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Australijos lietuviai PLB Seime

Nuotraukoje - dalis Australijos Lietuvių Bendruomenės narių Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seime. Vilniuje. Iš kairės: Danutė Žemkalnienė, Lilija Kozlovskicnė, 
Ramona Ratas - Zakarevičienė, Gabrielius Žemkalnis ir Ramutis Zakarevičius (foto
grafuoja). Žilvino Beliausko nuotrauka.

ifeisgĮ^ Lietuvos |vykaų apžvalga

Naujasis Lietuvos kariuomenės vadas

UNESCO 
ekspertai 
vertina 

Neringos 
planą

Jau daugelį 
melų girdėjome 
ginčus dėl nelega
liai statomų pa

statų Kuršių neringos nacionaliniame 
parke. Liepos 26 dienų Į Lietuvą atvykę 
pasaulio paveldo centro skirti ekspertai 
Susan Denyer ir Pierre Galland, Kuršių 
nerijos nacionaliniame parke ketina dirb
ti dvi dienas. Svečiai vertins Kuršių nerijai 
parengtų teritorijų planavimo dokumen
tų sprendimus ir galimas jų įgyvendini
mo pasekmes, skelbė Aplinkos ministe
rija. Taip pat numatyti svečių susitikimai 
Kuršių nerijoje ir Vilniuje.

Pirmadienį, liepos 27 d., Įvyko susiti
kimas su Neringos savivaldybės teritori
jos ir Klaipėdos miesto savivaldybės 
teritorijos bendrųjų planų rengimo or
ganizatoriais. Antradienį - susitikimas su 
aplinkosaugos ir kultūros paveldo specia
listais. Paskutine viešnagės dieną - tre
čiadienį - ekspertai susitiko su nevyriau
sybinių organizacijų atstovais Vilniuje.

UNESCO ekspertų pagalbos dėl Ne
ringos bendrojo plano prieš metus papra
šė Lietuvos Aplinkos ministerija ir Lietu
vos nacionalinė UNESCO komisija.

Anot Lietuvos nacionalinės UNESCO 
komisijos, pernai parengta naujoji Nerin
gos savivaldybės Bendrojo plano koncep
cija tiesiogiai prieštarauja galiojančiai 
Kuršių nerijos nacionalinio parko planavi
mo schemai (generaliniam planui) ir ”iš 
esmės paneigia Kuršių nerijos unikalią
sias gamtines ir kultūrines vertybes”.

Kuršių nerijos nacionalinio parko di

rektorė Aurelija Stancikienė nuogąstavo, 
kad patvirtinus Bendrojo plano koncep
ciją būti) įteisintos nelegalios statybos, o 
Kuršių nerija taptų dar vienu urbanizuo- 
tu kurortu. Į UNESCO pasaulio paveldo 
sąrašą unikaliu ir nepakartojamu pasau
lio kultūros objektu pripažinta Kuršių ne
rija įtraukta 2000 metais.

Dvi dienas Neringoje dirbę tarptauti
niai ekspertai nelinkę atskleisti savo nuo
monės apie padėtį Kuršių nerijoje. Aplin
kosaugininkams daugiausiai abejonių ke
lia Neringos valdžios norai statyti sanato
rijas, vandens pramogų kompleksus Juod
krantėje ir Nidoje, plėsti gyvenamąją te
ritoriją irstatytikempingą.

Tarptautiniai UNESCO ekspertai 
išvadas pranešti žada ne anksčiau kaip po 
dviejų savaičių.

Jaunuolių studijų kryptis - 
socialiniai mokslai

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaci
jos bendrajam priėmimui organizuoti 
(I .AMABPO) prezidentas Pranas Žaliukas 
pareiškė: “Tiek kolegijų, tiek aukštųjų 
mokyklų sektoriuje dominuoja sociali
niai mokslai: kolegijų sektoriuje - 63%, 
aukštųjų mokyklų - iki 58% visų sto
jančiųjų. Tai yra teisė, ekonomika, vadyba. 
Ši tendencijayra dar ryškesnė nei ankstes
niais metais”. Jaunučiai šiais metais ma
žinu pageidauja studijuoti fizikos ir ypač 
technikos mokslus.

Daugiau nei anksčiau asmenų pagei
dauja mokytis Vilniuje (daugiau nei du 
trečdaliai visų stojančiųjų).

Tarp universitetų populiariausias yra 
Vilniaus universitetas, po jo seka Myko
lo Romerio bei Vilniaus Gedimino tech
nikos universitetai. Tarp kolegijų populia
riausia Vilniaus kolegija.

Iš viso šiais metais į universitetus ir
Nukelia į 2 psl.

Liepos 23 d. Seimui pritarus, 
brigados generolas Arvydas 
Pocius buvo paskirtas Lietuvos 
kariuomenės vadu. NATO vada
vietėje Jungtinėse Valstijose tar
naujantį brigados generolą A. 
Pocių į Lietuvos kariuomenės 
vado pareigas pasiūlė Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė. Prieš tai jį 
rekomendavo Krašto apsaugos 
ministrė Rasa Juknevičienė. Pa
gal Konstituciją, Lietuvos kariuo
menės vadą skiria ir atleidžia Pre
zidentas. pritarus Seimui. Paramą 
Prezidentės pasirinktai kandida
tūrai deklaravo Seimo valdan
čiosios Tėvynės sąjungos-Lietu- 
vos krikščionių demokratų, Ąžuo
lo. Tautos prisikėlimo partijos frakcijos.

Priekaišti) dėl A. Pociaus kandidatū
ros turėjo opozicija. Seimo vicepirminin
kas liberalas Algis Kašėta suabejojo dėl A. 
Pociaus minčių apie mišrią kariuomenę. 
Tačiau generolo profesiniu pasirengimu ir 
patyrimu abejojančiųjų nebuvo. Daugiau
sia kritikos A. Pocius sulaukė dėl galimų 
politinių simpatijų Tėvynės sąįungos- 
Lietuvos krikščionių demokratų frakcijai.

Alvydas Pocius gimė 1957 m. gegužės 
14 d. žvejį) gyvenvietėje Melnragėje prie 
pat Baltijos jūros. 1975 m. baigęs Klai
pėdoje vidurinę mokyklą, išvyko studi
juoti į Kūno kultūros institutą, kuriame 
veikė ir sovietų armijos atsargos karinin
kų rengimo karinė katedra Kaune (dabar 
Kūno kultūros akademija). Studijų metais 
aktyviai sportavo bei dalyvavo dziudo, 
savigynos ir laisvųjų imtynių varžybose. 
Buvo daugelio respublikinių, sąjunginių 
ir tarptautinių varžybų nugalėtojas bei 
prizininkas. A. Pociui buvo suteikti džiu- 
do (juodas diržas) ir laisvųjų imtynių TSRS 
sporto meistro vardai. 1979 m baigė ins
titutą ir dirbo laisvųjų imtynių, o vėliau - 
dziudo treneriu. Tais pačiais metais po 
atsargos karininkų kursų baigimo jam 
buvo suteikti sovietų armijos mechanizuo
tų pėstininkų būrio vado kvalifikacija ir 
atsargos leitenanto laipsnis.

