dainos 
Sambūrio” choras), įskaitant ir I -R Garbės 
generalinį konsulą Andrių Žilinską.

Kai kurie Oskarą Koršunovą prisiminė 
iš Pcrth’o tarptautinio menų festivalio, 
kuriame jis dalyvavo 1995 m.

Iš Melbourno OKT kolektyvas išskri
do į Kiniją, kur savaitę turės progos susi
pažinti su šalies įžymybėmis, o sulaukę 
lėktuvu iš Melbourno gabenamų 3.5 tonos 
sveriančių „Romeo ir Džuljetos“ dekora
cijų dalyvaus Beidžinge vyksiančiame 
teatro festivalyje, skirtame William Sha
kespearo 444-sioms gimimo metinėms.

(Pagal “L.r.”)

Anita ir Ashley prie vestuvinio torto.

grafijos mokytoja Gladstone Park College.
Jauna pora medaus mėnesį praleido 

Gold Coast. Tėvai džiaugiasi, kad Anita ir 
Ashley dabar gyvena Geelonge, ir linki 
jiems džiaugsmo ir laimės šeimyniniame 
gyvenime. J. R.
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Lietuva iš arti Vinco Kudirkos smuikas
Kiek tolerancijos Lietuvoje?

Patys lietuviai yra įsitikinę, kad iš visų 
ES valstybių Lietuva mažiausiai diskri
minuoja etniniu ir religiniu pagrindu. Ta
čiau tuo pat metu atsakydami į sociologų 
klausimą, ar sutiktų aukščiausių valsty
bės pareigūnų postuose matyti homosek
sualų asmenį, lietuviai patvirtino esantys 
itin priešiškai nusiteikę - jų požiūris į to
kią situaciją yra vienas neigiamiausių 
Europos Sąjungoje.

Tokius rezultatus atskleidė Europos 
Komisijos užsakymu atlikta visuomenės 
nuomonės apklausa. Gyventojų požiūrį į 
diskriminaciją šių metų vasarį ir kovą 
aiškinosi kompanija TNS.

Kilos tautybės kaimynai priimtini, lik 
romai (čigonai) - ne

Respondentų nuomone, ES labiausiai 
paplitusi diskriminacija dėl tautybės (62%). 
Tik kas trečias žmogus teigė, kad tokie at
vejai jo šalyje yra reti. Etninę diskriminaci
ją savo šalyse pastebi daugiau nei trys 
ketvirtadaliai Olandijos, Graikijos, Prancū
zijos, Italijos, Švedijos ir Danijos gyventojų.

Kuo labiau į Europos rytus, tuo mažiau 
žmonių teigia, jog ši diskriminacijos for
ma jų šalyje paplitusi. Mažiausiai taip 
sakiusių buvo lietuvių (23%), latvių (27%) 
ir lenkų (28%).

Tačiau vienos tautybės-romų (čigonų) 
atstovai tarp kaimynų nėra pageidaujami. 
Kas ketvirtas respondentas teigė, kad 
gyvendamas greta šios tautos atstovų, kurie 
išsiplėtusioje ES sudaro didžiausią etninę 
mažumą, jaustųsi labai nepatogiai, nors 
vertindami bet kurios tautinės mažumos 
atstovus taip teigė tik 6 %.

Palankiausiai romus šiuo požiūriu įver
tino Lenkijos gyventojai, nepalankiausiai 
- Čekijos. Lietuvos gyventojų požiūris - 
šių kraštų viduryje.

Lietuvoje anksčiau atliktos apklausos 
parodė, kad lietuviai kaimynystėje nenori 
matyti ne tik romų, bet ir čečėnų, juodao
džių, žydų, turkų, kinų. Ne itin palankiai 
vertinami ir valstybės vadovų postus uži
mantys asmenys, kurių etninė kilmė kito
kia nei daugumos šalies gyventojų.

Nenori valstybės lyderio homoseksualo
Kad vienoje ar kitose šalyje paplitusi 

diskriminacija dėl seksualinės orientaci
jos, sutiko 51% apklausos dalyvių. Res
pondentai, turintys draugų gėjų ar lesbie- 
čių, labiau linkę galvoti, kad tokia dis
kriminacija egzistuoja.

Sprendžiant iš respondentų atsakymų, 
tokia diskriminacija labiausiai paplitusi

Keisti litus į
“Verslo savaitė” primena, kad po Ru

sijos krizės 1998 metais buvo kalbama, 
kad litas nuvertęs, bet nieko panašaus 
neįvyko. Šiuo melu vėl padidėjo tikimybė 
dėl lito nuvertėjimo, bet kas bus toliau - 
tik spėliojimai.

„Danske bankas“ atstovė Giedrė Ge
čiauskienė mano, kad tikslaus atsakymo į 
klausimą: kur ir kokia valiuta geriausia 
šiuo metu laikyti, kaupti pinigus - nėra. 
„Dėl skirtingų žmonių poreikių atsiran
da daug saugojimo strategijų. Visuomet 
geriausia yra subalansuoti savo valiutų 
įplaukas ir mokėjimus, t. y. jei mes įplau
kas turime litais, tai geriausia šiuo metu ir 
laikyti ta pačia valiuta. Jeigu įplaukas 
turime eurais, tai ir išlaidas gerai turėti 
eurais“,-sako ji.

Palūkanos litais ir eurais yra panašios, 
litais kiek aukštesnės: 1 metams litų palū
kanų norma yra 7%, o eurų - 5.7% „Eurais 
tikslinga taupyti tuomet, kai turima pasko
la yra eurais ir paskolos grąžinimas bus 
eurais“, - sako ir kitas bankininkas.
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Viduržemio jūros šalyse. Naujų ES šalių, 
išskyrus Lenkiją, gyventojai rečiau teigė, 
kad šio tipo diskriminacija paplitusi. Tei
giamai į šį klausimą mažiausiai žmonių 
atsakė Bulgarijoje (20 %), Čekijoje (27 %). 
Lietuva atsidūrė truputį aukščiau virš są
rašo vidurio (43 %).

Europiečiai neprieštarauja turėti homo
seksualų kaimyną, tačiau tokį žmogų ma
tyti viename iš aukščiausių postų sutiktų 
mažiau. Palankiausiai tokia situacija ver
tinama Švedijoje, Nyderlanduose ir Dani
joje. Lietuvių palankumas įvertintas že
mesnis. Prastesnis rezultatas buvo tik Lat
vijoje ir Bulgarijoje.

Rečiausia diskriminacija - dėl lyties?
Nuo 2006-ųjų,kai buvo atliekama ana

logiška apklausa, gerokai sumažėjo įžvel
giančių neįgaliųjų diskriminaciją (nuo 52% 
iki 45%). Daugiausiai galvojančiųjų, kad 
tokia diskriminacija paplitusi, Prancūzi
joje (61 %), mažiausiai - Maltoje (21%). 
Lietuvoje su tuo suliko 43% respondentų. 
Negalią turintys žmonės kaip kaimynai 
įvertinti palankiausiai iš visų apklausoje 
nurodytų mažumų. Gana teigiamai verti
nami ir neįgalieji aukščiausiuose postuose.

42% respondentų (didelė dalis jų -vy
resnio amžiaus) įsitikinę, jog paplitusi dis
kriminacija dėl amžiaus. Lietuvoje taip 
teigė 45% respondentų. Mažiausiai vals
tybės vadovų postuose norima matyti žmo
nes, vyresnius nei 75-erių. Gana nepalankiai 
vertinami ir jaunesni nei 30-tics. Jei reikėtų 
rinktis tarp šių amžiaus grupių, respon
dentai mieliau rinktųsi jauną lyderį.

