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Hobarte prisiminti trėmimai

Šiais metais Hobarte Pabalticčių Trėmimų Minėjimų suruošė latvių bendruomenė Šv. 

Petro liuteronų bažnyčioje. Bažnyčioje buvo iškeltos vėliavos, prie kurių nusifo
tografavo dalis susirinkusiųjų.
Nuotraukoje pirmas iš kairės sėdi A LB Ilobarto Apylinkės Valdybos vicepirmininkas 
Mindaugas Kožikas, pirmas iš kairės stovi dr. Algimantas Taškūnas. Kiti - latvių ir 
estų bendruomenių atstojai.

VoSS7 Lietuvos įvykių apžvalga

Prezidentės pirmieji užsienio vizitai

Vyriausybė Jau 
suformuota

Liepos 16 d. 
Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pa
tvirtino Andrių 
Kubilių Ministru 
Pirmininku. Lie
pos 22 d., atsižvelg
dama j Premjero 
Andriaus Kubi

liaus teikimą. Prezidentė patvirtino naujos 
sudėties Vyriausybe: Algis Čaplikas - svei
katos apsaugos ministras, Donatas Jan
kauskas-socialinės apsaugos ir darbo mi
nistras, Rasa Juknevičienė - krašto apsau
gos ministrė, Gediminas Kazlauskas - ap
linkos ministras, Dainius Kreivys - ūkio 
ministras, Eligjjus Masiulis-susisiekimo 
ministras, Raimundas Palaitis-vidaus rei
kalų ministras, Arvydas Sekinokas -ener
getikos ministras. Kazys Starkevičius - že
mės ūkio ministras. Gintaras Steponavi- 
čius-švietimo ir mokslo ministras, Remi
gijus Šimašius - teisingumo ministras, In
grida Šimonytė - finansų ministrė, Vygan
das Ušackas - užsienio reikalų ministras, 
Remigijus Vilkaitis - kultūros ministras.

Vyriausybėje pasikeitė tik vienas-so
cialinės apsaugos ir darbo ministras. 
Vietoje Rimanto Dagio šias pareigas eis 
konservatorius Donatas Jankauskas.

„Gerai, kad nevagia”
Svarstant ir atnaujinant ministrų sąra

šą, Prezidentė dėmesio kreipė ir kandi
datų asmeninėms savybėms. „Kauno die
nos“ pranešimu. Prezidentė prasitarusi: 
“Galbūt būtų sveika atnaujinti daugiau, 
bet kai išgirdau, kokie kandidatai galėtų 
būti siūlomi ir pasiskaičiavau, kad kai kurie 

gal ir ne tokie šaunūs, bet bent jau neva
gia, taigai ne taipjau blogai".

Naujas Kariuomenės vadas
(ELTA). Liepos 23 d. Seimui pritarus, 

brigados generolas Arvydas Pocius buvo 
paskirtas Lietuvos kariuomenės vadu. Už 
tokį nutarimą balsavo 75 Seimo nariai, prieš 
- 6, susilaikė 40 parlamentarų. NATO 
vadavietėje JAV tarnaujantį brigados ge
nerolą pasiūlė Prezidentė Dalia Grybaus
kaitė, rekomendavo krašto apsaugos mi
nistrė Rasa Juknevičienė. Pagal Konstitu
ciją Lietuvos kariuomenės vadą skiria ir 
atleidžia Prezidentas, pritarus Seimui. 
(Plačiau apie naująjį Kariuomenės vadą - 
kitame „MP" nr. Red.)

Prezidentė prašoma veikti dėl 
LEO LT sutarties

Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kaip ES 
ekonomistė, jau ne kartą yra sakiusi, kad 
sutartis su didžiule energetikos kompanija 
i ,EO LT yra Lietuvai žalinga bei neteisėta 
ir kad turi būti pradėta kova prieš oli- 
ga rchinį va klymą. Krit ikuoj a moj i su t art is 
su LEO LT buvo sudaryta socialdemok
rato Premjero G. Kirkilo vadovavimo me
tu. DabarTcisės projektų ir tyrimų centro 
tarybos pirmininkas Kęstutis Čilinskas 
kreipėsi į Prezidentę, prašydamas inicijuo
ti LEO LT sutarties pripažinimą teisme 
negaliojančiu. Taip pat pradėti tyrimą dėl 
galimos korupcijos stambiu mastu ir di
delės žalos Lietuvos finansų bei naciona
linės energetikos sistemai.

K. Čilinsko teigimu, kompetentingos 
institucijos turėtų ištirti, ar nėra korupci
nių motyvų ir sutartyje, ir dabartiniuose 
politikų veiksmuose, kuriais stengiamasi, 
kad sutartis nebūtų teismo pripažintas

Nukelta į 2 psl.

(ELTA). Prezidentės Dalios Grybaus
kaitės pirmieji vizitai į užsienį buvo skir
ti Švedijai ir Latvijai. Abu vizitai buvo da
lykiniai, politiškai ekonominio pobūdžio 
ir pirmiausia lietė energetines temas. 
Lietuvą, Latviją ir Švediją sieja bendras 
Baltijos šalių elektros jungties projektas 
“Swedlink”. Lietuvoje veikia Švedijos 
kapitalo bankai, kurių didžiausi - SEB ir 
“Swedbank”. Švedija šį pusmetį pirminin
kauja Europos Sąjungoje.

Stockholme Prezidentė susitiko su 
Premjera Eredrik Reinfeldt. Parlamento 
pirmininku Per Westerberg ir tt. Pasitari
mų rezultatai buvę patenkinantys. “Jau 
nebekalbama, kad tai tik komercinis 
reikalas, o išsakoma ir politinė nuostata - 
padėti įgyvendinti bendrus energetikos 
projektus. Gavome iš Švedijos parlamen
to patikinimą, kad pritaria elektros tilto 
“NordBalt” statybai, dėl kurio finansavi
mo Europos Komisijai buvo pateikta 
bendra Lietuvos, Latvijos ir Švedijos pa
raiška. Švedija pasirengusi investuoti j šį 
projektą ir padėti Baltijos regionui siekti 
energetinės nepriklausomybės”, - sakė D. 
Grybauskaitė.

Prezidentė informavo Švedijos prem
jerą, kad Lietuva ketina sukti elektros rin
kos demonopolizavimo keliu, o kol bus 
statoma Ignalinos atominė elektrinė,ypa
tingą dėmesį skirti alternatyviosios cner- 
getikosplėtrai. Prezidentės teigimu. Šve
dijos patirtis šioje srityje būtų labai didelė 
paspirtis. Be to. dėkodama Švedijai už 
paramą, kuri išjudino elektros jungties 
projektą iš sąstingio. Prezidentė 
pakvietė Švediją prisidėti ir prie 
naujos Ignalinos atominės elektrinės 
statybos projekto.

Premjeras E Reinfelt patikino, 
kad energetinis saugumas svarbus 
visam Baltijos jūros regionui, ir 
pritarė D. Grybauskaitės išsakytam 
tikslui - bendromis jėgomis sukurti 
realiai veikiančią energetikos rinką 
Baltijos jūros regione. Jis pritarė ir 
Lietuvos siekiui kuo greičiau pri
sijungti prie Šiaurės šalių elektros 
tinklų.

Dalia Grybauskaitė susitiko ir su 
Švedijos valstybinės energetikos 
kompanijos "Svenska Kraftnat” 
generaliniu direktoriumi Mikael

Kultūrai ir menui - šiemet 15 mln. litų
Kultūros rėmimo fondas 2009 metų 

antrojo pusmečio kultūros ir meno 
projektams iš dalies finansuoti paskirstė 
beveik 5 mln. litų. Šių meti) pirmajame 
etape kultūros ir meno projektams jau 
paskirstyta per 10.5 mln. Lt. Si bendra 15 
milijonų litų suma yra didesnė nei pa
rama, suteikta 2008 metais. Tada fondas 
iš viso parėmė 970 projektų, skyręs jiems 
12.8 mln. litų.

Šių metų antrai pusei buvo pateikta 
780 paraiškų, iš jų paremta 440 projek
tų. Jiems skirta apie penktadalį lėšų iš 
beveik 25 mln. Lt, kurių prašė projektų 
pateikėjai. Didžioji dalis lėšų skirta 
muzikos, literatūros, kino, teatro, dailės ir 
kultūros paveldo projektams.

Odenberg, kuriam įteikė ordino “Už 
nuopelnus Lietuvai” Komandoro Didįjį 
kryžių. 1991 metais, išrinktas Švedijos 
Riksdago (parlamento) nariu, M. Oden
berg aktyviai rėmė Lietuvos nepriklauso
mybės siekį, 2006 metais, eidamas Šve
dijos gynybos ministro pareigas, M. 
Odenberg daug asmeniškai prisidėjo 
stiprinant Lietuvos ir Švedijos karinį 
bendradarbiavimą. Vėliau, kaip “Svenska 
Kraftnat” gcn. direktorius, M. Odenberg 
tarpininkavo siekiant susitarimo tarp 
Baltijos šalių dėl bendros elektros rinkos 
sukūrimo ir jungties nutiesimo iš Švedi
jos į Lietuvą.

Iš Švedijos Prezidentė išskrido j Latvi
ją, kur susitiko su Latvijos prezidentu 
Valdis Zatlers, Latvijos parlamento 
pirmininku Gundars Daudze ir Premjeru 
Valdis Dombrovskis. Susitikimuose buvo 
pabrėžta, kad visos trys Baltijos valstybės 
išgyvena sunkų laikotarpį ir patiria pana
šių problemų. Prezidentė Dalia Grybaus
kaitė ir Latvijos vadovai akcentavo būti
nybę stiprinti dvišalį ir regioninį Šiaurės ir 
Baltijos šalių bendradarbiavimą bei 
efektyvesnį užsienio politikos koordina
vimą ES lygmeniu.

Aprašydama vertingus Prezidentės 
vizitus, Lietuvos spauda pastebėjo, kad 
Dalia Grybauskaitė į pirmąjį užsienio vizi
tą Švedijoje išskrido ne verslo klase, o pigia 
ekonomine, ir palygino kaip Aplinkos 
ministras. įsibėgėjus krizei, j ekskursiją 
Kenijoje išsiruošė su „damų pulkeliu“ - ir 
būtent ne brangiąja klase. □

Mikuti Odenberg ir Prcz. Dalia Grybauskaitė.

Kultūros rėmimo fondo dalinę para
mą laimėjusių projektų vykdytojai dar 
turės pasirašyti sutartį ir raštu patvirtinti 
apie kitas turimas lėšas savo projektui 
įgyvendinti. Fondui dokumentus pateikti 
privaloma ne vėliau kaip iki 2009 m. spa
lio 1 dienos.

Kultūros rėmimo fondo lėšomis re
miami architektūros, cirko, dailės, fotogra
fijos, kino, muziejų, kultūros paveldo, 
literatūros, muzikos, šokio, tarpdisciplini
nio meno, tautodailės, teatro meno ir 
mėgėjų meno projektai. Kultūros ir meno 
projektų vykdymui bei tęstinių kultūros ir 
meno projektų materialinės bazės stipri
nimui fondas teikia tik dalinę paramą ir 
tik konkursų būdu. LGITIC
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Vytautas 
Patašius

♦ Gazos ruožą 
Palestinoje val
dančios Hamas 
organizacijos va
dovybė pareiškė, 
kad jie pakeitė 
savo kovos meto
dus ir dabar steng
sis savo tikslus pa- 
siekti taikiomis 
priemonėmis, ar 

tai kovojant prieš Izraelį, ar prieš Fatah 
organizaciją. Visgi ne viskas pasikeitė. 
Liepos 21 d. Gazoje per buvusio Fatah šu
lo Mohammed Dahlan giminaičio vestu
ves sprogusi bomba sužeidė 52 žmones.
♦ Liepos 21 d. JAV viceprezidentas Joe 
Biden Kijeve susitiko su Ukrainos prezi
dentu Viktoru Jusčenko. Po susitikimo, 
spaudos konferencijoje jis pareiškė, kad 
JAV ir toliau remia Ukrainos siekį įstoti į 
NATO. Iš Ukrainos JAV viceprezidentas 
nuvyko į Gruziją.
Ten jis irgi užtikrino Gruzijos vadovus, 
kad JAV pastangos išlyginti santykius su 
Rusija jokiu būdu nepakeis JAV nusi
statymo remti Gruziją jos byloje su Ru
sija dėl atskilusių Pietų Osctijos ir Ab
chazuos provincijų. JAV remia Gruzijos 
pastangas įstoti į NATO.
♦ Liepos 21 d. Teherane policija ir vy
riausybę palaikančių ekstremistų grupė 
išsklaidė minią demonstruojančių prieš 
dabartinę Irano vyriausybę, lazdomis 
mušdami protestuojančius žmones. Irano 
religinis “aukščiausias lyderis” ajatola Ali 
Khamenei pilnai remia perrinktą prezi
dentą Mahmoud Ahmadinejad. Visgi lie
pos 20 dieną jis įsakė laišku prezidentui, 
kad jis atleistų iš pareigų savo giminaitį, 
viceprezidentą Esfandiar Rahim Mashaei, 
kuris pernai buvo nusikaltęs pareikšda
mas, kad iraniečiai neturi jokių kivirčų su

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
negaliojančiu. Juk kai kuriems politikams 
atrodo, kad šis koncernas neturėtų 
būti įpareigota grąžinti valstybei visą 
daugelio milijardų litų naudą, kurią gavo 
sutarties dėka. K. Čilinsko manymu, teis
mine tvarka nepanaikinus LEO I ,'1’sautar- 
ties ir negrąžinus valstybei milijardinio 
finansinio kapitalo, korupcinė oligarchi- 
nė sistema jausis saugiai ir tvirtai.