1988 m. dirbdamas Kūno kultūros ir 
sporto komitete vyriausiuoju dziudo ir 
savigynos imtynių treneriu. A. Pocius įsi
traukė į “Sąjūdžio” žaliaraiščių veiklą Vil-

Prezidentė: būtina stabdyti korupciją
Kaip praneša DELFI, Specialiųjų 

tyrimų tarnybos (S'ET) vadovas Žimantas 
Pacevičius susitikęs su Prezidente Dalia 
Grybauskaite sulaukė aštrios kritikos. 
Prezidentė yra įsitikinusi, jog STT turėtų 
dėtidaugiau pastangų, kad Lietuva išliptų 
iš korupcijos liuobės. Kaip žinoma, pra
ėjusiais metais „Transparency Interna
tional“, vertindama korupcijos paplitimą. 
Lietuvai suteikė 4.6 taškų, tad Lietuva 180 
šalių lentelėje atsidūrė tik 58 vietoje.

„De ja, Prezidentė priversta konstatuo
ti, kad korupcijos lygis Lietuvoje yra pasie
kęs nepateisinamą dydį, nepateisinamą 
mastą ir kova su korupcija lieka vienu 
svarbiausių uždavinių S 'IT bei kitoms tei
sėsaugos institucijoms. Pagal korupcijos

1 .R kariuomenės vadas - brig. gen. Arvydas Pocius.

niuje - saugojo “Sąjūdžio” lyderius bei 
užtikrino tvarką mitingų metu. 1990 m. 
vasario 16 d. prie AT rūmų viešos sovietų 
armijos karinių bilietų grąžinimo akcijos 
metu atsisakė atsargos karininko laips
nio ir karinės priesaikos. Už tai SSRS 
gynybos ministro įsakymu buvo pažemin
tas į atsargos eilinius.

Po Lietuvos Nepriklausomybės atkū
rimo nuo 1990 m. kovo 12 <1. pradėjo sau
goti AT (Atkuriamojo Seimo) lyderius iki 
susikūrė AT apsaugos skyrius. 1991 m. 
sausio 11 d. AT rūmuose prisiekė Lietu
vos Respublikai ir kaip karys savanoris sau
sio-rugpjūčio mėnesiais buvo Parlamento 
gynėjas. 1991 m. kovą buvo priimtas j Sa
vanoriškąją krašto apsaugos tarnybą. A. 
Pocius buvo Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų Organizacinio skyriaus viršininkas.

1991 m. gruodžio 30 d. A. Pociui su
teiktas Lietuvos kariuomenės majoro laips
nis. 1993 m. - Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų štabo viršininkas, 1994m.-Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų vadas, 2002 m.
- Rytų karinės apygardos vadas, 2004 m. - 
I.atiko (Sausumos) pajėgų vadas, 2007 m.
- NATO Sąjungininkų transformacijos 
vadavietės štabo viršininko pavaduotojas 
kariniam švietimui ir mokymui.

Tarp A. Pociui skirtų apdovanojimų 
yra Vyčio Kryžiaus ordinas - Karininko 
kryžius. Sausio 13-osios atminimo meda
lis, Kariuomenės kūrėjo savanorio me
dalis ir kiti KAM sistemos apdovanojimai 
bei medaliai. □ 

suvokimo indeksą Lietuva yra tarp trijų 
prasčiausių šalių Europos Sąjungoje“, - 
Prezidentės nuomonę perdavė atstovas 
spaudai I .inas Balsys. Juk blogiau nei Lie
tuva. įvertintos tik Rumunija ir Bulgarija, 
o Estija ir Latvija praėjusiais metais pa
gal korupcijos suvokimo indeksą buvo 
kur kas aukščiau.

Ž. Pacevičius savo ruožtu skundėsi, 
kad jo vadovaujamai tarnybai trūksta 
pinigų. Klausiamas, kas, be lėšų stygiaus, 
trukdo tinkamai žaboti korupciją, Ž. 
Pacevičius nebuvo konkretus - kalbėjo 
apie Seimo nepatvirtintą įstatymų bazę. 
„Mes baudžiamąjį persekiojimą pagal sa
vo turimus pajėgumus tikrai atliekame“, - 
teigė S'ITdirektorius. □
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Vytautas 
Patašius

Prezidentūra apžvelgia Valdo Adamkaus veiklą

♦ Liepos 24 d. 
Kinijoje Tonghua 
geležies ir plieno 
koncerno dar
bininkai užmušė 
naujai paskirtą 
valdytoją Chen 
Guojun, kai jis 
paskelbė reformą 
planą, atleidžiant 
iš' darbo apie

30,000 žmonių. Kinijos vyriausybė sustab
dė numatytą koncerno persitvarkymą.
♦ Afganistano vyriausybė tariasi dėl pa
liaubų su kai kuriomis pavienėmis Tali
ban grupuotėmis. Liepos 25 d. sudaryta 
paliaubų sutartis su Taliban suskilėliais 
Badhis provincijoje Afganistano šiaurės 
vakaruose, šalia Turkmcnistano pasienio. 
Karšto pietuose ir rytuose vyksta sunkios 
kovos.
♦ Irane aštrėja trintis tarp prezidento Ma
hmoud Ahmadinejad ir Irano religinio 
lyderio ajatolos Ali Khamenei. Kovo 26 d. 
prezidentas atleido iš pareigų Kultūros ir 
žvalgybos ministrus, abu ajatolai Khame
nei artimus asmenis. Manoma, kad tai 
prezidento “kerštas” ajatolai už tai, kad 
prezidentas buvo priverstas iš pareigų 
atleisti savo giminaitį viceprezidentą 
Mashaei.
Dabar Irano konservatoriai grasina 
prezidentui, kad jis gali būti nuverstas, jei 
neišlygins santykių su “aukščiausiu lyde
riu” ajatola Khamenei.
♦ Irane iš arešto paleisti apie 140 refor
mų šalininkų, suimtų per protesto de
monstracijas. Vis dar kalinama virš 200 
protestuotojų. Rugpjūčio 1 d. pradėta by
la teisme prieš daugiau kaip 100 žmonių, 
kaltinamų suokalbiu su užsienio valsty
bėmis ir revoliucijos kurstymu.
♦ Liepos 26 d. Nigerijos šiaurėje musul

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelia iš 1 psl.
kolegijas stoja 37,000 asmenų. lai yra 2,000 
mažiau nei praėjusiais metais.

NATO gynybos planas Baltijos 
šalims

Priėmusi naujojo Lietuvos kariuomenės 
vado generolo majoro Arvydo Pociaus 
priesaiką, Prezidentė žurnalistams sakė, 
kad maža valstybė gali galvoti apie mišrias 
ginkluotąsias pajėgas, kurias sudarytų ir 
kariai profesionalai, ir privalomąją tarny
bą atliekantys šauktiniai.