Taip pat 42% apklausos dalyvių 
įsitikinę, kad jų šalyse paplitusi dis
kriminacija dėl religijos ir tikėjimo. Re
čiau taip galvoja naujų ES šalių gy
ventojai: Latvijos -10%, Lietuvos ir Slo
vakijos - po 11%. Bet tokią diskrimi
naciją įžvelgia net 62 % danų.

Europiečiai toleruoja kitą tikėjimą iš
pažįstančius žmones kaimynystėje. Dar 
palankiau vertinami tokie žmonės kaip 
aukščiausi valstybių pareigūnai. Šiek tiek 
mažiau šiuose postuose norima matyti 
moteris. Rečiausiai, ES narių gyventojų 
manymu, diskriminuojama dėl lyties (38%, 
dažniau - moterys). Ispanijoje tokią dis
kriminaciją įžvelgė 54% respondentų, Šve
dijoje, kuri tradiciškai vertinama kaip lyčių 
lygybę užtikrinanti šalis. - 50 %. 
Mažiausiai teigiamų atsakymų užfiksuota 
Bulgarijoje -13%, Lietuvoje - 30%.

(Pagal DELFI)

eurus, ar ne?
Finansų žinovas Marius Buivydas ma

no, kad nors nedidelis lito nuvertinimas 
ir būtų naudingas eksportuotojams, pa
gyvintų ūkį, subalansuotų einamosios 
sąskaitos deficitą, tačiau tuo pačiu metu 
Išaugtų grėsmė bankų sistemos stabilu
mui bei būtų pražūtingas tiems skolinin
kams. kurie paėmė paskolas eurais. Poli
tine prasme stabilus lito kursas ir valiutų 
valdyba yra vienas iš kertinių Lietuvos 
ekonominės politikos principų.

M. Buivydo manymu, jei žmogus bijo 
nuvertėjimo, reiktų bent jau ilgalaikę san
taupų dalį laikyti eurais. „Jei litas butų 
nuvertintas, tai mes išloštumėmc euro at
žvilgių, jei nieko neįvyktų - gautumėme 
tiesiog mažesnes palūkanas“, - sako jis. Jis 
primena, kad išmintinga būtų nelaikyti 
vienoje kredito institucijoje didesnės nei 
100,000 eurų sumos, nes didesni indėliai 
nebedraudžiami.

„Prieš keičiant į kokią nors valiutą, 
reikia pasverti visus „už“ ir „prieš“ ir 
prisiminti, kad valiutų keitimas taip pat 

_ kainuoja“,-sako M. Buivydas. □ 
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(ELTA). Šių metų gruodžio 31 dieną 
sukaks 140 metų nuo varpininko, lietuvių 
tautinio sąjūdžio veikėjo dr. Vinco 
Kudirkos gimimo datos.

Jubiliejiniais dr.Vinco Kudirkos me
tais marijampoliečiams ir miesto sve
čiams buvo suteikta proga visą liepos mė
nesį apžiūrėti garsųjį eksponatą - Vinco 
Kudirkos smuiką. Juo, kaip manoma, pirk
tu Marijampolėje iš vietos žydo pirklio 
XIX a. pabaigoje, V. Kudirka sukompo
navo Tautišką giesmę - Lietuvos Respub
likos himną. Į šįmet gegužę atidarytą Ma
rijampolės dailės galeriją Lietuvos isto
rinė ir kultūrinė vertybė - Vinco Kudir
kos smuikas - atkeliavo iš Vilkaviškio 
krašto muziejaus, savivaldybės mero Ro
lando Jonikaičio prašymu.

Smuikas laikomas pačiu vertingiausiu 
minėto muziejaus eksponatu, prieš kele
rius metus perduotu saugoti iš muziejaus 
filialo Paežeriuose, V. Kudirkos gimtinės 
klėtelės. Jį surado ir ilgus metus saugojo 
mokytojas Stasys Ankevičius. globojęs 
klėtelę ir rinkęs krašto istorijos, kultūros 
ir buities vertybes beveik 40 metų. Jo įtai
gūs pasakojimai ir šiuo smuiku sugriežia 
“Tautiška giesmė” ar “Ant kalno karklai 
siūbavo...” melodija ir sovietiniais laikais 
buvo jaudinanti patriotizmo pamoka čia 
atvykusioms ekskursantų grupėms, teigia 
Marijampolės savivaldybės atstovė Aurc- 
lija Baniulaiticnė.

Po garsiojo savininko mirties smuikas 
keliavęs iš rankų į rankas. Gražiai smuiko 
kelionę aprašė klėtelės saugotojas S. An
kevičius knygoje “Varpo aidas iš Paeže
rių”. Joje teigiama, kad pirmiausia dak
taro smuikas pateko pas medicinos stu
dentą Bliūdžiu. Baigęs studijas jis dirbo 
gydytoju Pilviškiuose (Vilkaviškio r.), kol 
1941 m. kartu su kitais Lietuvos inte
ligentais atsidūrė Sibire. Smuikas pateko 
kito Pilviškių gydytojo Kauno globon. 1944 
m. šiam pasitraukus į Vakarus, smuikas li
ko jo tarnui Barkauskui. Autorius rašo, kad 
instrumentas tarno nedomino, be to, jau 
buvo užmiršta ir jo priklausomybė.

Tik 1980 m. buvęs vilkaviškietis Os
valdas Kapteinis, po Sibiro tremties apsi
gyvenęs Griškabūdyje (Šakių r.), atvyko į 
Vilkaviškį pasisvečiuoti. Čia į rankas pa-

Vilniuje vyks Gastronomijos Festivalis
Vilniui kitąmet tapus Europos kultū

ros sostine, visus metus bus galima pasi
lepinti ir daugelio pasaulio šalių virtuvių 
skoniais. 2009-aisiais metus Vilniaus res
toranuose ir kavinėse vyks Gastronomijos 
festivalis “Pasaulio skonis”, kuris kvies 
pažinti kulinarijos kultūrų įvairovę.

Pasak Gastronomijos festivalį rengian
čio žurnalo “Geras skonis” vyriausiosios 
redaktorės Rasos Ščeponienės, festivalyje 
dalyvauti jau panoro apie 30 Vilniaus res
toranų. vyninių, gurmaniškų parduotuvė
lių ir kitų gastronomijos įstaigų. Čia bus 
rengiami pažintiniai ragavimai, kurių me
tu bus pristatomi būdingiausi tai šaliai 
patiekalai ir gėrimai, plačiai paplitę pro
duktai - vynai, aliejai, duonelės, priesko
niai, kurių nebūna Lietuvoje ir kurie bus 
specialiai atgabenti festivalio metu. Taip 
pat norima rengti dinamiškus, linksmus 
pristatymus, valgių ragavimus, gurmaniš
kus vakarėlius jaunimui, taip pat kviesti
nes šventines vakarienes, dalyvaujant vir
tuvės meistrams, lydimas išsamių specia
listų komentarų.