LEO LT problemos kontekste, Prezi
dentė priėmė Valstybinės kainų ir energeti
kos kontrolės komisijos pirmininką Vir
gilijų Podcrį ir paragino jį trauktis iš ben
drovės LEO LT Stebėtojų tarybos pirmi
ninkų. Prezidentės manymu. Kainų ir ener
getikos kontrolės komisijos darbe turėtų 
būti daugiau skaidrumo. o tai, kad V. Pode- 
rys užima dvi kėdes, prie to neprisideda.

Klaipėdoje - Europiada 2009
Liepos 22 d. Klaipėdoje iškilmingu vė

liavos pakėlimu paskelbta 46-ojo Europos 
tautų kultūrų festivalio “Europiada 2009” 
pradžia. Tarptautinio “Europiados” komi
teto prezidentas Bruno Peelers priminė, 
kad ekonominis sunkmetis palietė ir šį 
tradicinį festivalį. Paprastai suburiantis nuo 
4,500 iki 5,000 atlikėjų šiemet jis kukles
nis. į Klaipėdą atvyko apie 3,800 dalyvių.

Pirmą kartą Lietuvoje vykstančiame 
folkloro festivalyje dalyvaus grupės ir at
likėjai iš Belgijos, Čekijos, Danijos, Estijos, 
Italijos, Ispanijos, Kipro, Latvijos, I enkijos, 
Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Ru
munijos, Slovakijos, Suomijos, Švedijos, 
Škotijos, Šveicarijos. Vengrijos, Vokietijos 
ir kt. Dalyviams ir festivalio svečiams tal
kins apie 200 savanorių. “Europiada” 
Klaipėdoje vyks iki liepos 26 dienos.
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Trumpai iš visur
Izraelio žmonėmis. Prezidentas Ahma
dinejad gynė savo giminaitį, bet visgi lie
pos 25 d.jis buvo priverstas vicepreziden
tą Mashaei atleisti.
♦ Viena po kitos Irane įvyko dvi rusų 
gamybos keleivinių lėktuvų katastrofos, 
liepos 15 d. Caspian Airlines Tupolev tipo 
lėktuvas pakeliui iš Teherano į Armėniją 
nukrito ir sudužo netoli Qarvin miesto. 
Žuvo visi 168 skridę žmonės.
Liepos 25 dieną iš Teherano išskridęs 
Aria Airlines Iljušin tipo lėktuvas besi- 
leisdamas praskrido nusileidimo taką ir 
smogė j Mashhad aerouostą supančią sie
ną. Žuvo 17žmonių, 19 sužeistų.
♦ Šiuo metu Europos Sąjungai pirminin
kaujanti Švedija liepos 23 d. pranešė, kad 
Islandija padavė formalų prašymą įstoti į 
Europos Sąjungą.
♦ Liepos 23 d. JAV New Jersey valstijoje 
federalinė policija suėmė 44 žmones, jų 
tarpe 29 valstijos pareigūnus. Tarp suim
tųjų yra trys burmistrai, du parlamenta
rai, penki rabinai. Jie kaltinami pinigų 
plovimu, kyšių ėmimu, spekuliavimu žmo
nių organais. Vienas iš suimtųjų kaltina
mas jau 10 metų pirkęs žmonių inkstus 
Izraelyje, mokėdamas jiems po $10,000 ir 
pardavinėjęs juos JAV pacientams už 
$160,000.
♦ Liepos 26 d. Indija nuleido į vandenį 
pirmą savo gamybos branduoliniu kuru 
varomą pavandeninį laivą, 150 metrų il
gio “Arihant”. Po bandymų jūroje 
“Arihant” bus apginkluotas raketomis su 
branduoliniais užtaisais, galės apšaudyti 
taikinius 700 km. nuotolyje.
♦ Ištremtas iš Hondūro jo buvęs
prezidentas Manuel Zelaya bando vėl 
sugrįžti. Liepos 25 d. jis įrengė sau ir savo 
Šalininkams nuolatinę stovyklą Nika
ragvos respublikos teritorijoje 100 metrų 
atstume nuo Honduras pasienio. □

Minimos stalinizmo ir nacizmo aukos 
(ELTA). Rugpjūčio 23-iąją bus minima 
Europos diena stalinizmo ir nacizmo 
aukoms atminti ir Baltijos kelio diena. Toks 
sprendimas Seime priimtas, kadangi Eu
ropos Parlamentas 2008 m. rugsėjo 23 d. 
rašytiniame pareiškime paragino naciona
linius parlamentus paskelbti rugpjūčio 23 
d. Europos stalinizmo ir nacizmo aukų 
atminimo diena.

Pensinis amžius ilgės iki 65 m.
(ELTA). Pensijos nebus mažinamos, ta

čiau pensinis amžius Lietuvoje turėtų būti 
pamažu ilginamas, kol pasieks 65 metus, 
sakė Premjeras Andrius Kubilius. Šiuo 
metu 1 Jetuvoje moterys į pensiją išeina 60 
metų, vyrai-62.5 metų. Anot jo, taip elgtis 
įpareigoja Pasaulio banko rekomendaci
jos bei prastėjanti Lietuvos demografinė 
padėtis. Daugelio Europos Sąjungos (ES) 
šalių gyventojai į pensiją išeina vėliau. 
“Pasaulio banko studija ir daugelis kitų 
ekspertų pripažįsta, kad Lietuvoje pensinis 
amžius yra vienas mažesnių, todėl ir yra 
siūloma palaipsniui didinti pensinį amžių, 
kad jis pasiektų tą europietiškų standartą - 
65 metų amžių”, - sakė Premjeras.

Iš Seimo kasos dingo 400,000
Iš Seimo kanceliarijos kasos dingus 

400,000 litų, suimta Seimo kasininkė 
Regina Petkelienė.Gindamasi kasininkė 
paaiškino, kad „visos bėdos - per gerą širdį“ 
ir kad pinigus paskolino draugei Olgai, kuri 
dabar irgi suimta. 58 metų Olga prisipažino, 
kad draugės paskolintus pinigus pralošė 
kazino ir aiškino, kad skolintis reikėjo, nes 
iš kelių bankų buvo pasiėmusi 350,000 litų 
paskolą butui.
Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS, I.(trriC ir “Bernardinai”.

Skuodo mušiui - 750 metų
Šiemet minimos 750-osios Skuodo 

mūšio metinės. Archeologiniais kasinėji
mais nustatyta, kad Skuodo mūšis galėjo 
vykti apie 6 kilometrus į pietvakarius nuo 
miesto, dabartiniame Luknės kaime.

Pagal “Eiliuotąją Livonijos kroniką”, 
1259 m., kai žemaičių 3,000 vyrų ka
riuomenė įsiveržė į Kuršą, jų žynys-au- 
kotojas metęs burtus ir nuspėjęs žemai
čiams pergalę. Buvęs užmuštas ir paauko
tas gyvulys, o kariai trečdalį laimėto gro
bio pažadėję atiduoti dievams. Kronikoje 
aprašytas Žemaičių kunigų pasitarimas 
puotos metu, tačiau nepaminėti nei tų 
kunigų, nei žygio vadų vardai.

Vienas pagrindinių žemaičių žygių į 
Kuršą tikslų buvęs neleisti kryžiuočiams 
įsikurti Žemaičių pasienyje. Kuldigos

Paroda “Egzodo diplomatija XX amžiuje
(ELTA). Istorinėje Lietuvos Preziden

tūroje Kaune buvo atidaryta paroda 
“Egzodo diplomatija XX amžiuje”. Joje 
primenamas istorinis išeivijos vaidmuo 
ir veikla Lietuvos prisikėlimo XX am
žiuje ir nepriklausomos valstybės įsitvir
tinimo tarptautinėje arenoje metu.

Paroda siekia prisidėti prie Lietuvos 
vardo paminėjimo tūkstantmečio, kuris 
jautriai suvienijo viso pasaulio lietuvius.

Parodoje eksponuojamos nuotraukos, 
originalūs dokumentai ir simbolinę reikš-

Lietuvos vardui - antra jachta
Rugpjūčio viduryje išplaukianti lietu

vių įgula su jachta “Gold of Lithuania” 
(“Lietuvos auksas”) neš žinią Viduržemio 
jūros uostams apie Lietuvos vardo tūks
tantmetį ir Vilnių - šių metų Europos 
kultūros sostinę.

Ši iniciatyva vadinasi “Millenium 
Lituaniac - Europos gimimas”. Jachta 
pabuvos Kroatijos, Albanijos, Graikijos ir 
Italijos uostuose, plauks į Kretos, Maltos, 
Sicilijos ir Korsikos salas - per 40 dienų 
bus aplankytos 9 šalys ir 15 miestų, 
kuriuose “Gold of Lithuania” įgula iškels 
Lietuvos tūkstantmečio vėliavą, pristatys 
Vilnių ir jo renginius, bendraus su vietos 
bendruomenėmis, keisis verslo ryšiais.

“Projekto tikslas - atkartoti Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didi
ko Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlai
tėlio 1583-1584 metais piligriminės ke
lionės į Jeruzalę maršrutą.“, - sako istorijos 
profesorius Alfredas Bumblauskas.

Kelionės dalyviai savo lėšomis išsinuo
mojo jachtą, todėl Vilniaus savivaldybė 
nusprendė prisidėti prie gražios iniciaty
vos, įteikdama skiriamuosius Vilniaus 
raštus, kviečiančius plėtoti ryšius. “Šios 
iniciatyvos metu lietuvių įgula su jachta 
“Gold of Lithuania” neš žinią Viduržemio

Kompensacija už Lietuvos žydų turtą
Už prieškario metais turėtą turtą 

žydams bus kompensuota 128 mln. litų. Į 
šią sumą bus įskaičiuota ir dviejų pa
statų Vilniuje vertė. Toks sprendimas bu
vo priimtas Vyriausybės posėdyje. Seimui 
atitinkamą įstatymo projektą Ministrų 
Kabinetas ketina atiduoti artimiausiu 
metu, bet manoma, kad jis bus svarstomas 
tik rudenį.

Kaip po Vyriausybės posėdžio sakė 
teisingumo ministras Remigijus Šima- 
šius, didžioji dalis sumos bus pradedama 
grąžinti 2012 metais. Tik 3 mln. litų bus 
išmokėti iki 2011 metų kovo asmenims, 
kurie patyrė genocidą Antrojo pasaulinio 
karo metais.

Teisingumo ministras neslepia, jog ne 
visa žydų bendruomenė yra patenkinta 
siūlomu modeliu. Labiausiai nepatenkinti 
- Kauno žydai. Pasak ministro, šiuo Vy
riausybės sprendimu žydų turto istorija 
gali ir nesibaigti. “Mano asmeniniu ma

(Goldingen) komtūras Bernhard von 
1 laren, prisivijęs su grobiu iš Kuršo grįž
tančius žemaičius, Skuodo laukuose ban
dęs jiems pastoti kelią. Bet jo kariuome
nė susirėmimo su žemaičiais metu buvo 
sumušta. Žemaičiams tąsyk vadovavo 
kunigaikštis Vykintas. Pergalė prie Skuo
do žemaičiams suteikė dar daugiau drą
sos. Jie stipriau ėmė priešintis ordinui. 
Kovodami su juo, po metų Durbės mū
šyje žemaičiai šventė dar didesnę, Bal
tijos šalių istorijoje dar reikšmingesnę 
pergalę.