“Mažai valstybei apie mišrius variantus 
įmanoma galvoti ir kalbėti. Tuo labiau, kad 
NATO kol kas, kaip žinote, neturi gynybos 
plano šitam regionui ir jis gali atsirasti 
artimiausiu metu tik po dviejų metų”, sakė 
D. Grybauskaitė. “Konkrečių pasiūlymų 
dar negirdėjau, todėl diskutuoti dar neturiu 
apie ką”, kalbėjo Prezidentė.

Prezidentės susitikimas su ES 
ambasadoriais

Liepos 20 d. Lietuvos Respublikos 
Prezidentė susitiko su Europos Sąjtingos 
valstybių ambasadoriais reziduojančiais 
Lietuvoje. Buvo aptarti I Jetuvos užsienio 
politikos prioritetai, energetinio saugu
mo politikos perspektyvos, žmogaus teisių 
užtikrinimas Lietuvoje ir kiti svarbūs vals
tybės klausimai.

Pabrėždama Baltijos valstybių ir Šiau
rės šalių bendradarbiavimo svarbą bei šių 
šalių veiklos stiprinimo ES lygmenyje 
būtinybę, Prezidentė pristatė Lietuvos 
užsienio politikos prioritetus. Prezidentė 
teigė, kad daug dėmesio šalies politikoje 
bus siekiama Kaimynystės politikos plėt
rai ir įgyvendinimui. Prezidentė pabrėžė.
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Trumpai iš visur
monų ekstremistų sektos nariai pradėjo 
užpuldinėti policijos būstines, jtts pade
ginėti ir apšaudyti policininkus užnuo
dytomis strėlėmis. Sekta draudžia bet ko
kį vakarietišką švietimą. Policija gynėsi 
atsišaudydama. Žuvo bent 55 žmonės.
♦ Liepos 27 d. Nigerijos šiaurėje Mai
duguri mieste, prasidėjo musulmonų sek
tos lyderio Mohammed Yusuf vadovauja
mas “NigerijosTaliban” sukilimas. Jis bu
vo tuoj užgniaužtas atsiųstų kariuomenės 
ir policijos dalinių. Žuvo bent 206 žmonės. 
Liepos 30 d. mieste buvo suimtas pats 
bcsislapstąs sukilėlių lyderis. Jis buvo 
policijos netrukus nušautas, būk tai ban
dęs pabėgti.
♦ JAV deda sustiprintas pastangas privesti 
Izraelį ir jo kaimynus prie derybų stalo. 
Liepos 27 d. Izraelyje JAV gynybos 
ministras Robert Gates susitiko su min. 
pirmininku Benjamin Netanyahu ir gy
nybos ministru Ehud Barak, o liepos 28 d. 
ten lankėsi JAV ypatingas pasiuntinys 
George Mitchell, prieš lai susitikęs su 
Sirijos prezidentu Bashar al-Assad, pales
tiniečių prezidentu Mahmoud Abbas ir 
Egipto prezidentu Hosni Mubarak.
♦ Rugpjūčio I d. vėžio liga pakirto 76 
melų amžiaus Corazon Aquino, buvusią 
Filipinų prezidentę 1986 -1992 melais.

Dabartinė Filipinų prezidentė Gloria 
Arroyo, šiuo metu besilankanti JAV-jose, 
paskelbė 10 dienų gedulo periodą.

1986 metais Corazon Aquino vado
vavo revoliucijai, pašalinusiai diktatorių 
Ferdinand Marcos ir sugrąžinusią de
mokratinį valdymo būdą į Filipinų 
respubliką. Ji buvo perėmusi Filipinų 
opozicijos lyderės parcigas.1983 metais iš 
savo vyro, Benigno Aquino, kai jis buvo 
nužudytas Manilos aerodrome, grįždamas 
iš užsienio į Ferdinand Marcos valdomą 
kraštą. □ 

kad Lietuvos euroatlantiniai įsiparei
gojimai išliks nepakitę, o mūsų valstybė ir 
toliau dalyvaus taikos ir saugumo užtik
rinimo misijose Afganistane.

Kalbėdama apie Lietuvos energetikos 
politikos prioritetus. Prezidentė pakvietė 
ES valstybes dalyvauti naujos atominės 
elektrinės statybos projekte - investuoti 
arba prisidėti vadybos srityje. Pokalbio 
metu nemažai dėmesio sulaukė Lietuvos 
ekonominės situacijos vertinimai ir arti
miausi Vyriausybės veiksmai įveikiant 
ekonominę krizę. Valstybės vadovė pa
brėžė, kad Lietuva dar turi galimybių savo 
jėgomis išspręsti ekonomines problemas ir 
nesiskolint! iš Tarptautinio valiutos fondo. 
Vadovė pa-kvietė visų ES šalių d iplomatus 
teikti įvairių siūlymų ir bendradarbiauti 
politi-kos, ekonomikos ir kultūros srityse.

Reikės TXT paskolos?
Prezidentė Daba Grybauskaitė pripa

žįsta, kad Lietuva gali būti priversta kreip
tis pagalbos į Tarptautinį valiutos fondą 
(TVF), jei Lietuvai nepavyks pasiskolinti 
užsienio kapitalo rinkose, rašo D. Britanijos 
dienra6tis “The Financial Times”. Anot 
Prezidentės, Lietuvos finansų ministerija 
svarsto galimybę šiemet išleisti dar vieną 
euroobligacijų emisiją po to, kai birželį 
buvo išplatinta 500 mln. eurų vertės obli
gacijų emisija.

“ The Financial Times” pažymi, kad 
Lietuva iki šiol siekė išvengti Latvijos li
kimo. ELTAprimena.kad Latvija praėjusių 
metų pabaigoje tarptautinių kreditorių, 
įskaitant TVF ir Europos Komisiją, pa
prašė 7,5 mlrd. eurų paskolos.
Rengiant apžvalgų naudotasi laetuvos spau
da, ELTA, BNS, LGrriCir“Bananlinai".

Per penkerius kadencijos metus Pre
zidentas Valdas Adamkus daugiau dėme
sio skyrė užsienio politikai nei vidaus 
reikalams. Valstybės vadovas 2004-2009 
m. j užsieni vyko 135 kartus, į įvairius 
Lietuvos miestus, rajonus ar apskritis- 
108 kartus.

Kaip rodo Prezidentūros parengta 
V.Adamkaus darbi) statistika, daugiausia - 
17 kartų - Prezidentas skrido į Belgiją, 
kur paprastai vyksta Europos Sąjungos 
lyderių susitikimai. Po 15 kartų jis kelia
vo j Ukrainą ir Lenkiją, 6 kartus lankėsi 
Gruzijoje. Tiek pat -šešis kartus - viešėjo 
Latvijoje bei Estijoje. Su vizitais V. Adam
kus keliavo į Afganistaną. Azerbaidžaną, 
Australiją, Naująją Zelandiją, Singapūrą, 
Tailandą. Kiniją. JAV, Meksiką, Argenti
ną, Čilę. Urugvajų. Užsienio pareigūnai 
Lietuvoje lankėsi 67 kartus.