2009 m. Vilniaus restoranuose vyks 20- 
ties skirtingų pasaulio šalių dienos. Prog
ramą kitų metų sausio viduryje pradės 
Europos gastronomijos lyderėmis laiko
mos Italija ir Prancūzija. Vėliau bus prista
tomos Ispanijos, Vengrijos, I Jetuvos, Len
kijos. Belgijos, Kinijos, Vokietijos, Čekijos, 
Tailando, Japonijos, Rusijos. Airijos, Ang
lijos, Graikijos, Norvegijos, Indijos ir kitų

Dr. Vincas Kudirka.

teko apleistas smuikas. Jam patiko apati
nė smuiko klevo lenta. Beieškodamas fir
minės fabriko kortelės, vietoje jos smui
ko viduje Kapteinis rado inicialus “Dr. V. 
Kudirka”. Nudžiugo, tačiau su savo radi
niu namo neskubėjo, rašo S. Ankevičius. 
Nutarė aplankyti Kudirkos Naumiestyje 
gyvenančią Markačių šeimą, su kuria 
bendravo tremtyje. Čia ir pasidžiaugė sa
vo radiniu, apie kurį žinia pasiekė patį 
knygelės autorių. Mat Markatienė žinojo, 
ką reiškia Ankevičiui su Kudirka bent 
kiek susijęs daiktas - o čia gi smuikas. Ga
vęs iš Markačių Kapteinio adresą nuvyko 
į Griškabūdį ir mainais į naują instru
mentą gavo seną - suirusį, be stygų, bet pa
tį brangiausią muziejui eksponatą. “Dir
bau daug, ilgai ir kantriai, kol smuikas 
prabilo”, - rašė S. Ankevičius. Jam trūko 
stryko ir dėklo.

Sunkiai įkainojamą instrumentą atsar
giai restauravo meistras Janas Soltanovi- 
čius, kurį rekomendavo Lietuvos dailės mu
ziejaus Prano Gudyno restauravimo cen
tras. Smuikas restauruotas taip, kad ju _ 
dar galima griežti. Smuiko priklausom 
bę, kaip istorijoje minėta, liudija vid’ -au 
ranka padarytas įrašas. Ar tai tikrai d.. „„ 
Kudirkos rašysena, šimtu procentų pa
tvirtinti kraštotyrininkams nepakako is
torinės medžiagos, tačiau abejoti autentiš
kumu nereikėtų. □ 

šalių virtuvės. Daugiausia restoranų atsto
vaus turtingam Kinijos skonių pasauliui. 
Lietuvos virtuvės valgius jau panoro pri
statyti septyni restoranai.

Nors kitąmet Europos kultūros sosti
nės titulą Vilnius dalysis su Austrijos 
miestu Linz’u, šios šalies kulinarijos ypa
tybių. tarp jų - ir garsiųjų Linz’o tortų, Vil
niuje kol kas gurmanams nežadama. Pasak 
rengėjų, festivalis “Pasaulio skonis” turėtų 
paskatinti vadinamąjį gastronomijos tu
rizmą, taip pat būtų sukurta reta galimybė 
Lietuvos viešojo maitinimo sektoriaus 
specialistams daugiau sužinoti savo pro
fesijos srityje, užmegzti naudingų ryšių su 
kitų šalių gastronomijos žinovais. “Tikimės, 
kad projektas su teiks visai Europos kultū
ros sostinės programai daugiau patrauk
lumo, nuolatinės improvizacijos vienoje iš 
subtiliausių - gastronomijos - srityje. Juolab 
Vilnius nuo seno garsėjo įvairių tautybių 
gyventojų bendrabūviu ir iki šiol išsaugojo 
kitų čia gyvenančių tautų virtuvės paslap
čių”. - sakė festivalio rengėjai.

Gastronomijos festivalį “Gero skonio” 
žurnalo redakcijai užsakė viešoji įstaiga 
“Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009”. 
Festivalio partneriai - Lietuvos veikian
čios šalių ambasados, prekybos, ekono
mikos, kultūros institutai, Lietuvos viešbu
čių ir restoranų asociacija, Lietuvos vyriau
siųjų virėjų ir konditerių asociacija. Ku
linarinio paveldo fondas. Valstybinis tu
rizmo departamentas ir kt. □
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Bendruomenės baruose “Melbourne Cup” - Lietuvių Sodyboje

XXV ALD SYDNEY 2008

XXV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Sydnėjuje

Artėjant Šokių Šventei
Kristina Rupšienė

Lietuviškų liaudiškų ir “sceninių” šo
kių yra labai daug ir įvairių. Rengiant šią 
Tautinių Šokių Šventę nutarta bandyti 
sudaryti įspūdį, kad žiūrovai svečiuojasi 
kaimo pobūvyje (šokiuose). Kad viskas 
atrodytų tikroviškiau, Šokių Šventėje 
dalyvaus Australijos lietuviams jau ma
tyta ir girdėta tautinė kapelija iš Lietuvos 
“Sutaras”. Šokių Šventėje norime paro
dyti “tautinį” šokį.

Šokiai buvo parinkti pagal šokėjų am
žių bei sugebėjimus ir kad būtų įdomūs 
žiūrovams. Bus trumpų šokių, kurie yra 
išlikę iš senų laikų ir būdavo ’’spontaniš
kai” šokami kaimuose ar pobūviuose. Bus 
ir sudėtingesnių šokių, sukurtų scenai, 
kuriuose choreografai panaudoja išliku
sius iš senovės žingsnius bei tradicijas. 
Publiką visuomet žavi, kai vienu metu 
šoka net 100 šokėjų, o ypač Šokių Šventės 
spalvingumas. Gi lietuvių tautiniai rūbai 
yra nuostabiai gražūs ir spalvingi.

Šioje Šokių Šventėje šoks ir mažieji - 
vos trejų metukų, ir vyresnio amžiaus šo
kėjau Šoks Sydnėjaus “Sūkurio” jauni
mas, kuris paskutiniu metu stengiasi to
bulėti. Iš Melbourne atvyks visiems gerai 
žinomas ’’Gintaras”. Taip pat iš Melbour
ne atvyksta vyresniųjų grupė “Šokd ava”. Iš 
Geelongo Šventėje dalyvaus “Linas”, iš 
Adelaidės tikimės, kad atvyks “Žilvinas”, 
kuris Šventėje galės dalyvauti nors su ke
liais šokėjais. Neseniai Sydnėjuje “atgimė” 
“Sūkurio Veteranai”. Atgimė ir jaunimė
lis. Patys jauniausi ir mažiausi šokėjai bus 
iš Geelongo tautinių šokių grupės “Ge
gutė” bei Sydnėjaus ir Melbourne Savait
galio mokyklėlių.

Iš Londono į Šokių Šventę atvyksta 
dalis (26 šokėjai ir muzikantai) folkloro 
grupės “Saduto”. Taigi, turėsime svečių ir 
iš užjūrio.

Sydnėjuje geriausiai tinkamos patalpos 
Šokių Šventei labai brangios (be $15,000 
nėra kalbos). Be to, jos “nedirba” taip Ka
lėdų ir Naujų Metų. Taip pat jos toli nuo 
Bankstowno, kur vyksta pagrindiniai ren
giniai. Šokių Šventei reikia neeilinės sa
lės, kurioje gali vienu metu šokti bent 100 
šokėjų, ir kad žiūrovai matytų kiek įmano
ma daugiau salės. Dėl to parinkome 
Condell Park’e krepšinio stadijoną 
(“Bankstown Basketball Stadium”, Third 
Av., Condell Park), kuriame vyks ir Šven
tės Atidarymas ir krepšinio varžybos, o

Šokių Šventės organizatorė ir vadovė 
Kristina Rupšienė.

Šokių Šventės koordinatorė Laura 
Belkienė.

žiūrovams ir dalyviams tai bus patogi bei 
pažįstama vieta.