Pasak “Vakarų ekspreso”, Skuodo 
mūšio vieta Skuodo rajono gyventojų 
rūpesčiu paženklinta trimis liaudies 
meistrų sukurtais stogastulpiais. Mūšio 
vietoje pasodintas ąžuolynas. □ 

mę išsaugoję daiktai, pasakojantys apie 
išeivijos istoriją.

Tarp unikalių eksponatų - ir Anas
tazijos Tamošaitienės sukurti tautiniai 
drabužiai, kuriuos vilkėjo viena iš lietu
vių jaunimo delegacijos narių 1956 m., 
įteikiant JAV Prezidentui peticiją dėl 
Lietuvos nepriklausomybės ir ištremtųjų 
į Sibirą likimo. Tuos drabužius išsaugojo 
tuometės lietuvių jaunimo delegacijos 
vadovas Valdas Adamkus.

LGITIC

jūros uostams apie Lietuvos tūkstantmetį 
ir Vilnių - Europos kultūros sostinę. Ke
lionės misija - įminti pėdsaką ne tik į 
Lietuvos istoriją, bet ir į mūsų sąmonę, 
priminti, kad esame jūrinė valstybė”, - tei
gė Vilniaus miesto mero pavaduotojas 
Gintautas Babravičius.

Jachtos “Gold of Lithuania” šturmanas 
Donatas Juškus priminė, kad palydėtuvės, 
vėliavos pašventinimo ceremonija ir at
sisveikinimas su įgula vyks rugpjūčio 12 
dieną Arkikatedroje bazilikoje. Misijos 
dalyvius sveikins ir tęstinumo simbolinę 
dovaną įteiks pasaulį apkeliavusios jach
tos “Ambersail” įgulos atstovai.

Jachtos startas numatomas rugpjūčio 
15 dieną iš Kroatijos uosto Splito. Kelio
nės metu bus kuriamas dokumentinis fil
mas. buriuotoji! misija įprasminta foto
nuotraukose ir kelionių apybraižų knygo
je, kurios autorius - rašytojas Tomas Sta
niulis. Pagalbą, mezgant ekonominius ir 
kultūrinius ryšius, iniciatyvos dalyviams 
teiks Lietuvos ekonominės plėtros agen
tūra (LEPA) ir Vilniaus miesto savivaldybė. 
Lietuvos institutas jau įteikė projekto or
ganizatoriams dovanas, reprezentuojančias 
Lietuvą. Į Lietuvą buriuotojai numato 
sugrįžti rugsėjo 28 dieną. □ 

nymu, ateityje šių klausimų gali būti ke
liama dar labai daug. Tai yra natūralu, 
nes Antrojo pasaulio karo metais pada
rius tiek perversmų ir sujaukimų, sunku 
tikėtis viską atstatyti vienu įstatymu. Ta
čiau Vyriausybė nėra numačiusi svarstyti 
ką nors daugiau”, - teigė ministras.

Nepasitenkinimą jau išreiškė Pasaulio 
žydų restitucijos organizacijos preziden
tas Ronald S. Lauder bei Lietuvos žydų 
bendruomenės pirmininkas Simonas Al- 
peravičius. Bendrame pranešime jie Lie
tuvos Vyriausybės pasiūlytą žydų turto 
grąžinimo planą vadina nepakankamu ir 
nepriimtinu. “Mūsų nuomone, plane yra 
trūkumų, įskaitant kompensacijos sąly
gas. dydį ir terminą. Taip pat neaišku, kaip 
pinigai bus skirstomi bei kaip bus valdo
mas grąžintas turtas. Šiuos klausimus 
būtina aptarti iki rudens, kai Seimas im
sis svarstyti atitinkamą įstatymo projektą”, 
- sakoma pranešime. LGITIC
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Į Bendruomenės baruose
Tūkstanmečio minėjimas Canberroje

Algimantas Kabaila

Liepos 12-tą Canbcrros Lietuvių 
Benduomenės Valdyba surengė Lietuvos 
vardo paminėjimo tūkstantmečio sukak
tuves. Kaip ir priprasta, pranešimus apie 
tai ir organizacini darbą atliko p. Barbara 
Šilinis. Ji visai neseniai gavo Australijos 
Medalį-OAM. Tai jau ne pirmas atve
jis, kai lietuvių bendruomenės nariai 
apdovanojami Australijos pasižymėjimo 
medaliais, bet jis savotiškai įdomus tuo, 
kad apdovanojimas buvo p. Barbarai Šili
nis suteiktas užjos nepailstamą daugelio 
metų darbą Australijos Lietuvių Ben
druomenėje.

Minėjime programą atliko ansamblis

Virginija Cox su buvusia mokytoja Vida Kabailicnc.

Liudas Budzinauskas ir Jonas Markūnas.

Karo Akademijoje lankėsi Canberros lietuvių
bendruomenės atstovė

Šių metų liepos 13 dieną Lietuvos Ka
ro akademijoje pirmą kartą lankėsi 
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjun
gos atstovė Sigita Gailiūnaitė. Susitiki
mo su Akademijos vadovybe metu buvo 
aptartos tolesnio bendradarbiavimo per
spektyvos, brigados gen. Edvardas Mažei
kis įteikė atminimo dovaną su Akade

C anberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdybos sekretorė Sigita Gailiūnaitė (de
šinėje) Lietuvos Karo akademijoje.

“Atspindys”, o tai išties suteikė šventiš
ką nuotaiką šiam Canbcrros lietuvių 
susiėjimui. Minėjimas vyko seninusiame 
Canberros Klube (Canberra Club). 
Pardavusi savo Klubą, Canberros lietuvių 
bendruomenė yra pajėgi išsinuomoti 
minėjimui tinkamas patalpas. Tvarkant 
pinigus protingai tai galima sau leisti.

Liaudies dainų rinkinį su dideliu 
jautrumu atliko viešnios iš Sydnėjaus - 
ansamblis “Atspindys”, kurį sudaro: 
Virginija Cox, Marina Taylor, Linda 
Wollast.cn, Kristina Virgeningaitė ir 
Kristina Rupšienė. Tai malonios ir mie
los dainininkės, išpildžiusios Lietuvos 
paminėjimo tūkstantmečio šventės 
progrtimą Canberroje. Programoje dai-

nos buvo pranešamos dviem 
kalbom - lietuvių ir anglų, 'lai 
atliko viena po kitos ir vis nau
ja pranešė ja iš “Atspindžio.” Taip 
pat ir pianinu tono ieškojo vis 
viena ar kita iš “Atspindžio” 
jaunų moterų. Jų pasiro
dymas paliko labai malonų 
įspūdį, viešnios atrodė labai 
draugiškos ir mielos. Puikiai 
išpildytas liaudies dainas ko
mentuoti man sunku, nes reikė
tų būti tos srities ekspertu, tad 
tik pasakysiu, kad išpildymu 

klausytojai buvo labai sužavėti.
Beje, Vidai Kabailienei bent 

keturios iš viešnių buvo pa
žįstamos iš tų laikų, kai ji jas 
mokė lietuvių kalbos Savait
galio mokykloje, kuri buvo 
NSW Švietimo Ministerijos 
pripažinta dalimi gimnazijos 
kurso. Buvo malonu stebėti, 
kaip džiaugsmingai Vida susi
tiko su jomis, jų vaikučiais ir jų 
vyrais.

Šventei tinkamą kalbą pa
sakė Canberros Lietuvių Ben
druomenės Sąjungos pirminin

kas Jonas Mockūnas, paminėda- 

mijos simbolika.
Viešnia iš Australijos džiaugėsi tu

rėjusi progą pabendrauti su kariūnais, 
pamatyti jų mokymosi ir buities sąlygas. 
Taip pat įdomu buvo Atrankos centre 
susipažinti su atrankos į Akademiją pro
cedūromis bei pamatyti, kaip kandidatai 
atlieka vieną iš profesinio tinkamumo

Viešnios iš Sydnėjaus - ansamblis “Atspindys”. Iš kairės: Kristina Virgeningaitė, Kris
tina Rupšienė, Linda VVollaslen, Marina Taylor ir Virginija Cox.

mas ir pirmųjų lietuvių atvykimo į 
Canberrą 60-ties metų sukaktį. Ačiū 
jam ir visai Canberros Lietuvių Ben
druomenės Sąjungos Valdybai, ypač p. 
Barbarai Šilinis ir Sąjungos iždinin
kui Romui Katauskui, kurie nepails
tamai dirba Lietuvių Bendruomenės 
labui.

Minėjimas užbaigtas sugiedant 
Lietuvos himną.

Po oficialios minėjimo dalies, 
malonioje nuotaikoje visi svečiai 
pasivaišino pietumis bei taure vyno. □

Nuotraukoje dešinėje - Canbcrros 
Lietuvių Bendruomenės Sąjungos 
Valdybos-narė Barbara Šilinis.

užduočių, keliamų norintiems studijuoti 
Karo akademijoje. Akademijos biblio
tekoje Sigita padomėjo ne tik turimais 
leidiniais, bet ir sukaupta informacija apie 
partizaninę veiklą bei kariūnų pilietinį 
patriotinį ugdymą, apžiūrėjo ir Akade
mijos kultūros renginių buveinę - Aka
demijos ramovę.

Sigita Gailiūnaitė tnimpai jiems papa
sakojo ir apie Canbcrros Lietuvių Ben
druomenės Sąjungos veiklą, jos kelią į 
lietuvybę. Tai nedidelė bendruomenė, vos 
teturinti 120 narių, tačiau labai aktyviai 
puoselėjanti lietuviškas šaknis ir besi
stengianti išsaugoti kultūrą, tradicijas.

Canberros Lietuvių Bendruomenės 
Sąjunga įsteigė ir kiekvienais metais nuo 
2002-ųjų metų skiria 2,000 Australijos
dolerių piniginę dovaną geriausiam 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 
akademijos absolventui. Šiais metais juo 
buvo išrinktas Arvydas Bumblauskas.

Generolo Jono Žemaičio vardo
Lietuvos Karo aka-demijos internetinėje 
svetainėje http://www.lka.lt/ buvo iš
spausdini ši žinutė:

Canberros Lietuvių Bendruomenės.

Sigita Gailiūnaitė pasirašo Lietuvos Karo 
akademijos garbės knygoje.

Sąjunga yra nutarusi pagal galimybes 
kiekvienais metais dovana paremti 
geriausiai baigusį akademijos kariūną. 
Šiais metais Canberros lietuvių dovaną 
įteikė Sigita Gailiūnaitė, Canberros 
Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdy
bos sekretorė.”

A. K,
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| Lietuva iš arti
“Vienybės medis”

Prezidentė aštriai kritikavo sveikatos apsaugą

Tūkstantmečio proga Vilniuje, šventės 
„Amžių sutartinė“ metu. Vingio parke 
buvo atidengtas 9 metrų aukščio monu
mentas “Vienybės medis”. Pasak projek
to autoriaus ir skulptoriaus Tado Gutaus
ko, skulptūra skirta įamžinti Lietuvos 
vardo tūkstantmetį bei iškiliausias šalies 
vienybę stipriausias asmenybes. Monu
mento centre - saulę primenančiame 
apskritime - iškalti reljefiniai įrašai su 100 
iškiliausių Lietuvos istorijos asmenybių 
pavardėmis. Pirminį 150 pavardžių sąrašą 
atrinko ir pasiūlė Lietuvos mokslų akade
mija (LMA). Iš pasiūlytų pavardžių 100 la
biausiai Lietuvos vienybei nusipelniusių 
balsuodami turėjo galimybę rinkti žmonės.

Sveikinimo žodį taręs V Adamkus sakė: 
„Ši skulptūra įamžina tuos žmones, kurie 
tikėjo vienybe, kurie dirbo, kurie nepabi
jojo priespaudos, pažeminimo; tikėjo bu
vimu laisva tauta, laisva valstybe. Šiandien 
aš lenkiuosi prieš tas asmenybes, kurios 
įamžintos „Vienybės medyje”. Tegu tai 
būna simbolis ateities kartoms, kad nors 
gyvename tik vieną kartą ir trumpai, bet 
gyvename iš tiesų - amžinybę“.

Kurios pavardės įamžintos monumen
to centre ?