Prezidentas Lietuvoje pasakė 404 
kalbas, užsienyje - 150, davė beveik 300 
interviu vietos ir užsienio žurnalistams. 
Per pastarąją 5 metų kadenciją V.Adam- 
kus iš Seimo gavo 1,522 įstatymus, 53 iš 
jų jis grąžino parlamentui svarstyti iš nau
jo. Pats Prezidentas Seimui pateikė 22 sa
vo iniciatyvas. Iš jų Seimas priėmė 3.

V.Adamkus priėmė trijų vyriausybių 
atsistatydinimus, paskyrė 84 ambasado
rius. 49 atšaukė, dešimčiai diplomatų 
suteikė ambasadorių rangus, suteikė aš
tuonis generolo laipsnius, vieną - flotilės 
admirolo.

Per penkerius metus Prezidentui buvo 
atsiųsti per 77,000 laiškų ir raštų, priimta 
2.520 piliečių. Didžioji korespondenci
jos dalis buvo susijusi su užsienio valsty
bėmis, pilietybės reikalais, teismų darbu.

Apžvelgdamas kadencijos metus Val
das Adamkus sakė galįs nuoširdžiai 
pasakyti, kad dirbo sąžiningai, „vedamas 
ne kokių nors interest)“. „Nieko negyniau. 
niekam nebandžiau sudaryti kokių nors 
išskirtinių sąlygų. Dirbau pagal savo są
žinę galvodamas, kas geriausia, - tvirtino 
jis. - (...) Stengiausi atstovauti ir ginti

Vilniaus savivaldybė mažins biurokratiją
Vilniaus savivaldybė visais įmanomais 

būdais stengsis taupyti. Pasak Vilniaus 
miesto mero Viliaus Navicko, po reorga
nizacijos biurokratinis aparatas turėtų 
sumažėti apie 30%. Iš dabar dirbančių 
960 žmonių savivaldybėje liks apie 660, 
atsargai paliekant dar 50. Tarp atleidžia
mų 300 darbuotojų 120 yra pensinio am
žiaus sulaukusių žmonių.

Atleidus trečdalį savivaldybės darbuo
tojų, žadama efektyvesnį administracijos 
darbą. “Kol vilniečiai iš savivaldybės gau
na reikiamas paslaugas dabar kartais 
užtrunka ir dvejus metus. O mes visus pri
versime dirbti taip, kad paslaugos būtų 
suteikiamos per mėnesį”, - aiškino V. Na
vickas. Pasak jo, šiuo metu įvairias funk
cijas, pavyzdžiui, gatvių tvarkymą, statybų 
priežiūrą, kartais dubliuoja dvi ar net 
trys institucijos. Po savivaldybės reorgani
zacijos tokios painiavos neturėtų likti.

CD “Tūkstantmečio odisėja
Prasmingiausiu Lietuvos vardo tūks

tantmečio minėjimo renginiu paskelbtos 
“Tūkstantmečio odisėjos” kompaktinės 
plokštelės (CD), kurioje užfiksuotas Lie
tuvos himno - ‘Tautiškos giesmės” giedo
jimas visame pasaulyje, kopija jau perduota 
saugoti 1 Jetuvos nacionaliniam muziejui.

Projekto “Tūkstantmečio odisėja. Vie
nas vardas - Lietuva” vadovas Raimundas 
Daubaras plokštelės kopiją įteikė Lietu
vos nacionaliniam muziejui. Pasak jo, 
“Tūkstantmečio odisėjos” dalyviai įveikė 
daugiau kaip 23,000jūrmylių, vienuolikoje 
maršrutų buriavo 120 buriuotojų, aplan
kytos 26 pasaulio šalys, 48-iuose pasaulio

Alma ir Valdas Adamkui.

Lietuvos interesus, kiek galėjau. Be galo 
padėjo asmeniniai kontaktai. Šventai esu 
įsitikinęs, kad daugiausia galima nuveikti 
ne formaliose konferencijose, bet ben
draujant asmeniškai su žmonėmis, kurie 
turi sprendžiamąją galią.“

„Iš principo niekada savęs neišdaviau 
ir stengiausi neišduoti nieko kito. Ką 
dariau, dariau nuoširdžiai, galvodamas, 
kad tai yra geriausias sprendimas pagal 
man suteikt;) informaciją. Vadovauda
masis kitų patarimais, pateikta medžiaga, 
niekada nešokdavau greitam sprendimui, 
pagalvodavau, kokias jis turės pasekmes“, - 
tvirtino Prezidentas.

Naujajai Prezidentei Daliai Grybaus
kaitei V.Adamkus linkėjo sėkmės: „Ma
no nuoširdžiausias patarimas - kad jai 
sektųsi. Jeigu jai seksis, iš to bus visai 
Lietuvai nauda“.

V Adamkaus kadencija baigėsi liepos 12 
d. Prezidento pareigas jis ėjo nuo 2004 m. 
liepos. Pirmą kartą Lietuvos vadovu 
V.Adamkus išrinktas 1998 m.

(Iietuviams.com)

Savivaldybė svarsto galimybę priva
tizuoti kai kurias savo įmones, atsisakyti 
nenaudojamo turto, parduoti požemines 
automobilių stovėjimo aikšteles prie Vy
riausybės ir Tilto gatvėje. Taip pat svars
tomas Kalvarijų turgavietės likimas. Pa
sak miesto vadovų, ši turgavietė gali būti 
parduota ar valdoma koncesijos būdu, 
tačiau galutinis sprendimas dar nepri
imtas.

Tačiau opozicijos atstovai aiškina, kad 
savivaldybės reorganizacija - grynai po
litinis ir jokiais ekonominiais skaičiavi
mais nepagrįstas sprendimas. Opozicija 
įtaria,jog taip naujoji valdžia kmpiadar
bo vietas saviškiams. Opozicijos atstovus 
piktina ir savivaldybės planai privatizuoti 
kai kurias įmones. Sakoma, kad toks 
sprendimas - tai miesto “rubikonizacija”. 
Esą privatizuojamos įmonės bus atiduo
tos j “Rubikono” grupės rankas. □ 

jūrų uostuose iškelta 1 Jetuvos trispalvė.
Pagal norvegų atliktą sociologinį tyrimą 

“Lietuvos tūkstantmečio renginių žinomu
mas”. Lietuvos himną šių melų liepos 5-ąją 
giedojo 46% apklaustų LR piliečių ir tik 
7% respondentų nežinojo apie šį renginį. 
Daugiausia žmonių (39%) “Tautišką gies
mę" giedojo namuose prie 'IV ekranų, 20% 
-savo kieme su artimaisiais, 25% - miestų 
ir miestelių aikštėse. Rengėjų duomenimis, 
‘Tūkstantmečio odisėjos” projektas kaina
vo bene pigiausiai iš visų Tūkstantmečio 
minėjimo renginių - jis atsiėjo 5.5 mln. Lt 
iš privačių ir rėmėjų lėšų, todėl mokesčių 
mokėtojams nekainavęs nė lito. □
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Bendruomenės baruose___________
Juozas Turinis - rašytojas, vertėjas, eruditas 