Po Šokių Šventės, kaip visuomet, 
šokėjams bus vaišės Lietuvių Klube, kur 
toliau galės tęstis šventinė nuotaika ben
draujant su draugais ir kitais pažįstamais.

Maloniai kviečiame visus atvykti į 
Tautinių Šokių Šventę, kuri įvyks pir
madienį, gruodžio 29 dieną Bankstown 
Basketball Stadium, Third Av., Condell 
Park, pasidžiaugti mūsų jaunimu, kuris 
aukoja daug laiko ir pastangų, kad išmok
tų ir išlaikytų mūsų tautinį šokį čia Aus
tralijoje. Laukiame visų - lietuvių ir 
svetimtaučių svečių, šokėjų irnešokėjų.

Kristina Rupšienė

Jadvyga Dambrauskienė

“Melbourne Cup” dienos 
proga Sydnėjaus Liet. Moterų 
Soc. Globos D-jos Valdyba 
pasiūlė sydnėjiškiams suva
žiuoti į Engadine esančią Lie
tuvių Sodybą kartu pabendrau
ti, išrinkti gražiausią skrybėlę 
ir madingiausiai apsirengusią 
ponią, pasižiūrėti žirgų lenk
tynių, išmėginti laimę pasiren
kant žirgą ir laimėti geriausią 
prizą. Sodybon suvažiavo ne
mažas būrys svečių, kartu daly
vavo ir vietiniai gyventojai. Nuo 
vidurdienio, padedamos Julijos 
Lašaitienės, Reginos Lašaitytės 
ir Gailės Lasaitienės rinkomės 
žirgus, ėjome lažybų ir spėliojo
me, kuris žirgas laimės lenky- 
ncs, statėme už jį.

Kad neprailgų laikas, kiek
vienas galėjome pasirinkti 
kuom atsigaivinti. Perkamiau- 
sias gėrimas buvo šampanas. 
Vyto Buroko kepamų dešrelių 
su kopūstais kvapas žadino ape
titą ir visi skubėjome valgyti. Po 
rimtesnio maisto, gražiai ant 
stalo puikavosi įvairūs pyragai, 
kvepėjo kava ir arbata, viliojo 
saldumynai. Dar reikėjo palauk
ti, kol buvo pravesta loterija.

Visų žvilgsniai krypo į gra
žų paveikslą, vaizduojantį vandenyno pa
krantę su jachtomis. Buvo ir daugiau gra
žių ir vertingų prizų, bet laimingai laivą 
“nuplukdė” Romas Kalėda. Regina Šar- 
kauskienė pasirinko odinę rankinę, kaž
kas laimėjo butelį viskio ar vyno, buvo ir 
daugiau laimėtojų. O trijų asmenų žiuri 
komisija jau nerimavo, skubino į madų 
paradą. Kelis kartus ėjome apie stalą. 
Pagaliau buvo paskelbti rezultatai: elegan
tiškiausiai buvo pasipuošusi Jadvyga Buro
kiene, gražiausios skrybėlės prizas teko 
Loretai Sarkauskaitei, o įdomiausia buvo 
Alvydos Auglienės skrybėlė. Vyrų tarpe

Jadvyga Burokiene išrinkta elegantiškiau
sia ponia.

“Sausage sizzle” šeimininkas Vytautas Burokas (cen
tre) su žaviomis asistentėmis Nijole Bučinskiene 
(kairėje) ir Jadvyga Burokiene.

Kuris gi žirgas laimės? Iš kairės: Jadvyga Burokiene, 
Jadvyga Dambrauskienė ir Nijolė Bučinskiene.

nugalėjo p. Matulaitis. Maloniausios so- 
dybietės prizas atiteko Angelei Montvydie- 
nei. Nepastebimai atėjo 3 vai. p.p. ir visi 
“prilipome” prie TV ekranų. Stebint He- 
mingtone vykstančias žirgų lenktynes, bu
vo garsių ir audringų kalbų, spėlionių, ra
ginimų. Buvo pergalės ir nusivylimo ato
dūsių, bet taip būna visose lenktynėse. 
Laimėtojais tapo Petras Burokas, Laima 
Zaremba, Onutė Kapočienė, K. Kathy, 
Kristina Dičiūnienė, Regina Lašaitytė, 
Algis Bučinskas, Julija Lašaitienė, Jonas 
Burokas, Ričardas Bukevičius ir šių ei
lučių autorė. Po lenktynių mūsų nepails
tanti “bookmaker” Julija Lašaitienė, pade
dama Reginos I .ašaitytės išmokėjo laimėtus 
pinigus. Atėjo laikas skirstytis. Gražiai ir 
maloniai praleista dar viena diena.

Visi) vardu dėkoju SLMSGD-jos na
rėms ir pagrindinei šios popietės organiza
torei Julijai Lašaitienei už gražiai suruoštą 
pabendravimą. Ačiū Natai Liutikaitei už 
garbingai eitas barmenės pareigas. Dėkui 
Tamarai Vingilienei už bilietų platinimą ir 
Vytautui Burokui už karštą maistą. Ačiū 
už pyragus ir kitus gardumynus visoms 
moterims, ačiū uz salės ir loterijos pa
ruošimą bei platinimą, ačiū už įdomią ir 
gražiai suorganizuotą popietę. □

Sydnėjaus padangėje
Sekmadienis - lapkričio 2-oji- Vėlinių 

diena. Kaip numatyta, šv. Mišias už mi
rusius Sydnėjaus lietuviams aukoja kun. 
Jonas Stankevičius. Bažnyčioje susirinko 
nuolatiniai lankytojai ir keletas kitų. Gra
žų pavyzdį parodė Sydnėjaus skautai su 
savo vadovais, kurie uniformuoti atėjo į 
pamaldas. Savo maldose prisiminėme 
mirusius artimuosius ir draugus.

Pasitaikė geras oras, tai po pamaldų 
visi išskubėjo j Rookwood kapinių lie
tuvių sekciją. Juk visi ten turime giminių 
ir draugų, kurie ilsisi eukaliptų pavėsyje 
po Pietų Kryžiumi. Pavėsis taiyra, bet euka
liptai be pasigailėjimo meta lapus ant 
paminklų ir antkapių. Niekcno neprašyti į 
pagalbą atėjo mūsų skautai, atsinešė 
didelius maišus, j kuriuos supylė tuos la
pus irvisas šiukšles. Susidarė apie 20 tokių 
maišų. Skautai nuvalė net antkapius, kurių 
jau niekas nebeprižiūri. Negali sakyti, kad 

nėra giminių, bet jie, atrodo, turi svarbesnių 
reikalų šią dieną...

Susirinkę prie paminklo išklausėme 
kun. Jono Stankevičiaus maldų už miru
sius lietuviškai. Danutė Ankienė perskai
tė pavardes šiais metais mirusiųjų Syd
nėjuje. lai Bronius Genys. Alfonsas Mi
kalauskas, Vytautas Stelemėkas, Eli
za Veteikienė. Veronika Simanavičienė, 
Bronius Dambrauskas, Adolfas Juodgal
vis, Petras Mažeika ir Daiva Labutytė - Bieri. 
Be abejo, yra mirusių Sydnėjuje ir už jo 
ribų, apie kuriuos niekas nepranešė. 
Amžiną atilsį ir jiems.

Maldas užbaigėme sugiedodami “Mari
ja, Marija” ir Tautos Himną. Skirstomės į 
namus su dėkingumu mūsų skautams už 
jų gerumą ir rūpestingumą. Ačiū kun. 
Jonui, kuris supranta lietuvius ir padeda 
jiems kiek leidžia sveikata.