Mindaugas, Gediminas, Kęstutis, 
Vytautas Didysis, Jogaila, Kazimieras 
Jogailaitis, Šv. Kazimieras, Aleksandras, 
Žygimantas Senasis, Albertas Goštautas, 
Valerijonas Protasevičius, Abraomas Kul
vietis, Martynas Mažvydas, Mikalojus 
Radvila Juodasis, Žygimantas Augustas, 
Barbora Radvilaitė, Mikalojus Daukša, 
Steponas Batoras, Jonas Bretkūnas, Leonas 
Sapiega, Jonas Chodkevičius, Kazimieras 
Simonavičius, Albertas Kojalavičius, 
Kristijonas Donelaitis, Vilniaus Gaonas, 
Martynas Počobutas, Tadas Kosciuška, 
Laurynas Stuoka-Gucevičius, Liudvikas 
Rėza, Teodoras Grodhusas, Joachimas 
Lelevelis.

Simonas Daukantas, Adomas Mickevi
čius, Motiejus Valančius, Ignas Domeika, 
Emilija Pliaterytė, Antanas Juška, Antanas 
Mackevičius, Antanas Baranauskas, Vincas 
Svirskis, Žemaitė, Jurgis Bielinis, Petras 
Vileišis, Jonas Basanavičius, Vincas Ku
dirka, Jonas Jablonskis, Gabrielė Petke
vičaitė Bitė, Kazys Grinius, Vydūnas, Juo
zas Naujalis, Juozas Tumas Vaižgantas, šv. 
Jurgis Matulaitis, Antanas Smetona, Mi
kalojus Konstantinas Čiurlionis, Oskaras 
Milašius, Jonas Biliūnas, Kazimieras Bū
ga, Mykolas Riomeris, Mykolas Sleževi-

Žuvo trys lietuviai alpinistai
Žinia apie tragišką architektės 53 me

tų marijampolietės Laimos Tumynienės, 
jos 49 metų sutuoktinio Arūno Tumyno 
bei 46 metų kauniečio Vytauto Domino 
žūtį Alpių kalnuose atkeliavo liepos 19 
dieną.

Architektė ir jos sutuoktinis versli
ninkas svajonę įveikti aukščiausią Euro
pos viršukalnę Monblane (žifir. nuotr. 
dešinėje) puoselėjo dvejus metus ir tam 
rengėsi. Šie trys alpinistai kopė į Mon
blane kitam lietuviui alpinistui Algiman
tui Vasiliauskui gerai žinomu ir ne kartą jo 
įveiktu maršrutu.

Nelaimė įvyko, kai alpinistai iš 3,300 
metrų aukščio leidosi žemyn. Sutuokti
niai Laima ir Arūnas Tumynai bei kaunie
tis Vytautas Dominas buvo susirišę viena 
virve. Kitas mariampolietis Juozupas 
Zimnickas, dar vienas keliautojas iš Kau
no bei vedlė buvo susirišę kita virve. Oro 
sąlygos buvo labai prastos. Žemyn besilei
džiantys alpinistai vieną naktį praleido 
kalnų namelyje, o penktadienį tęsė žygį.
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“Vienybės medis”. Iš kairės: V. Adamkus, T. 
Gutauskas, R. Palekas ir A Kubilius.

čius, Mykolas Biržiška.
Vincas Krėvė, Maironis, Tadas Iva

nauskas, Mečislovas Reinys, Aleksandras 
Stulginskis, Borisas Dauguvietis, Mykolas 
Krupavičius, Vladas Jurgutis, Kipras Pet
rauskas, Stasys Šalkauskis, Vincas My
kolaitis Putinas, Stasys Girėnas, Steponas 
Darius, Balys Sruoga, Ieva Simonaitytė, 
Povilas Bražiūnas, Antanas Gustaitis, 
Juozas Matulis, Kazimieras Baršauskas, 
Jonas Aistis, Antanas Gustaitis, Salomėja 
Nėris, Adolfas Šapoka, Bernardas Braz
džionis, Juozas Miltinis, Antanas Macei
na, Jonas Žemaitis, Česlovas Milošas, 
Algirdas Julius Greimas, Adolfas Rama
nauskas Vanagas, Tėvas Stanislovas, Vin
centas Sladkevičius, Marija Birutė Gim
butienė, Juozas Lukša, Kazimieras Vasi
liauskas, Stasys Lozoraitis, Stasys Krasaus
kas, Vytautas Kernagis, Romas Kalanta.

Skulptūros autoriai tikisi, kad žmonės, 
perskaitę nepažįstamą pavardę, ieškos 
apie ją daugiau žinių ir taip pažins tuos, 
kurie Lietuvą kūrė iki šios, dabartinės vi
suomenės. Mat sąmoningai pasirinkta dar 
neįamžinti gyvų, aktyviai dirbančių savo 
Tėvynės labui asmenybių. □

„Kiek aš žinau, Arūnas paslydo ir 
pašliaužė kelis metrus, tačiau nepavo
jingai. Laima ir Vytautas sustojo, kad Arū
ną ištrauktų. Tačiau toje vietoje sustoti 
jokiu būdu negalima, nes nuolat krinta 
akmenys. Jie trenkėsi į keliautojus.

Tragedija įvyko Juozupo, kuriam ak
muo irgi pataikė į galvą, ir jo bendra
keleivių akivaizdoje. Akmenų, sniego ir 
vandens lavina užgriuvo Arūną, Laimą ir 
Vytautą. Jie krito maždaug iš 250 metrų 
ir dingo debesyje“, - liūdnai pasakojo 
A.Vasiliauskas.

Likę gyvi alpinistai apie nelaimę 
pranešė gelbėtojams. Šie atskrido sraig
tasparniu, nustatė vietą, kurioje gali būti 
nukritę žmonės. Bet pradėti gelbėjimo 
darbų nebuvo įmanoma dėl blogų orų - 
Alpėse siautė audra.

Pagerėjus orams, alpinistų buvo ieš
koma iš oro, į nelaimės vietą pėsčiomis 
ėjo 10 gelbėtojų. Ant uolos jie pastebėjo 
vieną kūną. Nuo jo į sniegą buvo nutįsusi 
ir prasmegusi virvė, prie kurios turėjo 
būti prisirišę kiti du nelaimėliai. Gelbė-

Padėtis sveikatos apsaugos sistemoje 
Lietuvoje yra gana liūdna, reformos čia 
jau turėjo būti padarytos, o ne tik apie jas 
tik galvojama, pareiškė Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė, susitikusi su laikinuoju 
sveikatos apsaugos ministru Algiu Čapli
ku. Išsakiusi daugybę priekaištų sveika
tos apsaugos sistemai Prezidentė išreiškė 
viltį, kad ministras parodys iniciatyvą, im
sis reikiamų veiksmų ir galiausiai taip rei
kalinga reforma šioje srityje pajudės.

Kaip po susitikimo teigė Prezidentės at
stovas spaudai Linas Balsys, per Preziden
tės susitikimą su A. Čapliku buvo nevengta 
aštresnių momentų. Prezidentė ragina po
litikus kuo greičiau ištaisyti, pasak jos, gruo
dį padarytas grubias klaidas. Draudimo 
sistema turi būti įgyvendinta kuo greičiau. 
Prezidentė taip pat atkreipė dėmesį į porei
kį restruktūrizuoti didžiąsias ligonines ir 
pagerinti ligonines. Ji pasiūlė Vyriausybei 
svarstyti “paslaugų krepšelio” įvedimo idėją 
sveikatos apsaugos srityje.

Pokalbio su laikinuoju ministru metu 
daug dėmesio buvo skirta vaistų kainų 
problemoms. Prezidentė nesuprantama 
vadino situaciją, kai generiniai vaistai 
Lietuvoje kainuoja tiek pat ar net bran
giau nei originalūs, nes taip nėra niekur 
pasaulyje. Jos teigimu, vaistų kainos Lie
tuvoje yra monopolizuotos, pasidalintos 
tarp grupuočių, kurios valdo tą nedidelę 
rinką, kurioje jos veikia. Jei nėra rinkos ir 
nėra savireguliacijos, reikia įvesti kainų 
reguliavimą. Jos įsitikinimu, antkainius de
rėtų reguliuoti ne tik kompensuojamie
siems, bet visiems vaistams.

Prezidentės nuomone. Valstybinės vais
tų kontrolės tarnybos veikla yra stabdis ir 
gėda. “Ši tarnyba praktiškai trukdo įvesti 
pigesnius vaistus. Grupuočių dominavi
mas tokioje jautrioje, svarbioje srityje kaip 
sveikatos apsauga ir vaistai yra nepatei
sinamas, nusikalstamas, nes nuo to pri
klauso žmonių sveikata ir gyvybė”, - Pre
zidentę citavo L. Balsys. Prezidentė kons
tatavo, kad Vyriausybė turėtų imtis kuo 
skubesnių priemonių pradėti reformą ir 
ištaisyti padėtį.

Ministras A. Čaplikas kalbėdamas apie 
vaistų kainas priminė, jog jis jau pasirašė 
Vaistų prieinamumo gerinimo planą. Jis 
taip pat tikisi, kad pasitaisys situacija 
Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje. 
Esą tam vilties teikia naujasis jos vadovas 
Gintautas Barcys. Jis per 20 dienų turi 
pateikti pasiūlymus, kaip sutvarkyti šios 
tarnybos veiklą.

Ministras teigė su Prezidente aptaręs ir 

tojai aptiko žuvusiųjų kūnus ir nugabeno 
juos į morgą. Jų kūnai bus kremuoti 
Prancūzijoje, o po to parvežti j Lietuvą.

(Pagal Lie tuvos spaudą)

sveikatos apsaugos srities pertvarkos pla
ną. “Nuo kitų metų iš Privalomojo svei
katos draudimo fondo bus finansuojamos 
tik tos paslaugos, kurias valstybės galės ap
mokėti rūpindamasi žmogumi ir jo saugu
mu”, - sakė A. Čaplikas. Numatoma sveika
tos apsaugos sistemos pertvarka yra pagrįs
ta tuo, kad reikia mažinti stacionarių 
paslaugų apimtis ir taip atsilaisvinusius 
pinigus ir specialistus nukreipti į pirminę, 
ambulatorinę grandį-dienos stacionaro, 
dienos chirurgijos bcislaugos paslaugas.

Ligonines ketinama suskirstyti į tris 
lygmenis: rajonų, regionų ir respublikos 
lygmens. Dalis šiuo metu rajonuose esan
čių ligoninių liks rajoninėmis, kitos bus 
stiprinamos ir taps regioninėmis. Respub
likinės ligoninės veiks penkiuose didžiuo
siuose miestuose. Rajoninėje ligoninėje 
turėtų likti slaugos, terapijos, dienos chi
rurgijos paslaugos, bet jose nebebus pačių 
brangiausių tarnybų - reanimacijos, labo
ratorijos, operacinės. Regiono lygmens li
goninės būtų stiprios, teikiančios įvairia
pusę pagalbą. Jose veiktų ir chirurgijos, aku
šerijos, pediatrijos, neurologijos skyriai. Jos 
turėtų priimti visus pacientus, kuriems ne
reikalinga ypač specializuota ir sudėtinga 
pagalba. O respublikinės ligoninės turėtų 
būti skįrtb$tik patiems sudėtingiausioms 
ligoniams, kuriems reikalinga speciali
zuota pagalba, brangi aparatūra, taigi ne 
apendicitų operacijoms.

Yra dar dvi gnipės ligoninių, kurių li
kimas taip pat spręsis reformos metu: 
Slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės 
bus perleidžiamos savivaldybėms. Speciali
zuotos psichiatrijos, infekcinės, tuberkulio
zinės ligoninės “stambės” jas jungiant.
Trumpa lietuvių gyvenimo 

trukmė
Pacientus ir vaistų gamintojus vienijan

čios organizacijos Lietuvoje ragina kuo 
skubiau įgyvendinti Sveikatos apsaugos 
ministerijos parengtą Vaistų prieinamumo 
ir kainų mažinimo priemonių planą, tačiau 
įspėja, kad šios priemonės tik iš dalies pa
gerins prastą sveikatos priežiūrą Lietuvo
je. Šiuo metu Lietuvoje žmonės gyvena 
trumpiausiai visoje ES, o naujausiame Eu
ropos ir Kanados sveikatos priežiūros si
stemų paslaugų tyrime Lietuva atsidūrė 25- 
oje vietoje tarp 32 valstybių.

Didžiausią rūpestį kelia tai, kad, paly
ginus su Europos Sąjunga, kur vidutinė 
žmonių gyvenimo trukmė ilgėja, Lietuvoje 
gyvenama vis trumpiau. Be to, Lietuvoje 
yra palyginti didelis darbingo amžiaus 
žmonių mirtingumas. Tai susiję ne tik su 
gyvenimo kokybe, bet ir tinkama sveika
tos priežiūra, pirmiausia - su nepakan
kamu šiuolaikinių medicinos technolo
gijų ir modernių vaistų prieinamumu. Šiuo 
metu Lietuvoje valstybės dengiama gydy
mo vaistais kaštų dalis yra viena ma
žiausių visoje Europos Sąjungoje.