1907.11.04 - 1971. 08.02
Juozas Tininis 1949 m. emigravo į Australiją, 1954m. atvyko į JAV.Nuo 1925 m. reiškėsi 

ateitininkuose, “Šatrijos”meno draugijoje, Sydney lietuvių “Plunksnos” klube, vienas iš Los 
Angeles Dailiųjų menų klubo steigėjų. Prancūzų ir vokiečių novelių vertimus spausdino “Ryte”, 
“Ateityje”, “N. Romuvoje" ir kt. 1949 m. spausdino savo kūrybą (noveles) “Mūsų Pastogėje”, 
“Drauge”, “Aiduose”, “Lietuvių Dienose”irkt. [Liet. Enciklopedija XXXI t.]

Bendruomenės temomis

Apmokamas patriotizmas

Isolde Ira Poželaitė - Davis AM
Juozas Tininis gimė Reizgynės vien

sėdyje, Panemunėlio valsčiuje. Rokiškio 
apskrityje. Žuvo autokatastrol'oje JAV ir 
palaidotas Los Angeles Kalvarijos kapų 
mauzoliejuje, kur ilsisi ir kiti žymūs 
tautiečiai.

Bernardas Brazdžionis jo kūrinį “I .aiš- 
kai Andromachai” taip apibūdina: “Kaip 
skaitytojas, taip ir kritikas, priimdamas ši 
kūrinį, turi atminti, jog jis yra nebaigtas, 
jog tai tik vienas iš pirmųjų jo “juodraščių”, 
tačiau reikia pripažinti, rodąs autoriaus 
naujus poslinkius, bandymą išsinerti iš jį 
slėgusio uždarumo ir klasikinio stiliaus 
šaltumo, kuris buvo jo susidaryta asme
nybės dalis, liet ne amžinai sustingusi ir ne
turinti polinkio išsišakoti kitomis dimen
sijomis. 'los kitos dimensijos, ne tik pratur
tinančios jo asmens paveikslą, bet ir taip 
pat atskleidžiančios rašytojo “Alter Ego”, 
kaip tik ir matyti jo vertimuose.” (Bernar
das Brazdžionis “Laiškai Andromachai”, 
psl.92.)

Dar būdamas Lietuvoje autorius išver
tė iš prancūzų kalbos B. de Saint Pierre 
meilės romaną “Paulei Virginie" (Paulius 
ir Virginija). Tačiau jis vertė ir iš lotynų, 
graikų klasikų ir moderniųjų, bei italų, 
anglų, ispanų, vokiečių ir kitų kalbų. 
Matyt jis buvo tikras poliglotas.

Juozo Tinimo knyga “Laiškai Andro
machai” susideda iš dviejų dalių: laiškų ir 
prozos bei poezijos vertimų iš aukščiau 
paminėtų kalbų. Turėjau gerą lotynų kal
bos mokytoją “Marijos Pečkauskaitės” 
gimnazijoje, K. Baubą ir savo tėvelį, kuris 
studijavo senovės graikų ir lotynų kalbas, 
kai jam patarė netęsti studijų Tartu uni
versitete, Estijoje, kad caro slaptoji poli
cija ir vėl jo nesugautų uš lotynišku šriftu 
spausdintų knygų, maldaknygių ir laik
raščių gabenimą ir skleidimą Lietuvoje 
caro spaudos draudimo laikais (1864- 
1904). Tad ne stebuklas, kad man sekėsi 
pasisemti žinių lotynų kalboje, kurių yra 
“Laiškų...” tekstuose. Prozos yra bent de
vynios ištraukos, o poezijos - dvidešimt 
atskirų eilėraščių vertimai. Iš laiškų teks
te, pvz. iš Fausto, daug kam žinomas jo 
jausmų išsiliejimas posakiu: “Verbleibe 
doch, du bist so schon.” J. Tininis išvertė: 
“Valandėle, sustok, tu taip graži.” Giliai 
įsijaustas vertimas, kuriame pirmasis ir 
paskutinieji frazės žodžiai turi tiek pat 
skiemenų ir suteikia darnumo frazės 
ritmui.

Mano knygoje leidėjas - “Lietuvių Die
nos” Los Angeles (1973), apipavidalinto
jas įdomiais grafikos darbais - dailininkas 
Alfonsas Docius.

Gal čia vertėtų sustoti ir paminėti ki
tus Juozo Tininio veikalus, ir kodėl Ber
nardas Brazdžionis dėjo tokias pastangas 
surastą Tininio literatūrinį palikimą iš
leisti knyga? Jie, matyt, buvo draugai ir 
“L.A. Dailiųjų Menų Klubo” nariai bei 
uolūs lankytojai. Citata apie klubo globė
jus iš J.Tininio prakalbos, (matyt, klubo 
atidarymo proga?:

“ Mūsų klubas ... yra globojamas de
vynių mūzų. Anot Hesiodo, mūzos, graikų 
deivės, patarnavusios dievų puotose Olim
pe, pritariant Apolono lyrai; ten jos dai
navusios ir teikusios poetams įkvėpimo.” 
Autorius prisipažįsta, kad jam labiausiai

Juozas Tininis.

patinka Erato - erotinės poezijos mūza ir 
Terpsichorė - šokio mūza. Taip suformu
luotas prisipažinimas suponuoja kitą 
Tininio būdo bruožą. Vėl kitas paiškėja 
atidžiai skaitant knygą. Tininis, matyt, 
nelabai mėgo moteris, nežiūrint jo karštų 
meilės prisipažinimų Andromachai, kuri 
buvo vienuolė ir gyveno vienuolyne. Pri
sipažinimai skamba kiek nepatikimai. 
Anot autoriaus, moteiys yra kaltos, nes dėl 
Ievos nusikaltimo ir dar Adomo sugun- 
dymo, mes mirtingieji netekome teisės 
gyventi rojuje. O kai autorius kalba apie 
moterų neištikimybe, pasitelkia net loty
nų patarlę su savo priedu: “Sic transit gloria 
mundi et sic peril amor feminorum.” 
Šitokio priedo mūsų nemokė lotynų kal
bos mokytojas. Rašo jis apie kino 
žvaigždes, gyvenančias Beverly Hills rū
muose už neperkopiamų tvorų, “kurias joks 
mirtingasis negali įveikti, kaip ir į rojaus 
sodus, iš kurių mus išvedė Ievos nekan
trumas.” Trečiame ir ketvirtame laiške 
J.Tininis (pseudonimas Hektoras) išpa
žįsta savo pavydą ir meilę Andromachai 
(irgi pseudonimas), kai studentas Julius 
nesidrovėdamas išreiškia savo susižavėji
mą Andromachai.