Antanas Kramilius

Pu skrybėlių konkurso. Iš kairės: I.orėta Šarkauskaitė (jos skrybėlaitė išrinkta gražiau
sia), Irena Kalėdienė, Kristina Dičiūnienė ir Alvyda Auglienė (jos skrybėlaitė išrinkta 
įdomiausia). Visos nuotraukos autorės.
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Iš Redakcijos pašto
Mielieji tautiečiai,

nuoširdžiai dėkoju už man ir Tėvynės 
Sąjungai-Lietuvos krikščionims demok
ratams išreikštą palaikymą rinkimuose j 
Lietuvos Respublikos Seimą. Mums įteik
ta vertingiausia dovana - rinkėjų pasi
tikėjimas ir aiškiai išreikštas noras - kurti 
sąžiningą, geresnę Lietuvą.

Aiškiai išreikštą Jūsų pasitikėjimą 
priimu kaip didžiule atsakomybę ir 
garbingą pareigą. Dar kartą noriu patvir
tinti, jog esu pasiryžusi negailėdama lai
ko ir jėgų dirbti ne tik visų Naujamiesčio 
apygardos gyventojų, bet ir užsienyje 
gyvenančių Lietuvos piliečių labui. 'įvir
tai tikiu, kad mes kartu galime išspręsti

Sveiki Mielieji!
Laikas bėga neįtikėtinai greitai ir štai 

jau praėjo beveik metai nuo mano viešna
gės Melbourne. Ligi šiol negaliu pamiršti 
jūsų visų svetingumo ir šilto bendravimo. 
Noriu jums visiems nuoširdžiai už lai pa
dėkoti.

Mansekasi gerai tiek karjeroje, tiek ir 
asmeniniame gyvenime. Grį žus j Švediją 
aš sėkmingai užbaigiau savo magistro stu
dijas ir dabar dirbu Švedijos Migracijos De
partamente. Be to, mes su šeima nusipir
kome namą ir dabar gyvename nedide
liame miestelyje Skanes žemėje,pietinėje 
Švedijoje.

Tikiuosi, kad ir jums viskas sekasi kuo 
puikiausiai. Žinodamas, kad i draugijos 
veiklą yra įsijungę tiek daug ir įvairaus

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame ALB Gcelongo Apylinkės Valdybai už $250 auką 

“Mūsų Pastogei” paremti.
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena

Karazijienė girdėjome įžūlaus pasakymo “Aš nekalbu 
lietuviškai”. Sakau “įžūlaus”, nes seniau, 
prakalbus angliškai, tokie ką lik buvę “ne
kalbiai” per sekundę išmokdavo lietu
viškai. Dabar užkalbinti visi stengėsi at
sakyti lietuviškai.

Matėme, žinoma, dar ir senojo patai
kavimo “didžiajam broliui", kaip jau ra
šiau apie koncertą Palangoje. Turėjome 
šiokių tokių problemų irVilniuje.

Norėjome patvirtinti savo skrydį Ju
goslavų Oro Linijoje, bet Vilniuje to ne
galėjome padaryti - reikėjo skambinti į 
Maskvą.

Nuėjome į paštą sužinoti telefono 
numerio. Pašto administratorė sunkiai, 
bet vis dėlto kalbėjo lietuviškai. Pasakėm, 
ko mums reikia.

- Vol. aš kaip tik turiu Maskvos telefo
nų knygą.

-Tai gal jūs mums surasite tą numerį?
- Tai ką, aš jums perskaityti turiu?
- Mes nemokame rusiškai skaityti.
- Na jau na, perskai tysit.
- Mes nepažįstame rusiškų raidžių. 

Mes iš Australijos.
- Parodykit bilietus!
Parodėme bilietus, paaiškinom. kad tu

rime patvirtinti skrydį. Labai nenoriai su
rado Maskvos aerodromo numerius ir 
mums pasakė, bet Jugoslavų Oro Linijos 
numerio nepasisekė gauti..

Aišku, kad kai kurie ilgų metų įpro
čiai nebuvo išnykę. Kartą tarpmiesti
niame autobuse, nežinodama, kad dvi 
priekinės kėdės yra rezervuotos konduk
toriui, atsisėdau šalia konduktorės. Pa
stebėjau, kad paėmusi pinigus, ji ne visiems 
išduoda bilietėlius. Nedavė ir man, ir aš į 
.tai nekreipiau dėmesio. įsikalbėjus pa-
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Naujos 
nuotaikos ir 
senas raugas

Tačiau daug
kas pradėjo išmokti juoktis, ar bent šyp
sotis. Vilniuje buvo labai daug užsienie
čių - biznierių, žurnalistų ir tiesiog smal
suolių. o ypatingai Lietuva domėjosi ja
ponai - jų žurnalistų ir filmuotoji) visur 
knibždėte knibždėjo. Net ir nepaslabiam 
žmogui buvo aiški visų pakili nuotaika. 
Kas norėjo, galėjo bet kur aikštėje ar par
ke sakyti prakalbą, prie spaudos kioskų 
grūdosi nekantrių žmonių eilės, vyko smar
ki blaivybės propaganda, tai šen tai ten 
aikštėse ar gatvėse, niekur nepasiskelbę, 
koncertuodavo folkloriniai ansambliai - 
atrodė viskas vyksta spontaniškai.

Žinančiam Lietuvos gyvenimą ir galin
čiam palyginti su Lietuva prieš keletą 
metų, buvo matyti, kad, kartu su atgimi
mu,žmonėse atsirado savigarbos jausmas. 
Kartu su užsieniečių antplūdžiu atsirado 
ir savikritika: “O kaip kiti mus mato?”. 
Žmonės pasidarė daug mandagesni. Vis 
dažniau buvo girdėti žodžiai “ačiū” ir 
“prašau”. Žmonės mažiau stumdėsi, o ne
tyčia pasiuntę tuoj atsiprašydavo. Tarpmies
tiniuose autobusuose išlipdami vairuoto
jui pasakydavo ačiū.

Pastebėjome ir vietinių kitataučių pa
stangas kalbėti lietuviškai. Niekur nebe- 

daugelį problemų. Esu Jūsų atstovė ir tik
rai liksiu ištikima savo principui-išgirs
ti kiekvieną, rūpintis kiekvienu.

Kadencijos metu, deja, tikrai neturė
siu galimybių aplankyti kiekvieno pa
saulio kampelio. tačiau labai Jūsų prašau 
naudojantis šiuolaikinėmis ryšio priemo
nėmis kreiptis i mane, jei tik turėsite ko
kių nors klausimų, pastebėjimų, proble
mų. Taip pat mielai susitikčiau su Jumis, 
kai lankysitės Lietuvoje.

Būkime vieningi, būkime aktyvūs - tik 
kartu esame pajėgūs kurti stiprią ir są
žiningą valstybe, tokią, kuria galėtume 
didžiuotis. Nuoširdžiai Jūsų

Irena Degutienė,
LR Seimo narė

amžiaus veiklių žmonių, aš tikrai neabe
joju I Jetuvių Bendruomenės Australijoje 
tolimesne ateitimi.

Šiuo laišku norėčiau perduoti savo šil
tus linkėjimus visiems. su kuriais man te
ko susipažinti. Tikiuosi, kad šie mano lin
kėjimai kaip nors pasieks ir tuos, kurie 
nesinaudoja internetu bei elektroniniu 
paštu. Dėkoju jums ne tik už šeimininkišką 
svetingumą ir šilumą, su kuria mane pasi
tikote ir išlydėjote; dėkoju jums už lai, kad 
būdami atskirti tūkstančiais mylių nuo 
mūsų Tėvynės Lietuvos, nepamirštate sa
vo prigimties irsti pasididžiavimu puose
lėjate lietuvišką tautinę dvasią ir perduo
date ją ateinančioms kartoms.