Lietuvos Etinių farmacijos kompanijų 
asociacija (EFA) atkreipia dėmesį, kad, 
vykdant Pasaulio banko rekomendacijas 
mažinti ligoninių skaičių ir didinti ligonių 
gydymą ambulatoriškai, labai svarbi yra 
tinkama vaistų politika. „Gulėjimą ligoni
nėje pakeisti ambulatoriniu gydymu gali
ma tik naudojant tinkamus modernius 
vaistus, kurie ne tik gydo, bet ir sustiprina 
ligonio organizmų, padeda jam išlikti dar
bingam. Jau dabar naujausi vaistai suteikia 
galimybę nemažą dalį ligų gydyti pacien
tui gyvenant visavertį gyvenimą, negulint 
ligos patale“, - sakė EFA pirmininkas.

Pabrėžiama, kad Pasaulinės Sveika
tos organizacijos biuro duomenimis, 
2009 m. pradžioje vidutinė gyvenimo 
trukmė Lietuvoje buvo 71 metai, o Eu
ropos Sąjungos vidurkis yra 79 melai. Dar 
trumpesnė yra vyrų gyvenimo trukmė: 
Lietuvoje - 64.9 metai, o ES - 76 metai.
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ABU KRANTAI

Kur vienas krantas jungias su kitu, 
Australiją su Baltija susiejęs, 
Abu krantai man tokie artimi, 
Myliu jų vasaras, žiemas ir vėjus.

Papūgos grakkčios uodegas 
kukuoja,

Iš rankų lęsa, akina spalvom, 
O gegutėlė taip meiliai kukuoja, 
Sugrįžti kviečia tėviškėn savan.

Koalos eukaliptuose sau tupi, 
Pasigardžiuoja skindamos lapus, 
O Lietuvėlėj obelys linguoja, 
Ir lyja lyja liepžiedžių lietus.

Ryškiam skliaute žvaigždelės 
mirguliuoja

Ir saulė ridinėjas tarp krantų, 
Pakyla ji Australijoj iš ryto, 
Kai Lietuvoj nelieka žiburių.

Kaip malonu...
Isolde Ira Poželaitė - Dayis AM

Malonus tau
tietis man davė 
pasiskaityti “Pa
saulio Lietuvis“ Nr 
06 - 07, kuriame 
Audronė V. Ščiu
kaitė straipsnyje 
„Lietuva, 2009-ie- 
ji” rašo, kuo mes 
turime didžiuotis. 
Cituoju: “Gyveni
mas mus verčia būti savimi, taigi ir 
būkime... juk turime kuo didžiuotis...savo 
bendruomeniškomis dainų šventėmis, 
kurios įtrauktos į saugotinio pasaulio pa
veldo sąrašą, turime kryždirbystę, kuriai 
skirta tokia pat ypatinga vieta pasaulio 
kultūroje, mes turime įdomų ir visą kitą 
liaudies meną, savo nepakartojamas 
tradicijas, kuriomis pasinaudos mūsų 
režisieriai, ir atvykę svečiai turės progos 
pamatyti mūsų išskirtinumą.“

Gražios mintys, tačiau neužmirškime 
ir mūsų literatų bei muzikų, kurių kūrybą 
teko išgirsti tolimoje Australijoje, ir tai ne 
lietuvių renginyje, bet australų koncerte.

Labai apsidžiaugiau perskaičiusi, kad 
Adolfas Šapoka buvo pagerbtas, ir mes jau 
mokėmės istorijos iš jo knygos „ Lietuvos 
istorija.“ Adolfas Šapoka buvo pagerbtas 
tradiciniu paminklu - stogastulpiu, kurį 
sukūrė pagarsėjęs meistras Stasys Kara- 
nauskas. Stogastulpis įamžina Adolfo 
Šapokos gimtinę Grybelių kaimą, Utenos 
rajone.

Quedlinburg (sulietuvintas į Kvedling- 
burgas), lietuviams įsimintinas tuo, kad 
Quedlinburg buvo įtrauktas į UNESCO 
Pasaulio paveldo sąrašą, nes vidutinio

Iš Redakcijos pašto
Ačiū kaimynams

Savo laiku, kai buvome jauni ir nerū- 
spestingLCabramattoje turėjome net ALB 
Apylinkę. Šiandien dairomės į šalis, kur 
dingo tie draugai ir kaimynai? Vieni iš
sikėlė į žalesnes lankas, o kiti jau ilsisi 
aplink baltą kryžių Rookwoodo kapinių 
lietuvių sekcijoje. Amžinos ramybės jiems!

Tarp likusių svetimųjų jūroje, jeigu 
taip galima išsireikšti, Cabramattoje dar 
gyvena Zita ir Pranas Andriukaičiai, ku

Gražina Pranauskienė Tūkstantmečio pasakojimai vaikams
(Šie kampeliai skiriami tėvams ir mokytojams, kad paskaitytų vaikams)

Pamočiau lazdele naktin 
žvaigždėton,

Apjuosčiau Lietuvą Australijos 
skliautu, 

Tada abidvi šalys susilietų 
Ir nebeliktų ilgesio naktų.

2009/07/02

dydžio mieste yra gal daugiau kaip 800 
Fachwerkbauten. (sulietuvinta į fechverki- 
nis stilius). Lietuviams įdomu, tai, kad po 
Antro Didžiojo karo, susigrąžinus pagrob
tas brangenybes (Vokietijos valdžia su
mokėjo 6 milijonus markių radėjams? 
pardavėjams?), būtent: „Karolingen val
dovų kodeksą, Quedlinburg evangeliją, 
papuošta dramblio kaulu inkrustuotu 
viršeliu ir taip pat papuoštą dėžute”, ku
rioje buvo laikomos brangenybės X-XI 
amžiuje, valdovo „Heinrich Lojo šukos ir 
paauksuota Šv. Servacijaus skulptūra“.

'lito pačiu laiku buvo rašomas ir met
raštis, kuriame paminėta Lietuva, 
lotyniškai “LITUAE.“ Kodėl? Šv. Bruno
nas, kuris krikštijo lietuvius pagonius tuo 
laiku buvo nužudytas su savo palydovais 
prie Rusios (galbūt Prūsų?) ir Lituae pa
sienio. Taip grindžiama lietuviams svarbi 
data, kad Lietuva, viena ar kita valdžios 
forma, jau egzistavo. Gaila tik, kad Lietu
vos valdovai, po karaliaus Mindaugo 
(1263) ir jo sūnų nužudymo, nesusiprato 
patys priimti krikštą ir prašyti popiežiaus 
karališkosios karūnos.

Ištrauka iš straipsnio “Valstybinis dainų 
ir šokių ansamblis „Lietuva“ ... Mane 
suintrigavo straipsnyje dar negirdėtas 
liaudies muzikos instrumentas - daudytė.

Kažin, o gal rasiu žodyne paaiškini
mą? Atsiverčiu savo brangiausią knygą - 
daudytė „...medinis pučiamasis lietuvių 
liaudies muzikos instrumentas (trimitas).“

“Švelnios pjesės grojamos birbyne, 
kanklėmis. Reta programa apsieina be 
daudyčių įžangos“. Aha. trimitams su
skambus scenoje, salėje ar lauko arenoje 
publikos šurmulys nutyla - programa 
prasideda. Na, o kiti instrumentai, seni 
pažįstami - „skudučiai, skrabalai (barš
kalai) ar vingrios lumzdelių (pučiamasis 
muzikos instrumentas) melodijos.“ □ 

rie nesidžiaugia gera sveikata, Lėta ir 
Antanas Kramiliai.

Sveikiausi (?) - Onutė ir Algis Kapo- 
čiai. Kažin ar tilptų į vieną lapą surašyti, 
kiek operacijų yra turėjęs Algis. Visur 
spėjanti ir lankanti kitus ligonius Onutė 
irgi negali pasidžiaugti savo sveikata.

Užėjus debesiui ant mano akies teko 
atsigulti ligoninėn ir nušluoti tą miglą. 
Savo nuoširdumą ir šilumą tuojau parodė

Darius ir 
Girėnas

Lietuvoje ga
lima buvo išgirs
ti posakį: Žiūrėk, 
ateina Dariaus ir

Girėno motina”, tarytum Darius ir 
Girėnas būtų vienas asmuo.

Tiesa, Stepas Darius ir Stasys 
Girėnas gimė ir augo Žemaitijos 
kaimuose, vos 50 km. nuo vienas kito 
ir tarp jų buvo tik dvejų metų skir
tumas. Bet jie susitiko tik Ameri
koje, kai abudu buvo 30-mečiai la
kūnai, o susidraugavo tik po 5 metų, 
kai 1932 m. Darius pakvietė Girėną 
kartu skristi į Lietuvą.

Dariui labai didelį įspūdį buvo pada
ręs Lindbergo skrydis per Atlantą. Jis 
svajojo ir pats skristi ir taip išgarsinti 
Lietuvos vardą. Aviacija tada dar tik buvo 
prasidėjusi, lėktuvėliai kaip žaisliukai, o 
tolimi skrydžiai pavojinga retenybė.

Girėnui mielai pritarus, jie sudėjo vi
sas savo santaupas ir nusipirko lėktuvą už 
$3,200. Nupirkę lėktuvą, jie paskelbė: 
“Mes skrisime į Lietuvą! Lietuvių tauta 
laukia iš savo sūnų ir didesnių žygių... 
Jaunoji Lietuva! Tavo dvasios įkvėpti, mes 
pasistengsime pasirinktą uždavinį įvyk
dyti... Tad šį savo skridimą skiriame ir 
aukojame Tau, Jaunoji Lietuva! ”

Tačiau lėktuvą reikėjo pritaikyti toli
mam skridimui, tai jie kreipėsi paramos į 
Amerikos lietuvius. Jie patys ruošė di
džiules aviacijos šventes ir skraidino 
keleivius, o savanorės moterys tose šven
tėse gamino ir pardavinėjo maistą ir 
pyragus. Daug kas tiesiog aukojo pinigus.

Patobulintas lėktuvas buvo pakrikš
tytas LITUANICA. Jo ilgumas buvo 
mažiau kaip 9 metrai, jo vidutinis greitis 
buvo 180-200 km. per valandą. Kadangi 
trūko pinigų, lėktuvas neturėjo radiokom- 
paso ir parašiutų. Nebuvo ir prietaiso, ku
ris parodytų, kaip aukštai lėktuvas yra 
nuo žemės.

Pasiruošę kelionei, jie gavo iš Lietu
vos ir Amerikos pašto įstaigų leidimą

Lietuvai - daugiau žinių apie išeiviją
Vienoje PLB Seimo rezoliucijoje nu

spręsta siekti gerinti savo įvaizdį Lietu
voje ir sudaryti darbo grupę, kuri rūpin
tųsi, kaip Lietuvos gyventojus geriau 
informuoti apie išeiviją, jos siekius, veik
lą ir istoriją. „Lietuviai nesupranta, kas 
mes esame. Jie mano, kad mes esame 
svetimtaučiai, lai skaudu mums“, - teigė 
PLB pirmininkė Regina Narušienė.

„Mes per mažai šnekame apie savo 
nuveiktus genis ir teigiamus darbus, kurie 
skirti Lietuvai ir Lietuvos gėrio kūrimui. 
Nors mes gyvename ne Lietuvoje, gėrį 
kuriame iš užsienio. Apie tai mažai rašo
ma, mažai skaitoma ir susidaręs labai

Algis ir Onutė Kapočiai, padėdami su 
transportu. Ačiū Jums, Onute ir Algi. Lai 
Angelas Sargas lydi Jūsų kelius.

Daugeliui yra žinoma, kad Cabra
mattoje yra dideli rusų slaugos namai-St. 
Sergius Russian Nursing Home. Čia ra
do krikščionišką prieglaudą ir nemažai 
lietuvių. Šiuo metu ten gyvena mums ge
rai pažįstami: Anelė Pauliukonienė, M. 
Marašinskicnė, Izabelė Daniškevičienė, 
Valė Stanevičienė, M. Sirutis ir Kazimieras 
Butkus. Nepamirškime jų šiose skaus
mingose dienose.

Antanas Kramilius

Stepas Darius ir Stasys Girėnas.

vežti į Lietuvą laiškus oro keliu. Google 
parašyta, kad “tai buvo pirmas transat
lantinis oro pašto siuntinys”. Tame pašto 
maiše buvo apie kelis šimtus vokų.