Tačiau įdomu lai, kad jis tuoj užtik
rina jų, “kad nuo tada niekas daugiau 
nepavergė ir mano širdies”. Skamba lyg 
ir atsakymas į Andromaehos laišką, 
kuriame ji, matyt, nuramino Flektorą dėl 
širdžių “pavergimo”. Tai dar sustiprina 
skąitytojo/s nuomonę apie “atsakymus” j 
laiškus.

Tininis žuvo'greitkelio autokatastro- 
foje nepalikęs testamento, todėl nemažai 
jo rankraščių dingo ir buvo, matyt, išmes
ti į šiukšlyną arba parduoti iš varžytinių, 
kaip ir nemažas knygynas po jo mirties. 
Todėl B.Brazdžionis parašė išsamų 
straipsnį apie jį, kurio ištrauką psl. 90-96 
iš knygelės“Laiškai Andromachai”, cituo
jame: “ Ne tik šiuos, bet ir daugiau kelio
nių laiškų J. Tininis yra parašęs. Ir spaus
dinęs mūsų perijodikoje po Antrojo pasau
linio karo iš įvairių valstybių, miestų ir 
įvairiomis datomis: keliaudamas į Austra
liją ir iš jos, studijuodamas Heidelberg 
Universitete, Vienoje bei lankydamas ki
tus Europos miestus... Tie “Laiškai Andro
machai” rašyti ir spausdinti nebūtinai ta 
eile, kaip jie vėliau sudėti, sugalvojus iš jų 
sukurti romaną, kuris turėtų ir fabulą, ir 
intrigą.”

Tęsinys kitame MP nr.

Viktoras Baltutis

Nelengva nusakyti 
patriotizmo sąvoką. Sa
koma, kad tai besąlygi
nė savosios tautos mei
lė. Šią meilę išugdo tė
vai, mokyklos, organiza
cijos ir visa aplinka, kai 
gyvenama savame kraš
te. Tai įdiegiama nuo pat 
kūdikystės, taip formuo
jamas dvasinis tautišku
mas. Todėl visa tai, kas 
pamilstama, pasidaro la
bai brangu ir nelengva išsivaduoti iš šių 
rėmų. Patriotais mes įpratę vadinti tuos, 
kurie vardan savo kilmės, vardan savo 
tautos aukojasi, miršta už savo tautos 
laisvę, dažnai visą gyvenimą pašvenčia 
savo žmonių gerovei, neieškodami jokio 
pelno, jokio atlyginimo. Šiandieninėje 
Lietuvoje yra žmonių, kurie tai pajuokia 
ir kartais girdime posakius: “patriotas - 
idiotas”. Žinoma, tai tik keletos “išmin
čių” postringavimai, bandant įpiršti inter
nacionalizmą.

Gyvenant išeivijoje, patriotizmo verty
bes slopina svetima aplinka: kalba, kul
tūra. kitoks gyvenimo būdas ir to krašto 
papročiai. Labai sunku išlikti ištikimam 
savai tautai, kai įvairūs įstatymai mus 
verčia paklusti valstybės, kurioje gyvena
me, tvarkai, lenką derintis, tenka ieškoti 
kelių, kaip naujos aplinkos įtaką sude
rinti, kad liktume ištikimi savo prigim
čiai ir naudingi savam kraštui.

Po Antrojo pasaulinio karo daugiau 
nei 75,000 lietuvių, priverstinai palikusių 
savo kraštą, turėjo ieškoti naujos pastogės, 
naujų gyvenimo išteklių, nepamirštant 
įgimtų tautinių savybių. Lietuviai, atvykę 
į Australiją, pirmiausia bandė atkurti 
prarastą “aplinką” - gyvenimą, kuriame 
daugelis subrendo, daugelis žengė pir
muosius kūdikystės žingsnius, tad dau
giau laiko pašventė tokios aplinkos kū
rimui negu savo reikalams. Toks pasi
šventimas, tokia veikla dažnai buvo 
pavadinta patriotizmu. Jis buvo labai 
stiprus, viską užvaldantis, viskas jam buvo 
skiriama, nes tai buvo mūsų tautiškumo, 
mūsų prigimtos teisės būti tokiais, ko
kiais gimėme, prievolė ir pareiga. Apie 
patriotizmo kompensavimą nebuvo jo
kios kalbos. Tai buvo savaime supranta
ma užduotis.

Pranešimas dėl LR pasų 
išdavimo (keitimo)

Nuo 2009 m. birželio 28 dienos pasikeitė Lietuvos
Respublikos pasų išdavimo tvarka. Visi Lietuvos Respublikos pasai 
turės turėti integruotą biometrinę informaciją su asmens pirštų 
antspaudais ir nuotrauka.

Generalinis konsulatas Melbourne neturi įrangos, reikalingos 
asmens pirštų antspaudų skanavimui, todėl nebegalės priimti prašymų 
dėl pasų išdavimo (keitimo). Laikinai Australijoje pasikeisti Lietuvos 
paso bus neįmanoma.

Piliečiai, norintys pakeisti savo pasą, turi kreiptis į Lietuvos 
Respublikos Ambasadą Japonijoje. Dėl tolimesnių klausimų kreipkitės 
adresu:

p. Jolanta Vitkauskaitė
Attache
Embassy of the Republic of Lithuania to Australia
3-7-18, Moto-Azabu, Minato-ku
Tokyo 106-0046
JAPAN
Ph: + 81 3 3408 5091 Fax: + 81 3 3408 5092
e-mail: consul@lithcmb.or.jp

Svetima aplinka veikė 
pamažu, bet užtikrintai: 
skiepijo gyvenamo krašto 
kalbą, būdą ir papročius. 
Gyvenimo realybės ver
čiami priėmėme naujus 
papročius, naujus pomė
gius, kurie silpnino įgim
tuosius. Patriotizmui vis 
mažiau skyrėme laiko, jis 
darėsi vis sunkiau pake
liamas, kai kam net be
reikalinga našta. Jam 
aukotis ir dirbti atsirado 
vis mažiau laiko ir žmo

nių, jo išlaikymas darėsi vis proble- 
miškesnis. Mūsų lietuviškos organizaci
jos - tautiškumo (patriotizmo) ląstelės - 
lyg vėžio apkrėstos nyko. Jautėme, kad 
tolstame nuo pirmykščio atsivežto en
tuziazmo, nuo tos skaidrios euforijos, ku
rioje po sunkių dienos darbų atsigauda- 
vome -atgimdavome.