I Jnkiu jums visokeriopos sėkmės!
Su pagarba, Vitalijus Zclba

Reno vėl keliavo

Ilgametis “Mūsų Pastogės” skaitytojas ir rėmėjas, energingasis keliautojas po pasaulį, 
melbourniškis Reno Čėsna vėl lankėsi savo pamėgtoje Pietų Amerikoje. Nuotraukoje - 
Reno Peru valstybės kalnuose su draugiškais vietiniais ir smalsia gyvūnija.

Gerb. Redakcija,
š.m. spalio 27 d. iš mano asmeninio 

Bigpond elektroninio pašto dėžutės buvo 
išsiuntinėti elektroninio pašto laiškai kai 
kuriems Lietuvių Bendruomenės nariams 
Australijoje ir „Mūsų Pastogės“ redakcijai.

Asmuo, imituodamas mane, turėjo 
žinoti tokius mano asmeninius duomenis 
kaip vardas, pavardė, mano namų adresas, 
telefono numeris. Tas asmuo, pasisavinęs 
mano asmens duomenis, sugebėjo įtikinti 
Bigpond serverį ir išgauti mano elek
troninio pašto slaptažodį.

To asmens išplatintu laišku išsiunti
nėtas 2005 metais „Kauno dienoje“ iš
spausdintas Dainoro Luko straipsnis apie 
mane. Jame minimi kai kurių iš Lietuvos 
į Australiją atvykusių tautiečių krimina
liniai veiksmai Sydnėjuje.

Straipsnis „Kauno dienoje” yra parem
tas NSW Policijos ir Teismo dokumentų 

sakiau, kad aš iš Australijos. Konduktorė 
tuoj bandė man atgal įbrukti tas 35 kapei
kas (už kelionę iš Kauno į Kačerginę), bet 
aš neėmiau. Ji atsiduso: “Tai matot”, sako, 
“vaginėjo po truputį. Bet kaip gi žmogus 
kitaip išgyvensi...” Man nė motais, kad ji 
vaginėja. bet buvo skaudu, kad Lietuvoj 
tai darosi beveik norma.

Pašekščiai
Praėjus dviem dienom po Baltijos ke

lio, iš Kauno atvažiavo pusseserė Julytė 
su vyru Saulium ir pasiėmė mus j Pa.šckš- 
čius.Su mumis važiavo ir tėtė su Dakute.

Pašekščiai - tai nuostabus XIX amžiaus 
kaimelis prie Aiseto ežero. Kai jo gyven
tojus iškė line jo į kolūkio gyvenvietę, dau
gelis jų savo trobeles pardavė miestie
čiams. 'lokiu būdu pusseserės Jonė su 
Baliu. Julytė su Saulium ir Julytės duktė 
Eglė su Vytu įsigijo po trobelę ir mažą 
lopinėlį daržui prie jos.

Įvažiuojant į kaimą pamiškėj stovi 
nedidelis suolelis. Balys su ašarom akyse 
papasakojo, kaip vieną dieną jų anūkė 
Dainelė paprašė lentų ir vinių. Pasakė, kad 
nori sukalti suolelį, kad žmonės laukdami 
autobuso galėtų pasėdėti. Suolelis toks ir 
yra. kokį Dainelė jį padarė, bet priėjo Ba
lys pastatė medinį paminklėlį, o Jonė ar 
Rasti pasod ino jurginą.

Dainelė buvo tragiškai žuvusi pereitų 
metų žiemą. Su mokyklos kraštotyrinin
kų grupe ji buvo nuvažiavusi tvarkyti 
Kulionių piliakalnio netoli Molėtų. Bai
giant darbą lūžo sausa eglė ir krisdama 
persmeigė Dainelę. Visos šeimos širdyse 
dar tebebuvo kraujuojančios žaizdos, ku
rias paskui jutau dardaugmetų.

Po kelerių metų atvažiavę į Nepriklau
somą Lietuvą aplankėm Kulionių pilia
kalnį. Dainelės žūties vietoje buvo jai 
pastatytas paminklas, o piliakalnis ir toliau 

medžiaga.
Norėčiau atkreipti gavėjų dėmesį, kad 

visi prie straipsnio skelbiami komen
tarai yra parašyti 2008 spalio 25, 26, 27 
dienomis, kai straipsnis spaudoje ir in
ternete pasirodė 2005 m

Šiuo laišku noriu atsiprašyti visų elek
troninio pašto gavėjų, kurie be mano su
tikimo ir man nežinant gavo šį elek
troninį laišką iš mano elektronio serve- 
rio Bigpond. Apgailestauju dėl jų sugai
šinto laiko, sugadintos nuotaikos ir ki
tokių nepatogumų.

Šis atvejis - nelegalus mano asmens 
duomenų pasisavinimas ir panaudojimas 
saviems reikalams - yra perduotas Poli
cijos ir Specialaus Departamento žiniai. 
Vyksta tyrimas. Su pagarba

Audronė Puišicnė.
Investigator. 1D No 106005504, 

NSW Police Master 1 Jcensc No 409405823

-------------------------------------------------
prižiūrimas jaunųjų gamtosaugininkų.

Atkūrus nepriklausomybę ir daugiau 
miestiečių nusipirko Pašekščiuose name
lius ir įsirengė vasarvietes, o pačių kai
miečių liko nedaug.

Kaimo trobelėse yra elektra, bet dau
giau nieko. Virimui yra malkinės plytos, o 
“būdelės” lauke. Pas Julytę vanduo iš 
šulinio, o Balys įsitaisęs artezini šulinį ir 
vanduo pumpuojamas elektra.

Visame kaime yra vienas mokyklinio 
amžiaus vaikas! Kaimas prasigėręs, nyks
tantis. Saulius pasakojo apie kaimo keis
tuolę - moteriškę, kuri gyvena savo namo 
pečiuje. Jonės kaimynas vis užeina papra
šyti išgerti. Jonė jam duoda vandeniu at
mieštos degtinės stiklinėlę. Tas kaimynas 
iš Balti) “rezervuaro” (didelių vonių, kur 
jie laiko artezinį vandenį, kad saulėje įšil
tų) pasiima vandens savo daržams, o atsi
dėkodamas laikas nuo laiko atneša trilit
rinį butelį pieno. Kai Jonė paprotestuoja. 
kaimynas sako: “Ponia, mes savo daržų 
pienu negalime laistyti".

Nors kaimas labai prasigėręs, bet 
žmonės labai draugiški ir paslaugūs.

Į trobą įeini per aukštą slenkstį, ir že
mas duris; palubėj stori rąstai. Pas Julytę 
gryčioj stovi lova ir valgomas stalas, virtu
vėj už sienelės dvi lovos ir dar dvi lovos 
kamaroj. Jonės trobelė lyg didesnė, di
džioji plyta stovi gyvenamam kambary, o 
virtuvėj dar kažkokia plytelė.

Kambaty už sienelės dvi lovos, kama
roj dvi lovos ir dar kažin kiek gali mie
goti pastogėje; ten paprastai miega jau
nimas. Jonė turi televizorių, tai vakarais 
žiūrėjom “Panoramą”. Tėtė iš pradžios 
užprotestavo - ką čia, geriau pakalbė
kim - bet kai pamatė Vytautų, tai nebe- 
atsilraukė.