Lėktuvas buvo taip perkrautas, kad 
Darius net pajuokavo: “Jei pavyks pakil
ti, tai95% kelionės bus įvykdyta”. Tikrai, 
Lituanica vos-vos pakilo iš NcwYorko, 
tačiau laimingai perskrido Atlanto van
denyną ir Škotiją. Tik Vokietijoje kilo 
audros, buvo rūkas ir vidurnaktį skrisda
mi virš Soldino (Soldau) jie nutarė ieškoti 
vietos nusileisti. Nematydami kokiame 
aukštyje skrenda, lakūnai užkliudė me
džius, ir lėktuvas sudužo.

Kaip menkai buvo aprūpintas lėktuvas, 
matyti iš to, kad jam sudužus, buvo rastas iš 
Dariaus rankos iškritęs dar degantis 
elektrinis žiebtuvėlis, kuriuo Darius bandė 
pasišviesti ieškodamas nusileidimo vietos.

Tūkstančiai žmonių, atėję į Kauno 
aerodromą pasitikti lakūnų, sulaukė tik jų 
karstų.

Dariaus gimtinis kaimas Rubiškės 
dabar pavadintas Darius. Jo tėviškėje 
supiltas milžinkapis, pastatytas pamink
las ir veikia muziejus.

Lituanikos likučiai yra Karo Muziejuje 
Kaune. Pašto maišas iškrito ncsuplyšęs, ir 
laiškai buvo išdalinti adresatams.

Soldinas dabar priklauso Lenkijai ir 
vadinasi Mislibož.

Aliutė

negatyvus požiūris į išeiviją, išeivius”, - sa
kė PLB pirmininkės pavaduotoja Dalia 
Hcnkc. Jos manymu, tai galima daryti, 
pavyzdžiui, į mokyklų istorijos pamokas 
įtraukiant trumpą apžvalgą, kas yra Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė, ką Bendruo
menės daro dabar. Juk užsienio lietuviai 
užsiima kultūriniais, švietėjiškais projek
tais, partnerių ieškojimais, verslo partne
rysčių kūrimu.

„Tai konkretūs įgyvendinami dalykai, 
kurie Lietuvai atneša investicijų, tuo pa
čiu Lietuva garsinama po visą pasaulį ir 
tuo pačiu mes kuriame Lietuvos įvaizdį 
užsienyje. Dėl to norėtume, kad ir mūsų 
įvaizdis tarp Lietuvos žmonių būtų 
geresnis”, - sakė ji. Jos nuomone, žmonės, 
daugiau išgirdę apie išeivių veiklą, kitaip 
reaguos į prašymą išlaikyti prigimtinę 
teisę į lietuvybę -pilietybę.

(Šiuo metu Lietuvių Bendruomenės 
yra įsikūrusios mažiausiai keturiasdešimt 
vienoje valstybėje.) □

When'sthe last time you 
wentto 
www.ALJS.org ?
The young 'uns have 
been busy! ALJS
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Mūsų sportininkai “Sporto” akimis (1)
Marytė Marcinkevičiūtė, Vilnius 

“Sporto” vyr. redaktoriaus pavaduotoja

Australijos lietuvių sportinė delega
cija perVIIl Pasaulio lietuvių sporto žai
dynes pagal dalyvių skaičių buvo trečia 
(70 sportininkų). Ji j žaidynes atvyko 
pasipuošusi vienodais žaliais ir baltais 
sportiniais marškinėliais su emblemomis. 
Kengūrų krašto sportinėje delegacijoje- 
ir Australijos Lietuvių Fizinio Auklėji
mo Sąjungos Valdybos pirmininkas, 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo vadybininkas 
Jeronimas Belkus.

Gerbiamas pirmininke, kaip Austra
lijos lietuviai jaučiasi Lietuvoje? - pa
klausiau J. Delkaus.

Ačiū, labai gerai, jaučiamės lyg namie. 
Mūsų sportininkai mėgėjai, apie meda
lius žaidynėse negalvojome, nors juos 
laimėti, žinoma, garbinga. Pagrindinis mū
sų tikslas - užmegzti naujas pažintis, pa
tobulinti lietuvių kalbą, pamatyti savo 
tėvų ir senelių kraštą. Rengiame Austra
lijos lietuvių sporto šventes, kuriose daly
vauja įvairaus amžiaus sportininkai,-jie 
labai norėjo atvažiuoti ir į Lietuvą, išban
dyti jėgas Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nėse, įkurtas norėtume atsiųsti bent vie
ną savo komandą. Per PLSŽ didelį įspūdį

Belkų šeima. Iš kairės: Andrius (Pasaulio liet, sporto žaidynėse lai
mėjęs du aukso medalius), Melissa, Laura ir Jeronimas.

Šventinė Lietuva
Antanas Laukaitis, Vilnius

Pasibaigė labai įspūdingos ir puikiai 
pasisekusios VHI-osios Pasaulio lie
tuvių jubiliejinės sporto žaidynės, ku
riose ir mūsų Australijos lietuviai spor
tininkai pasirodė labai gražiai, laimėda
mi net visų trijų spalvų - aukso, sidabro ir 
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mūsų sportininkams padarė iškilmingas 
Žaidynių atidarymas ir visa programa, 
eisena iš Katedros aikštės į Kalnų parką, 
draugiška atmosfera per varžybas, eks
kursijos po Kryžių kalną, Trakus, Kerna
ve, draugiškos rungtynės Alytuje, kur bu
vome labai šiltai priimti, sutikimas Prezi
dentūroje, kur galėjome bendrauti su VIII 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių globė
ju, LR Prezidentu Valdu Adamkumi. Mes 
esame labai dėkingi “Žalgirio” draugijos 
prezidentui Vytui Nėniui, kuris oro uoste 
sutiko mūsų sportinę delegaciją ir ja nuo
širdžiai rūpinosi nuo pačios pirmosios 
dienos.

Kaip rengėtės šiai pasaulio lietuvių 
sporto šventei?

Jai pradėjome rengtis prieš pusantrų 
metų, mūsų krepšinio komandos turėjo 
bendras penkias šešias treniruotes. Jos bu
vo surengtos Geclongc, nes ten visiems 
buvo patogiausia susirinkti. Iš pradžių į 
Lietuvą norėjo vykti apie 80 sportininkų, 
tačiau 10 jų atsisakė. Į komandas nesisten
gėme pakviesti pačių geriausių savo spor
tininkų, žaidynėse atstovavo tie, kurie 
dalyvauja mūsų sporto šventėse. Jiems 
sudarėme pirmąją galimybę patekti į 
rinktines. Ne visi mūsų sportininkai kal
ba lietuviškai, dauguma jų yra iš mišrių 

šeimų. Gerai lie
tuviškai kalba vy
rų pirmosios krep- 
šinio komandos 
kapitonas Mantas 
Zėgeris - Kalėda, 
kuris yra gimęs 
Lietuvoje ir su ma
ma atvažiavęs gy
venti į Australiją. 
Lietuviškai jau 
bando kalbėti ir 
mano šios kelio
nės pavaduotojas, 
buvęs neblogo ly
gio krepšininkas, 
o dabar 16 metų 
Geelongo “Vy
ties” sporto klubui 
vadovaujantis 
AlexWiasek, ku
rio žmona yra lie
tuvė.

bronzos - medalius. Žiūrovai bei spaudos 
atstovai mūsų sportininkus išrinko kaip 
gražiausiai su savo sportinėmis ir išeiginė
mis uniformomis apsirengusią komandą.

Po Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
prasidėjo naujoji Tūkstantmečio šventės 
dalis - dainų, šokių, meno ir jaunimo 
pasirodymai.

Stadione iš kairės: Jeronimas Belkus, Stasys Šutas ir Jonas Obeliūnas.

Sportininkai po varžybų.

Kokių miestų 
sportininkai suda
rė jūsų rinktines?

Mūsų koman
doje buvo sporti
ninkų iš visos Aus
tralijos: Brisbanės, 
Sydnėjaus, Mel
bourne, Geelongo, 
Adelaidės, Ilo- 
barto. Sportinei 
delegacijai vado
vavo Lietuvoje 
dažnai besilankan
tis didelis sporto 
entuziastas žur
nalistas Antanas 
Laukaitis. Žaidy
nėse dalyvavo ketu
rios mūsų krepši
nio komandos (dvi 
moterų ir dvi vyrų), 
golfo, teniso, stalo
teniso, biliardo žaidėjai, žūklės ir plauki
mo entuziastai. Žaidynėse jėgas bandė 17- 
metis sūnus Andrius, rungtyniavęs golfo 
varžybose. Dar mokyklą lankantis mano 
sūnus prieš tris mėnesius tapo Australijos 
jaunių golfo vicečempionu ir pagerino 
Australijos jaunių bei vyrų rekordus. Per 
varžybas Andrius, kuris yra kuklus ir nie
kada negalvoja apie medalius, neteikia 
reikšmės savo pergalėms - jis paprasčiau
siai mėgsta žaisti golfą ir nori tapti pro
fesionalu. Vyriausia mūsų komandoje bu
vo Australijos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkė, didelė kalnų slidinėjimo 
entuziastė Angonita Wallis, kuribandė jėgas 
stalo teniso varžybose. Po žaidynių mūsų 
sportininkai neskubės į Australiją, stebės

Turbūt ir daugelis tautiečių Australijo
je skaitė spaudoje, stebėjo internete ar 
girdėjo iš savo artimųjų, kurie tuo metu 
buvo Lietuvoje, kaip praėjo visos šventės. 
Aš nekartosiu čia visų renginių, koncer
tų ir kitų labai įspūdingų pasirodymų, ku
rių dauguma, kiek sąlygos ir mano skau- 
dantys keliai leido, stebėjau ir aš, gau
damas oficialias žurnalistines akreditaci- 
jas. Gyvenau ir turėjau butą visai netoli 
Vilniaus Katedros, kurios didžiulėje aikš
tėje vyko daugelis šventės renginių. Net ir 
aplinkinės gatvės būdavo policijos užda
rytos, todėl ir automobiliu pas mane at
vykti būdavo negalima.

Puikus čia buvo Atidarymo koncertas 
„Pasveikinkim vieni kitus“, per kurį mes 
visi su dainom ir broliškais bučiniais bei 
gražia programa tikrai nuoširdžiai svei
kinom vieni kitus.

Įdomūs koncertai vyko Bernardinų ir 
Sv. Jonų bažnyčiose. Ypač įdomus ir gal 
pats gražiausias renginys vyko Kalnų par
ke - ten pat, kur ir buvo Sporto žaidynių 
atidarymo ir uždarymo šventė. Tai An

Dainų ir šokių šventę, į kurią atvyks ir 
Australijos šokėjų grupė bei choristai. Po 
to daugkas leisis į kelionę po Europą, kiti 
susitiks su savo giminėmis Lietuvoje.

Kelintos jums buvo šios PLSŽ?
Ketvirtos. 1978 m. dalyvavau žaidy

nėse Toronte ir žaidžiau tinklinį, 1983 m. 
- Čikagoje vadovavau Australijos lietuvių 
tinklinio komandai, o 1991 m. stebėjau 
žaidynes Adelaidėje, kuriose pirmą kartą 
dalyvavo sportininkai iš Lietuvos. Tada iš
gyvenau nepakartojamas džiaugsmo aki
mirkas. mačiau gražų Lietuvos sportinį 
jaunimą. Likau sužavėtas šiomis, aštun
tosiomis, žaidynėmis, tikrai nepraleisiu 
progos atvažiuoti ir į devintąsias žaidynes 
2013 metais. □ 

samblių vakaras “Metai“ Čia pasirodė vi
sos Lietuvos įvairūs meno, dainų ir šokių 
ansambliai. Apie tris valandas pilnai šio 
parko tribūnas buvo užpildę žiūrovai. Tai 
buvo kažkas nepaprasto ir tikrai negali
ma buvo įsivaizduoti, kaip tokį masinį 
artistų, šokėjų ir dainininkų, jau neskai
tant muzikantų ir orkestro, būrį buvo 
galima taip darniai suderinti. Atrodė, kad 
keli tūkstančiai pasirodančiųjų yra kaip 
viena didelė grandis. Daugumoje tai bu
vo tik gražusis Lietuvos jaunimas, su
važiavęs iš visos Lietuvos ir pasaulio. Ir 
kas galėtų pasakyti, kad Lietuvoje nėra 
jaunimo ir dar tokio puikaus.