Jaunesnioji karta, veikiama šio krašto 
materialistinio gyvenimo požiūrio, nu
krypo nuo mūsų idealų, nutolo, nors 
stengėmės įvairiausiais būdais juos pa
laikyti, juos skiepyti. Vedama stipraus 
materialistinio polinkio, jaunoji karta 
pašventė jam savo gyvenimą, tik jame matė 
tikslą irjo siekė. Visokiausios lietuviškos 
organiza-cijos, kurios taip negailestingai 
reikalavo iš mūsų pašvęsti savo laiką jų 
vystymuisi ir išlaikymui, darėąLsunkiai 
pakeliama našta. Jaunimas į tai žvelgė iš 
kito taško ir neskubėjo, nematydamas lie
tuviškoje veikloje jokios šviesesnės proš
vaistės, tik-tai besąlyginį, neatlyginamą, 
dažniausiai susilaukiantį pastabų ir prie
kaištų pasiaukojimą.

Kai kurios organizacijos - klubai, ne
rasdami savo veiklai palaikyti pasiauko
jančių asmenų, pradėjo juos kompensuoti. 
Pradžioje tik apmokant faktinąsias iš
laidas (jas sunku apibrėžti), o vėliau mo
kėdami ir atlyginimą už įdėtas pastangas, 
už darbą. Anksčiau patriotizmo vedami jo 
ugdytojai ir išlaikytojai, pašventę savo 
laiką veltui, pavargę pasitraukė, o jaunes
nieji jo ėmėsi už atlyginimus.

Šiandieninės mūsų klubų ir bendrai 
organizacijų veiklos problemos ir glūdi 
tame, kad dingus neapmokamam “pat
riotizmui”, jo vietą užėmė - apmokamas, 
bet turimų finansų ribotumas apriboja 
mūsų lietuviškos veiklos ateitį.

□
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| Lietuva iš arti
„Misija Sibiras” - šiemet Kazachstane

Rasa Lukaitytė
(Specialiai dėl DELFI iš Kazachstano)

Ne vieną paminklą ant masinių lage
rių kalinių kapaviečių pastatęs architek
tas Algis Vyšniūnas šiemet vadovavo 
„Misijai Sibiras“ Kazachstane. Interviu 
DELFI jis sakė ekspedicijoje siekęs at
skleisti pilnesnį Lietuvos tragedijos vaiz
dą primindamas, kad sovietų valdžia ne 
tik trėmė lietuvius, bet juos ir teisė, siuntė 
j lagerius sunkiausiems darbams. Per dau
giau nei 50 metų iš buvusių didžiulių la
gerių pastatų beveik nieko nebeliko, ste
pėje plyti tik nedideli jų griuvėsiai. A. Vyš
niūnas įsitikinęs, kad patys pastatai ne
gotina, tačiau nesiima spręsti, kas ir kodėl 
naikinti šiuos pėdsakus.

Apie daugiau nei dvi savaites įnikusią 
misiją - DELFI pokalbis su A. Vyšniūnu.

-Šiemet pirmą kartą „Misija Sibiras“

“Misija Sibiras’’ dalyviai prie paminklo Spasko lageryje kalėjusiems lietuviams.

Kaimui skamba pavojaus varpai
Lietuvoje valstybės politika kaimo 

žmonių atžvilgiu yra bejėgiška, o šimt
mečiais buvusiam tautos tradicijų ir kal
bos puoselėtojui kaimui šiandien iškilo 
grėsmė. Nors sukurta dešimtys strategijų, 
Lietuvos kaimas iki šiol neturi savo atei
ties vizijos, - taip buvo sakoma diskusijose.

Naujienų agentūroje ELTA surengtoje 
diskusijoje “Telkiamos jėgos “Žalgirio mū
šiui” už Lietuvos kaimo išlikimą” dalyvavo 
Lietuvos kaimo išlikimo visuomeninės ta
rybos iniciatyvinės grupės (LKIVTIG) na
riai. Grupė neseniai išplatino pareiškimą, 
kuriame pasmerkė Lietuvoje vykdomą 
kaimo politiką, dėl kurios kaimas ir atsi
dūrė ties išlikimo slenksčiu.

Pasak LKIVTIG narių,valstybė igno
ruoja kaimo gyventojų poreikius ir gali
mybes, o jaunajai kartai nesudaro sąlygų 
aktyviai dalyvauti integracijoje į Europos 
bendruomenę. Vis rečiau net j didesnes 
kaimo vietoves beužsuka autobusas, duris 
užveria pašto skyriai, prastėja infrastruk
tūra, uždaromos kaimo mokyklos, bib
liotekos, kitos kultūros įstaigos. Vietos 
valdžia, spręsdama savo finansines prob
lemas, visa tai dangsto optimizavimu, ku
rio kriterijai niekam nežinomi. Be to, ak
tyviausių kaimo gyventojų, galinčių tapti 
valstybės turto kūrėjais, emigracija lapo 
neatsiejama.

Profesorius Antanas Buračas su nos
talgija prisiminė kaimo politiką tarpuka
rio metais. Anot jo, ilgus šimtmečius kai
mas buvo kultūros, tradicijų išsaugojimo 
vieta, deja, šiuo metu dėl netikusios vals
tybės politikos kaimas praranda lietuvy-

Mūsų Pastogė Nr. 30, 2009.08.05, psl.

Algis Vyšniūnas Sibire.

vyko Kazachstano teritorijoje. Kodėl?
Misijos tikslas - parodyti jaunimui, 

kas vyko sovietų okupacijos metais, 
praplėsti jų žinias, supratimą apie patį 
Gulagą. Jaunimas nelabai žino apie 

bes puoselėtojo vaidmenį. “Europoje jau 
seniai suprato, kad kaimo žmonės - tie 
žmonės, kurie nepajėgs konkuruoti dėl 
kainų žirklių tarp miesto ir kaimo, tie 
žmonės, kuriems reikia teikti pagalbą, kad 
jie neatsiliktų pagal savo dvasines gali
mybes, kultūros plėtrą, o Lietuvoje kažkaip 
valstybės politika kaimo žmonių atžvilgiu 
yra labai bejėgiška”, - sakė A. Buračas.

Per pastaruosius dešimt metų kaimo 
gyventojų skaičius Lietuvoje stabilizavo
si, bet panašu, kad ateityje jis mažės. 
Profesoriaus įsitikimu, jeigu išnyks kai
mas, milžiniška našta, išlaikymo krūvis 
guls ant valstybės biudžeto pečių. Dėl to 
būtina ieškoti naujų kaimo išlikimo gali
mybių, kaip tai yra daroma kitose Euro
pos valstybėse.

Marijampolės apskrities švietimo ta
rybos natys mokytojas Juozas Rožas sa
kė, kad Vyriausybė mažai rūpinasi kaimo 
ateitimi, klestėjimu, kaimo žmogaus au
gimu. Kaimas moraliai degraduoja, smun
ka, pažangesnis jaunimas traukiasi iš so
džių, juose lieka tik senyvi piliečiai. Pe
dagogui labiausiai širdį skaudina kaimo 
švietimo problemos. “Patiriame netgi kai
mo tam tikrą švietimo krizę. Mažėja mo
kyklų, jos uždaromos kartais visiškai ne
motyvuotai, nepagrįstai. (....) Kartais suren
kama šimtai prašymų, bet suvokiame, kad 
mūsų demokratijos lygis valstybėje žemas. 
Paprastai apsiribojama rinkimais, o šiaip 
žmogų išklausyti, įsijausti ir tenkinti jo po
reikius vietinė valdžia užmiršta”, - sakė jis.