Tęsinys kitame MP nr.

6

%25c4%258dius.Su


At A Pajautai Daukienei
mirus, kartu liūdėdami su meile užjaučiame dukterį Pa jautą ir sūnų Ridą su 

šeimomis ir visais artimaisiais.
Elena Jonaitienė ir šeima

I aukojame “Mūsų Pastogei” $100.

In memoriam
A f'A Ona Zamoiskienė

1921 02 19 - 2008 10 20

At A Pajautai Daukienei
mirus, giliai užjaučiame sūnų Ridą, dukterį Pajautą, jų šeimas ir visus 

artimuosius. Kartu liūdime.
Monika Martišienė, Viktoras Martišius, Baiba Kalnins

Mirus

At A Pajautai Daukienei,
giliai užjaučiame liūdinčius dukrą Pajautą, sūnų Ridą ir visus artimuosius.

Venclovų šeima

Minis

At A Pajautai Daukienei,
giliam liūdesy likus dukrai Pajautai ir sūnui Ridui su šeimomis reiškiame 

gilią užuojautą.
Sydnėjaus Lietuvių Klubo Bibliotekos darbuotojos

At A Pajautai Daukienei
minis, mūsų gili užuojauta dukrai Pajautai ir sūnui Rimvydui, jų šeimoms, 

giminėms ir artimiesiems. Kartu liūdime. Laima ir Vytenis Sliogcriai

Mirus mylimai Mamytei

At A Pajautai Daukienei,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą Pajautą Pullinen, sūnų Ridą ir jų šeimas.

Marina ir Laurie Cox su šeima

Minis brangiai

At A Pajautai Daukienei,
giliame liūdesyje likusiems dukrai Pajautai, sūnui Ridui ir jų šeimoms reiškiame 

nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.
Irena Milašienė, Audronė ir Romas, Rimas

Pagerbdami Velionę ' aukojame “Mūsų Pastogei” $50.

Kiekvienas iš mūsų gyvename viltimis 
ir troškimais, kurie mus lydi iki paskuti
nės šioje žemėje dienos. Kai kurie išsipil
do, kiti lieka tik ateities vizijomis, kurias 
pasiimame kartu užbaigdami šią žemišką 
kelionę. Gal didžiausia mūsų viltis ir 
lūkestis buvo grįžti į savo Namus, kuriuos 
teko palikti prieš daugelį metų. Deja, ši 
viltis - tokia artima ir jau pasiekiama -li
ko rytojaus horizonte.

Šiandien išlydime į amžinų poilsį Oną 
Zamoiskienę. Ona Baubonaitė - Zamois
kienė gimė 1921 m. vasario 19 dieną 
Dzūkijoje, Vankiškių kaime, Miroslavo 
valsčiuje, ūkininkų šeimoje. Dzūkija - 
vienas iš gražiausių Lietuvos kraštų: miš
kų, kalnelių ir ežerų išpuoštas - žmonių 
numylėtas. Graži aplinka išugdo malo
nias ir draugiškas asmenybes. Tai ir am
žinos atminties Ona paveldėjo Dzūkijos 
žmonių charakterio bruožus.

Baigusi pradžios mokyklą, Ona stoja į 
Alytaus gimnaziją, kurią baigia 1938 me
tais ir tęsia studijas Klaipėdos Pedago
giniame Institute. Pedagogikos mokslus 
baigia 1840 m. Vilniuje. Ona Baubonaitė 
mokytojavo keliose mokyklose, o 1943 
metais susituokė su Česlovu Zamoiskiu. 
1944 metais susilaukia šeimos prieaug
lio - sūnaus Augio Algimanto ir tais pačiais 
metais tenka palikti savo kraštą.

1949 metais šeima atvyksta į Australi
ją. Iš Bonegillos visa šeima paskiriama į 
Adelaidę. Šiek tiek susipažinę su aplin
ka ir įsikūrę , abu įsijungia į judrų Ade
laidės lietuvių gyvenimą. Česlovas daly
vauja Adelaidės lietuvių Apylinkės ir lie
tuviškų organizacijų veikloje, Ona neat
silieka, dirba kun. Pauliaus Jatulio lietu
vių Savaitgalio mokykloje, vėliau Lituanis
tiniuose kursuose, o baigusi Pietų Austra
lijos padagogikos paruošiamuosius kur
sus, dirbo Pietų Australijos mokyklose, iš 
kur pakviečiama j Pietų Australijos etninių 
kalbų egzaminų lietuvių kalbos komitetą.

Pedagoginis darbas Onai patiko, ji 
pašventė daug laiko ir jėgų auklėdama ne 
tik australiškos, bet ir lietuvių mokyklos 
vaikus. 1988 metų vasario 4-tą Ona neten-

Ona Zamoiskienė.

ka savo bendro gyvenimo draugo, mylimo 
vyro Česlovo.

Sulaukusi vyresnio amžiaus, mylimo 
sūnaus Augio prižiūrima, kiek sveikata 
leidžia Ona dalyvauja Adelaidės lietuvių 
gyvenime. Sveikatai pablogėjus, pablogėjo 
ir regėjimas.

Šių metų spalio 19 dieną namuose 
nelaimingai susižeidus, atsiduria ligoni
nėje, kur 2008 spalio 20 d. užmerkia pa
vargusias akis, toli nuo savo krašto, toli 
nuo mylimos Dzūkijos.

Miela Onute, Tavo atsidavimas ir mei
lė lietuviškam žodžiui ir maloni dzūkiška 
šypsena ilgai liks mūsų visų atmintyje!

Ilsėkis Viešpaties prieglobstyje, lik
dama ištikima iki paskutinės gyvenimo 
dienos savo Kraštui ir Kūrėjui!

Ona Zamoiskienė palaidota š.m. spalio 
30 dieną iš šv. Kazimiero koplyčios. Ge
dulingas pamaldas atnašavo kun. Juozas 
Petraitis, atsisveikinimo žodį tarė Vik
toras Baltutis ir Adelaidės Apylinkės Val
dybos vardu - Elena Varnienė.

Gražus būrys palydėjo a.a. Oną 
Zamoiskienę į Centennial Park kapines 
amžinam poilsiui.

Viktoras Baltutis

At A Pajautai Daukienei
iškeliavus Amžinybėn, dukrą Pajautą Pullinen, sūnų Ridą ir jų šeimas 

nuoširdžiai užjaučiame skausmo valandoje ir liūdime drauge.
Tamara ir Benius Vingiliai su šeima

Mirus

At A Daivai Bieri,
nuoširdžiai užjaučiame vyrą Dan, sūnų Aistį ir visus artimuosius.

Sydnėjaus lietuvių choras “Daina’

Liūdna žinia
Iš Lietuvos gauta žinia, kad šių metų 

lapkričio 4 dieną slaugos namuose mirė 
buvęs sydnėjiškis Edvardas Marti
nas (Martinavičius).

Iš profesijos elektros inžinierius, po 
atvykimo į Australiją Edvardas Martinas 
kurį laiką gyveno Darwin’e. Nukentėjęs 
autoavarijoje ir gavęs kompensaciją, jis 
persikėlė į Sydnėjų, kur buvo žinomas 
kaip ramus, rimtas ir darbštus asmuo, daž
nai padėjęs pažįstamiems įsikūrimo ar 
remonto darbuose.

Labai mėgo knygas, o didžiausias jo

pomėgis buvo filatelija - pašto ženklų 
rinkimas. Jis turėjo labai platų ir vertingą 
Lietuvos pašto ženklų rinkinį, taip pat ir 
ypač specializuotą pasaulinio lygio Klai
pėdos krašto (1920 -1923 m.) kolekciją.