Nuostabi buvo ir moksleivių dainų 
diena „Skambantys vaikystės sodai“, kur 
Lietuvos besimokantis jaunimas parodė 
savo visus sugebėjimus dainoje, šokyje ir 
muzikoje. Taip pat labai įdomūs folklo
ro pasirodymai buvo Sereikiškų parke. 
Mano pašonėje - Katedros aikštėje vyko 
„Žemės Lietuvos supylimas“. Taip pat 
pasirodymai prie Gedimino kalno.

Nukelta į 7 psl.
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Lietuviškų pinigų istorija - kaip paroda
Didžiausia privati lietuviškos numiz

matikos - įvairių laikų Lietuvos monetų 
ir banknotų - kolekcija yra saugoma 
viename iš Druskininkų kurorto viešbu
čių. Garbaus amžiaus žemaičio kolek
cininko Domininko Kaubrio per daugiau 
kaip 60 metų sukauptas lietuviškų seno
vinių pinigų rinkinys eksponuojamas tri
jose Numizmatikos kabineto salėse 
Druskininkų “Violetos” viešbutyje, lauk
damas ne tik specialistų, bet ir visų besi
dominčių lietuviškos ir su Lietuva susi
jusios numizmatikos lobiais.

Užsukusius svečius pasitinkantis gar
baus amžiaus kolekcininkas D. Kaubrys 
gimė 1915 m. Žemaitijoje ir dar jaunys
tėje susidomėjo monetų kolekcionavi
mu. Pirmieji kolekcijos pinigai - tėvo, 
buvusio rekrūto, Pirmojo pasaulinio karo 
metais keliavusio namo iš carinės kariuo
menės aplinkiniais Europos keliais, per 
Balkanus, parsinešti įvairių valstybių pi
nigai, kuriuos busimasis kolekcininkas dar 
vaikystėje smalsiai apžiūrinėdavo.

Privačią D. Kaubrio kolekciją tyri
nėjantis ir unikalią Numizmatikos kabi
neto ekspoziciją parengęs kaunietis pro
fesorius habil. dr. Stanislovas Sajauskas 
sako, kad D. Kaubrio per daug dešimt

Šventinė Lietuva
Atkelta iš 6 psl.
Oficialus priėmimas svečiams ir vėliau 
visiems vyko Valdovų rūmuose. Rūmų 
statybos dėl finansinių trūkumų nebuvo 
baigtos, todėl svečiai buvo įvesti pro įėji
mą, kuriuo senovėje vaikščiodavo ir se
nieji Lietuvos valdovai. Pasivaikščiojimas 
vyko vidaus kieme. Čia svečiams dainavo 
Kauno valstybinis choras ir čia buvo Lie
tuvos vadovai bei pats šių rūmų organi
zatorius Algirdas Brazauskas.

Įdomi buvo ir šokių diena „Laiko 
brydėm“, vykusi Žalgirio stadione, kur 
tūkstantinė šokėjų grupė labai gražiai 
pasirodė. Labai įdomios ir gražios buvo 
visų dalyvių eitynės į Vingio parką, kur 
paskutinę dieną vyko „Tūkstančio aušrų 
dainos Lietuvai“ paskutinis baigiamasis 
koncertas. Nors lietus tą dieną buvo gana 
smarkus, tačiau tai nesukliudė gausingos 
eisenos dalyvių ir vėliau koncerto bei 
orkestrų pasirodymų, kurie buvo tikrai 
puikūs ir nepakartojami.

Kiti renginiai
I šią jubiliejinę Tūstantmečio Lietuvos 

šventę atvyko tiek daug pasaulio žinomų 
svečių: karalių, prezidentų, ministrų, 
bažnyčios hierarchų ir kitų aukštų įvairių 
valstybių atstovų, kiek vienu metu Lie
tuvoje dar nėra niekada buvę. Visiems 
jiems ir kviestiniams svečiams Prezidentas 
buvo parengęs specialų priėmimą, kurio 
metu buvo sveikinama Lietuva ir už ją 
keliami tostai.

Šios šventės metu Vilniuje buvo ati
dengtas paminklas Lietuvos himno auto
riui Vincui Kudirkai. Tai buvo didžiulė 
pagarba mūsų Himno kūrėjui.

Kitas labai svarbus įvykis buvo Klai

Jachtos “Ambersail” sutiktuvės Klaipėdos jūrų uoste.

mečių sukauptas numizmatikos rinkinys 
- tai tarsi kalendorius, atspindintis komp
likuotą, bet garbingą Lietuvos valstybės 
istoriją.

“Didžiausia pasaulyje lietuviškų mo
netų kolekcija šiuo metu saugoma Na
cionalinio M. K. Čiurlionio dailės muzie
jaus Numizmatikos skyriuje. Ją surinko ir 
Lietuvai 1936 metais padovanojo Ame
rikos lietuvis Aleksandras Račkus. Antro
ji pagal dydį Lietuvos ir Lenkijos bendros 
valstybės monetų kolekcija sukaupta 
Krokuvoje, o trečias ir didžiausias priva
tus lietuviškos numizmatikos rinkinys D. 
Kaubrio eksponuojamas Druskininkuose. 
Vien LDK laikotarpio monetų kolekci
joje yra apie 1200, o imant su visų okupa
cijų laikotarpio pinigais - net sunku būtų 
suskaičiuoti”, - sako prof. S. Sajauskas.

Pirmojoje ekspozicijos salėje chrono
logiškai rodomi Lietuvos pinigai: nuo 
karaliaus Mindaugo laikų lietuviškųjų 
kapų - seniausiųjų Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės monetų, kaldintų Lietuvos 
valdovų Algirdo, Kęstučio, Jogailos ir 
Vytauto, iki šių laikų Lietuvos proginių 
monetų, kaldinamų Lietuvos monetų ka
lykloje Vilniuje. Kartu čia galima susipa
žinti ir su Lietuvos banknotais nuo Tado 

pėdoje, kai ir mums gerai pažįstama jachta 
„Ambersail“ liepos 5 d., apiplaukusi pa
saulį ir visur garsindama Lietuvos vardą, 
atplaukė į Klaipėdą, kur ją pasitiko spor
tinių ir mažųjų laivų flotilė, tūkstančiai 
žmonių. Po oficialių sutiktuvių buvo čia 
ir visame lietuviškame pasaulyje sugie
dotas Lietuvos himnas, kurį, manau, ir 
Australijos lietuviai sugiedojo. Lietuvos 
tūkstantmečio atminimui ir Lietuvos 
garsiųjų žmonių įamžinimui Vingio parke 
buvo atidengtas 9 m aukščio „Vienybės 
medis“ su iškaltais iškiliųjų pereito tūks
tantmečio lietuvių vardais, kurių yra 100. 
Atidaryme dalyvavo visa Lietuvos valdžia 
su Prezidentu Valdu Adamkum.

Naujoji Prezidentė
Liepos 12 dieną Lietuvoje vyko istori

nis pasikeitimas. Buvęs dviejų kadencijų 
Prezidentas Valdas Adamkus iškilmin
gose Inauguracijos iškilmėse perdavė 
valstybės vadovavimą naujai išrinktai 
Lietuvos Prezidentei Daliai Grybauskaitei. 
Tą dieną visa Lietuva vienokiu ar kitokiu 
būdu stebėjo šias gražias perdavimo 
iškilmes. 11 valandą prasidėjo iškilmingas 
Seimo posėdis, kurio metu Prezidentė 
prisiekė. Po to Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje vyko iškilmingos pamaldos, 
kurias laikė kardinolas Juozas Audrys 
Bačkis, ir buvo pašventinta Prezidentės 
naujoji vėliava. Vėliau Katedros aikštėje 
buvo surengtas Ginkluotų pajėgų ir Vėlia
vų būrių rikiuotė bei paradas. 14.30 vai. 
S.Daukanto aikštėje vyko iškilminga Pre
zidento rūmų perdavimo ceremonija. Bu
vo nuleista Prezidento Valdo Adamkaus 
vėliava ir ji jam įteikta, kai tuoj pat buvo 
iškelta naujosios Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės vėliava ir sugiedotas Lie
tuvos himnas. Naujoji Prezidentė atsisakė 

daryti specialų inau
guracijos priėmimą. 
Vietoj to su didžiule 
minia dalyvavo Šven
tiniame koncerte, 
kuriame koncertavo 
žinomi Lietuvos dai
nininkai.

Nesustojamai ly
jant lietui, prisiden
gusi lietsargiu Prezi
dentė atrodė linksma 
ir patenkinta, šypso
josi bei plojo atlikė
jams. Taip prasidėjo 
naujoji era Lietuvos 
gyvenime. □

Kosciuškos sukilimo iki šių laikų bei 
laikinaisiais pinigais, kursavusiais kai 
kuriuose Lietuvos regionuose pasaulinių 
karų ir okupacinių suiručių laikotarpiais.

Antroje salėje supažindinama su sve
timų kraštų pinigais, kursavusiais Lietu
voje okupacijų laikais. Čia chronologiš
kai rodomi imperijų ir reichų pinigai, pra
dedant Rusijos valdovės Jekaterinos II ir 
baigiant Sov. Sąjungos monetomis ir bank
notais. Trečioji salė skirta numizmatinei 
bibliotekai, retiems lietuviškiems leidi
niams, D. Kaubrio išleistoms knygoms, jo 
sukauptiems Lietuvos archeologiniams 
radiniams, tautodailininkų kūrybai.

Profesorius rodo ir vienetinį, niekur ki
tur nerandamą eksponatą - numeruotą 
kortelę “viena žąsis”, menančią 1934 m. 
kilusį “žąsų karą”, kai nacistinė Vokietija 
visiškai sustabdė žąsų importą iš Lietuvos 
ir Lietuvos piliečiai privaloma tvarka tu
rėdavo įsigyti po kelias žąsis. Kaip įrody
mą apie pirkinį pirkėjas kartu su žąsimi iš 
pardavėjo gaudavo tam tikrą numeruotą 
kortelę “viena žąsis”. Vienintelis, kolekci
ninkų žiniomis, tokios kortelės egzemplio
rius ir saugomas D. Kaubrio kolekcijoje.

Pasak S. Sajausko, sudarant išsamiau
sią Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
numizmatikos dviejų tomų katalogą buvo 
naudotasi visomis trimis - Kauno, Kro
kuvos ir D. Kaubrio - kolekcijomis, nes 
kolekcijos specialistų vertinamos pagal jų 
mokslinę naudą.

“Pagal tokį monetų smulkumą, kaip 
rinko D. Kaubrys, Lietuvoje beveik nie
kas nerenka, tai labai sudėtingas darbas - 
rinkti pagal monetų atmainas. Lengviau 
rinkti pagal monetų tipus, pavyzdžiui, kai 
Žygimantas Augustas monetose vaizduoja
mas dar jaunas, su trumpa barzda arba jau 
pagyvenęs su ilga barzda, taip pat pagal 
skirtingai pavaizduotus Gediminaičių 
stulpus, įvairius įrašus monetose ir kt. Tai
gi D. Kaubrio kolekcija yra trečioji pagal 
savo apimtį, didžiausia privati ir vieninte

Žalgirio mūšio metinės
Minint Žalgirio mūšio 599-ąsias meti

nes Vilniuje buvo pristatyta istoriko prof. 
Mečislovo Jučo knyga “Žalgirio mūšis”. 
Knygos autorius - vienas autoritetin
giausių ir produktyviausių Lietuvos is
torikų, Vilniaus universiteto profesorius, 
ne kartą rašęs apie Žalgirio mūšį.

Artėjančioms Žalgirio mūšio 600- 
osioms metinėms skirtoje monografijoje, 
nors ir nedidelės apimties, yra dėstomas 
naujas požiūris į Lietuvos ir Lenkijos val
dovų Jogailos ir Vytauto sutartis (1382- 
1404 m.) su Kryžiuočių ordinu, detalizuo
tas tų sutarčių turinys ir prasmė. Sutartys ir 
po jų sekę kariniai veiksmai dėl Žemaitijos 
priartino Didįjįkarą, o Žalgirio mūšis buvo 
Didžiojo 1409-1411 m. karo kulminacija.

Monografijoje naujai pažiūrėta į Di
džiojo karo strategiją ir Žalgirio mūšio 
taktiką. Ypatingo dėmesio susilaukė kari
nis Vytauto kariuomenės manevras ir jo 
reikšmė mūšio baigčiai. Naujoje gausiai 
iliustruotoje knygoje pažvelgta ir į vadina
mąjį “užnugarį”, arba taikos užtikrinimą 
Rytuose. Studijoje bandoma paaiškinti, 
kodėl kare nedalyvavo Livonija, kas žymia 
dalimi lėmė karo baigtį.