Prieš kelerius metus Edvardas Marti
nas persikėlė gyventi į Lietuvą, į Plungės 
miestą, kur prieš tai buvo įsigijęs nuosavą 
butą.

Plungėje Martinas palaikė ryšius su 
vietine biblioteka ir dalį savo pašto ženk
lų rinkinio buvo išstatęs parodoje.

Vytautas Donicla

Mieli tautiečiai,
ruošiamės švęsti Lietuvos vardo paminėjimo Tūkstantmetį. Tuo tikslu buvo paskelbtas 

ALB vėliavos konkursas. Konkursui pristatyta 18 vėliavos projektų, kurie patalpinti 
Australijos Lietuvių Bendruomenės internetinėje svetainėje www.austlb.org.

Kviečiame visus Bendruomenės narius balsuoti už labiausiai patikusią vėliavą. 
Balsavimas baigiamas lapkričio 25 d., tad nedelskite.

PATAISYMAS. “M.R” nr. 44, psl.7. išspausdintame mano rašytame nekrologe yra keli 
netikslumai. Turėjo būti: “kun. Simon Ckuj (ne kun. Jonas Stankevičius)... Taip pat Lietu
vių Klube nebuvo gedulingų pietų. Paliestus atsiprašau. A. Kramilius

At A Daivai Bieri
iškeliavus amžinam poilsiui, nuoširdžiai užjaučiame vyrą Dan ir sūnų Aistį- 

buvusį Lietuvių Klubo direktorių - su šeima.
Klubo direktoriai: Paul Šliogeris, Venta Protaitė, Garry Pcnhali,

Jadvyga Burokienė ir Elė Kains.

Minis

At A Daivai Bieri,
reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui Dan, sūnui Aisčiui, broliui Vidui Labu

čiui ir visiems artimiesiems.

Coxų šeima

Mirus

At A Daivai Bieri,
aukojame “Mūsų Pastogei” $20.

Kristina ir Arvydas Rupšiai
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Kariuomenės Šventė Canberroje
LKVS “Ramovė” Valdyba praneša, kad I .ietuvos kariuomenės 90-ųjų metų 

sukakties minėjimas Canberroje jvyks sekmadienį, lapkričio 23 dieną,.2 val.p.p 
Lietuviu Būstinėje, Hackett, šia tvarka:

1. Minėjimo atidarymas.
2. Žuvusiųjų pagerbimas.
3. Canbcrros I ,ietuvių Bendruomenės Sąjungos V-bos sekretorės Sigitos 
Gailiūnaitės žodis.
4. “Lietuvos kariuomenė šiandien” - atsargos kapitonės Lolitos Kalėdos 
paskaita, kurią perskaitys I Judas Budzinauskas.
5. DVD dokumentinis filmas “Nesulaužyti Priesaikos”.
6. Tautos Himnas.
7. Užkandžiai su gėrimais.
Canbcrros ramovėnai kviečia visus skaitlingai dalyvauti minėjime.
Išgirsite Lolitos Kalėdos įdomias mintis apie dabartinę Lietuvos kariuomenę, 

apie kurią mažai žinoma ar rašoma. Taip pat filme pamatysite Tauro Apygardos 
partizano Juozo Armonaičio odisėją.

2009 Low Cost Airfares to Vilnius
2009 airfares to Vilnius start from $1,770 + taxes. 

These fares are valid for all seasons at 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 time please contact our stalf 

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

ESTOURS TRAVEL
38 Murrav Rd., Corrimal East NSW 2518

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

Website: www.estours-travel.com.au 
Licence 2TA002609 ABN 45 003 084 857

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

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

Restoranas dirba:
trečiadieniais — šeštadieniais:

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

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

Skambinkite: Algiui tek: 0417 674 599; Gary tek: 0400 401 703;

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

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

KLUBO NARIŲ METINIS SUSIRINKIMAS 
(Annual General Meeting) įvyks šeštadienį, lapkričio 22 dieną, 11 vai. ryto, 
Lietuvių Klube.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Dainos mėgėjų dėmesiui!
Šių metų 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

“Talkos” Sydnėjaus skyriaus

metinis narių susirinkimas
įvyks sekmadienį, lapkričio 30 dieną, 3.30 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube 

(buv. bibliotekos patalpoje). Maloniai kviečiame dalyvauti.
Elė Kains, “Talkos” Sydnėjaus skyriaus vadovė

Kviečiame visus Australijos skautus dalyvauti
LSS Australijos Rajono Sydnėjaus „Aušros“ tunto ruošiamoje 

2009 Tautinėje Stovykloje 

„Kernavė66
-minint Lietuvos vardo 1000 metų jubiliejų! 

Stovykla vyks po Lietuvių Dienų, nuo sausio 2 d. iki sausio 10 d. Kariong, NSW. 
Daugiau informacijos seks sekančiuose “M.P.” numeriuose.

Melbourniškių dėmesiui
ALB Melbourne Apylinkės Valdyba praneša, kad 2009 metų 

lietuviškų parengimų Melbourne kalendoriaus sudarymas vyks 
sekmadienį, lapkričio 23 dieną, 13 vai., Lietuvių Namuose.

Kviečiame visų organizacijų atstovus dalyvauti.

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, lapkričio 16 dieną, 1130 

va), ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe.
Yra nupirkta tradicinių plotkelių-kalėdaičių. Jas galima nusiprkti pas Danutę An- 

kienę, telefonas 98712524 arba prie bažnyčios po pamaldų. Parapijos Titryba

Pranešimas MP skaitytojams
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį į tai, kad metų pabaiga jau ne už 

kalnų. Šiais metais dar išeis tik 6 “Mūsų Pastogės” numeriai.
Šventiniai sveikinimai bus paskelbti paskutiniame šių metų “Mūsų Pastogės” 

numeryje, kuris numatomas atspausdinti ketvirtadienį, gruodžio 18 dieną, kad 
skaitytojai šventinį numerį spėtų gauti dar prieš Kalėdas. Primename, kad laikas 
siųsti juos jau dabar. Iš patirties žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų 
pasiuntimą atidėlioja, todėl jų sveikinimai Redakciją pasickiti pervėlai.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20.
Redakcija jų lauks iki gruodžio 16 dienos! A//’Redakcija

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių

Metinis susirinkimas
įvyks šių metų sekmadienį, lapkričio 16 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių 

Klube, 16-20 Meredith Street, Bankstown.
DARBOTVARKĖJE:
1. Praėjusio metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 2008 birželio 30 d., apyskaitos, direktorių ir revizoriaus 

pranešimų tvirtinimas.
3. Kiti reikalai, kuriuos pagal Sąjungos įstatus galima iškelti susirinkime.
Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių įgaliojimus(proxies) turi juos įteikti 

Spaudos Sąjungos raštinei, 16-20 Meredith Street, Bankstown, ne vėliau kaip 24 
valandos prieš susirinkimo pradžią.

Spaudos Sąjungos Valdybą sudaro pirmininkas Vytautas Patašius, 
vicepirmininkas Vytautas Doniela, sekretorius Vytenis Šliogeris bei nariai - 
Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys,

Pagal Sąjungos įstatus, du iš jų (V. Patašius ir V. Šliogeris) pasitraukia per šį 
susirinkimą, bet gali būti vėl perrenkami.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba
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Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

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

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: WTnv.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 - SI40.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

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

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