Knygoje išryškinti lietuvių istoriogra
fijos požiūriai, taip pat reaguojama į tai, 
kad pastaraisiais metais pagausėjo lenkų 
ir vokiečių istorikų studijų, skirtų Ordino 
istorijai apskritai ir Žalgirio mūšiui kon
krečiai. Knyga susumuoja autoriaus anks

lė išeksponuota taip, kad ją galima apžiū
rėti”, - kalbėjo ekspozicijos sudarytojas.

Jau statant “Violetos” viešbučio pastatą 
Druskininkuose, ant Nemuno kranto, buvo 
projektuojama, kad požeminėse patalpo
se, be langų, bet su vėdinimo ir apsaugos 
sistema, bus perkelta vertingoji kolekcija. 
“Kolekciją tyrinėjant monetos buvo išva
lytos, chemiškai apdorotos ir užkonservuo
tos padengiant laku. Tada ponui Dominin
kui kilo mintis įrengti muziejėlį, iš pra
džių jis buvo įrengtas kolekcininko namo 
Kaune mansardoje trijuose kambariukuo
se, bet ten buvo taip ankšta, kad galėjo pri
imti tik po porą lankytojų, taigi teko įrengti 
erdvesnę muziejinę ekspoziciją Druskinin
kuose specialiuose stenduose. Per dvejus 
metus kolekciją pamatė jau bene visi Lie
tuvos banko specialistai, kolekcininkai nu
mizmatai, kiti Lietuvos ir jos pinigų istorija 
besidomintys asmenys, nors dėl objekty
vių priežasčių kolekcijos prieinamumas 
yra ribotas”, - kalbėjo S. Sajauskas.

Pats D. Kaubrys sako, kad šios ekspozi
cijos negalima vadinti muziejumi, greičiau 
rinkiniu, pavadintu Numizmatikos kabine
tu. “Čia sąlygų muziejui nėra. Jeigu kas nors 
norėtų pamatyti šį rinkinį, turėtų žodžiu 
susitarti ir nemokamai apsilankyti. Čia yra 
sutvarkyta taip, kad nereikėtų ieškoti mo
netų vokeliuose ar spintose, o nuėjai - ir 
iškart mat ai visumą, greitai surandi tai, ko 
ieškai”, - sakė garbaus amžiaus kolekci
ninkas, savo pomėgiui ištikimas ir dabar.

Naujausi rinkinio eksponatai—Lietu
vos vardo tūkstantmečiui šįmet išleistos 
Lietuvos banko proginės monetos. Taip pat 
šįmet planuojama išleisti viso Numizma
tikos kabineto turinio katalogą, kuriame 
bus daugiau specialios informacijos, negu 
galima pamatyti ekspozicijoje.

D. Kaubrio Numizmatikos kabinetas 
įtrauktas į Druskininkų lankytinų turiz
mo objektų sąrašą, o jo adresą galima ras
ti Druskininkų turizmo ir verslo informaci
jos centro tinklapyje. (LGITIC) 

tyvesnius tyrimus. Ji skirta platesnei vi
suomenei, bet kartu yra svarbi ir istorijos 
mokslui. Darbas verčiamas į anglų bei 
vokiečių kalbas ir 2010 m. jubiliejui bus 
tomis kalbomis išleistas, jį paskleidžiant 
platesniam Europos skaitytojų ratui.

* * *
Kauno Laisvės alėjoje, prie Vytauto 

Didž. paminklo, įvyko Žalgirio mūšio 599- 
ųjų metinių iškilmingas minėjimas. Jį su
rengė Kaune įsikūręs Vytautų klubas.

Žalgirio mūšis įvyko 1410 m. liepos 15 
d. anuometinėje Prūsijoje (dabar - Lenkijos 
teritorija). Lenkai mūšį mini kaip Griun- 
valdo, lietuviai - kaip Žalgirio mūšį, vo
kiečiai jampaminėti pasirinkę Tannenber- 
go (vietovės) pavadinimą.

Pasirengimas mūšiui prasidėjo kur kas 
anksčiau nei jis įvyko: 1409 m. prie kry
žiuočių ordiną sukilo žemaičiai. Netrukus 
jie susilaukė Lietuvos didžiojo kunigaikš
čio Vytauto paramos. Paskui į konfliktą 
įsitraukė lenkai, tuoj pat sulaukę ordino 
reakcijos: jis jiems paskelbė karą. Nuo 1410 
m gegužės iki liepos žemaičiai puldinėjo 
atskiras ordino pilis, o kunigaikštis Vytautas 
telkė žygiui prieš Ordiną sostinės karius, 
tarp kurių buvo ir samdytų čekų būtys.

Žalgirio mūšio lauke kariuomenės va
das buvo Vytautas Didysis. Jungtinių Lietu
vos bei Ixnkijos pajėgų mūšis su ordino 
kariuomene baigėsi jo sutriuškinimu. Po Žal
girio kryžiuočių ordinas jau nebeatsigavo.

Padėka
“Atspindys” nuoširdžiai dėkoja Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungai 

(pirmininkui Jonui Mockūnui, organizatorei Barbarai Šilinis, iždininkui Romui 
Katauskui) už pakvietimą ir progą pasidalinti dainomis Mindaugo Karūnavimo - 
Valstybės Dienos Minėjime. Taip pat dėkojame už šiltą priėmimą ir piniginę 
paramą, kuri padės mums pagaliau padaryti CD įrašą.”
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Melbourno Apylinkės Metinis Susirinkimas
Sekmadienį, rugpjūčio 2 dieną, 2.00 vai. po pietų Melbourno Lietuvių 
Namų Jubiliejinėje salėje įvyks ALB Melbourno Apylinkės metinis narių 
susirinkimas.
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba,
Australian Lithuanian Community inMclbournc Association Inc.

NOTICE OF EXTRAORDINARY 
MEETING OF

LITHUANIAN CLUB LIMITED
Members are notified that the Secretary has received a request from at least 5% 

of the members requiring a meeting pursuant to Article 28 of the Constitution. 
Accordingly, members are notified that an Extraordinary General meeting of 
Lithuanian Club Limited will be held at 16-20 Meredith Street Bankstown at 
2.00pm on SUNDAY 9 AUGUST 2009 to consider the following special 
resolutions:
1. That the Extraordinary General Meeting be treated as and have the same

agenda as required at an Annual General Meeting including the items of 
business required by Clause 31 of the Articles of Association (except for 
the presentation of a financial report) and that to the extent necessary the 
Articles of Association be waived to permit this to occur. Į

2. That (as required at a General Meeting) there be an election of Directors
for the short period until the next Annual General Meeting to be held in 
the year 2009 from nominations received by the Secretary following issue 
of a Notice of Meeting to the members.

3. That the members be entitled to raise any item of general business al the
meeting as if the meeting constituted an Annual General Meeting.

NOTE: RESOLUTION (1) IS A SPECIAL RESOLUTION. IF ADOPTED,
THE REMAINING BUSINESS WILL BE ORDINARY BUSINESS 
REQUIRING ONLY A MAJORITY VOTE.

Garry Penhall, Secretary
16.07.09

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16-20 Meredith Street, Bankstown

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

Klubo darbo valandos:
Nuo antradienio iki penktadienio Klubas dirba nuo 12 vai. dienos 
Sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.
Šeštadieniais - privatūs renginiai.
Šermenys pagal reikalą gali būti rengiami bet kurią dieną.

Klubo restoranas “The Little Onion” dirba:
antradieniais — penktadieniais:

pietūs 12 vai. dienos - 2.30 vai. p.p.
penktadieniais:

vakarienė 6.00 vai. p.p. - 9.00 vai. p.p.
sekmadieniais:

12 vai. dienos - 6 vai. p.p.

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta penktadieniais,
7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus. Prizas — $2,000.

Karaoke kiekvieno penktadienio vakarą (nuo 7 vai. vakaro).

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

Klubo narių dėmesiui
Primename, kad su metų viduriu ateina laikas susimokėti ir atnaujinti 
Klubo nario mokestį. Kaina - $5. Išduodamos nario kortelės.

Kviečia Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
2009 m. gruodžio pabaigoje - 2010 m. sausio pradžioje Pietų Amerikoje vyks XIII 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas. Ruošos Komitetui vadovauja Marisa Leonavičienė. 
Kongresas prasidės Argentinoje ir gruodžio 22 - 27 dienomis vyks Buenos Aires, 
gruodžio 27 - sausio 3 dienomis tęsis Montevideo, Urugvajuje, baigsis sausio 3-7 
dienomis Sao Paolo, Brazilijoje.

Registracijos anketos priimamos iki 2009 m. birželio 30 dienos. Užsiregistravus 
prašome pervesti 30% sumos per 10 dienų. Likusią sumą prašome sumokėti iki gruo
džio 1 dienos. Pavėlavusiems, t.y. nuo 2009 m. liepos 1 d.dalyvavimas brangs 20%.

Kiekvienas Kūčių vakaro dalyvis (nepriklausomai nuo to, kokias funkcijas atlieka 
Kongrese) kviečiamas atsivežti savo kraštą atspindinčią smulkią kalėdinę dovanėlę.

Dalyvavimo Kongrese kaina vienam asmeniui:
visame Kongrese - 2000 USD arba kiekvienoje šalyje:

• Kultūrinėje dalyje Argentinoje - 800 USD;
• Studijų Dienose Urugvajuje - 800 USD;
• Stovykloje Brazilijoje - 400 USD.

Į kainą įeina (dalyvaujant visame Kongrese): maitinimas (3-4 kartus per dieną), apgy
vendinimas viešbučiuose, transportas iš vienos šalies į kitą (laivu Argentina - Urugvajus, 
lėktuvu Urugvajus - Brazilija), transportas pagal Kongreso programą, ekskursijos ir kt.

Mieli “XXI amžiaus” skaitytojai
Dėl nuo sausio mėnesio padidėjusių mokesčių “XXI amžiaus” laikraščio skolos 

sparčiai auga - kas mėnesį jos padidėja 12 -15.000 litų. Trūksta lėšų sumokėti spaus
tuvei, atlyginimams, paštui, mokesčiams. Tiems patiems mokesčiams, kurie nuo Nau
jųjų metų buvo keturis kartus padidinti: tai vadinamieji pridėtinės vertės mokesčiai už 
spausdinimą ir prenumeratą. Pablogėjo ir laikraščių siuntimo (ekspedijavimo) sąlygos.

Kreipimasis - siekdami išgelbėti krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės 
laikraštį, kviečiame visus įsijungti į “XXI amžiaus” paramos akciją - padėti jam savo 
krikščioniška auka. Auką galima perduoti tokiais būdais:

1) pervesti į laikraščio sąskaitą (tą galima padaryti ir iš kiekvieno pašto):Viešoji įstaiga 
“Naujasis amžius”, jm. kodas 135193485, AB bankas “Swedbank”, atsiskaitomoji sąskaita 
LT747300010002262704;

2) siunčiant pašto perlaidą adresu:”XXI amžiui”, a. d. 211, LT- 44003 Kaunas - C,
3) esant galimybei atvežti j redakciją adresu: Papilio g. 5, Kaunas.
Aukų laukiame per tris mėnesius, kad bent iš dalies galėtume likviduoti susidariu

sius įsiskolinimus. Tikimės visų mūsų skaitytojų ir bendraminčių geranoriškumo šioje 
krikščioniško solidarumo akcijoje. Perduodant auką, prašome aukotoją kartu pranešti, 
ar jis neprieštarauja, kad viešai padėkotume (laikraštyje).

Krikščioniško solidarumo laukiantys “XXI amžiaus” 
redakcijos darbuotojai

5ĘF AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
________Pirmininkė Rita Mačiulaitienė tel: 0425 704 890

QltJ <»««« uno Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška 
Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018. 
e-mail: juskagirl@y7mail.com
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Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

#4^- TALKA - SYDNEY
16-20 Meredith S L, Bankstown (naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube) 

Darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12 vai. ryto iki 14.30 vai. po pietų.
Elė Kains, Ph: (02) 9782 0082.

P.O. Box 550, Bankstown, NSW1885.

Daugiau egzempliorių?
Skaitytojai, kuriems reikia kai kurių “MP” numerių papildomų egzempliorių, juos 

gali gauti pranešant įprastiniu adresu: “Mūsų Pastogė”, P.O. Box550, Bankstown NSW 
1885, ir nurodant tikslų savo adresą.

Atsižvelgiant į siuntimo išlaidas, ekonomiškiausia užsakyti šitaip: 3 egz. - $5,6 egz. - 
$10, irt.t. “MP” Administracija

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

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

Apmokamų skelbimij 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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