Pasak parlamentaro Jono Ramono, 
daugelis grįžusių ūkine veikla verstis 

-ūkininkų pradeda galvoti, kad veltui to 
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Gulagą, kaip apie SSSR valstybės ban
dymą sukurti naują visuomeninę-eko- 
nominę formaciją jėgos ir prievartos 
metodais. Dažnai kalbama tik apie trem
tį, o Kazachstano specialiuosiuose la-

gėriuose daugiausia buvo ne 
ištremti, bet nu teist i žmonės - 
politiniai kaliniai, todėl ap
lankius tas vietas Lietuvos 
tragedijos vaizdas tampa pil
nesnis. Mes su misija šiemet 
apvažiavome tik vieną iš 
Kazachstano sričių - Kara
gandos sritį, o dar yra visas 
šiaurinis Kazachstanas (Eki- 
baztūzas. Petropavlovskas ir 
t.t.). Niekas nežino, kas dė
josi Tadžikijoje, ypač Vachšos 
slėnyje prie Afganistano ar 
Tabašaro lageryje ša lies šiau
rėje, Uzbekijoje. Todėl kal- 

bos, kad idėja „Misija Sibiras“ išsisėmė, 
yra be pagrindo. 'Terminas Sibiras tėra me
tafora, o ne konkreti geografinė teritorija.

Lietuvių tremtiniai būdavo tremiami 
pagal tam tikrą sąrašą, o politiniai kaliniai
buvo leisti ir gyveno kalėjime arba kon
centracijos stovyklose (lageriuose) pri
žiūrimi sargybinių. Tremtiniai būdavo 
laisvi, tik gyvendavo ne Lietuvoje, tai - iš 
esmės skirtinga situacija ir kitos sąlygos, 
nors lai nereiškia, kad tremtiniai kentėjo 
mažiau.

Į dabartinę Kazachstano teritoriją 
lietuvių tremtinių beveik neveždavo, į čia 
esančius specialiuosius lagerius keliau
davo politiniai kaliniai. Kalinys buvo 
nuasmenintas-tai nebebuvo asmenybė, jis 
turėjo numerį, bet ne vardą ir pavardę, jis 
buvo gamybinio proceso statistinis viene
tas, bet ne žmogus. Todėl ir jų kapai kito
kie - tai daugiau masinio laidojimo/ 
užkasimo vietos, labai apleistos, be jokių 
ženklų ir informacijos apie čia palaido
tus žmones.

Jaunimas misijoje pamatė keletą tik
rų, autentiškų lagerių (Balchašo, Rytinio 
Kounrado. Kingyro. Spasko). sužinojo kas 

ėmėsi, o Lietuvos laukus vis dažnai už
valdo svetimtaučiai. “Vieną kartą pasižiūrė
jau, kiekyra teigiamų posakių apie dirban
tį žemdirbį, kaimo žmogų ir kiek neigiamų. 
Faktiškai vien neigiami-žemgrobiai, žem
valdžiai, vagys, samdinių išnaudotojai, 
tinginiai. Tada ne vienas žmogus, gyvenantis 
kaime, kuris galvojo, kad kuria 1 .ietuvą ir 
augina duoną, jeigu ne krizė, pradėjo vesti 
derybas, parduoti ūkius užsieniečiams. (...) 
Tas branduolys žemdirbių, kuris iš kartos 
į kartą galvojo, kad reikalingas Lietuvai, 
nešnekės lietuviškai, o šnekės angliškai, 
vokiškai, daniškai”. - kalbėjo Seimo narys. 
Jis pripažino, kad paprastų žmonių pra
šymai valdžiai atsimuša kaip žirniai j sie
ną. Ūkininkai mažiau augina, nes žino, kad 
produkcija bus nuostolinga. Kita vertus, 
parlamentaras pabrėžė, jog reikia daryti 
viską, kad kaime išliktų papročiai, kultūra, 
kalba, lietuviška dvasia, nes “jeigu nebus 
kaimo, nebus ir Lietuvos”.

Diskusijai įsibėgėjus iniciatorius Ro
landas Paulauskas kėlė klausimą, kas yra 
kaimo naikinimo priešai, prieš ką 'Žalgi
rio mūšis turėtų būti vedamas. “Važiuoju 
iš Vokietijos į Lietuvą. Vokietijoje visi lau
kai iki pat asfalto yra naudojami. Įvažiuoji 
į Čekiją ir jau matyti daugiau tuščių lau
kų, jau yra monokultūra - sojos daugiau
sia; įvažiuoji į Lietuvą - dar daugiau tuš
čių laukų. Jeigu dešimties kilometrų skir
tumu tarp Čekijos ir Vokietijos čia laukai 
užsėti, o ten-ne, tai, vadinasi, negamtinės 
sąlygos lemia, o lemia darbo organiza
vimas. Kažkur slypi ydingas požiūris į 
mus”, - svarstė R. Paulauskas.

Profesorius Antanas Buračas priežas
timis laiko tai, jog nevykdomos iniciaty
vos, nėra bendros Lietuvos kaimo stra

juose vyko.
Simboliškai sutapo tai, kad važiavome 

j lagerį, kuriame prieš 55 metus vyko 
Kingyro sukilimas, po kurio ėmė irti visa 
Gulago sistema. Dar vienas sutapimas - 
Karagandos miesto kapinėse ieškodami 
lietuvių kapų radome prieš penkias mi
nutes palaidotą lietuvį Kostą Batakį. Ma
ne tai sukrėtė - ieškai senųjų kapų, o čia 
tau po nosimi darvieną lietuvį užkasė.

- Kas būdavo tie žmonės, kuriuos 
siųsdavo kalėti lageriuose?

- Lietuviai, patekę į lagerius, daž
niausiai būdavo partizanai, jų ryšininkai, 
rėmėjai, kovojusieji prieš tuometinę val
džią. Nėra tikrų skaičių, kiek jų galėjo 
būti, nes archyvai dar neatverti, tačiau 
lietuvių Kazachstane turėjo būti labai 
daug. Dauguma per tiek metų grįžo į 
Lietuvą, bet, pagal dabartinį surašymų, 
čia vis dar yra iki 10,000 žmonių, save 
laikančių lietuviais.

Vėliau buvo visokių lietuvių - vieni 
atvažiuodavo pas artimuosius, paleistus 
iš lagerio, bet negalinčius niekur išvykti, 
kili, paveikti oficialios propagandos, 
važiavo įsisavinti plėšinių (stepių pa
naudojimo žemės ūkiui - DELF1), be to, 
kas gali paneigti, kad Kazachstane ne
buvo lietuvių, dirbusių lagerių prižiū
rėtojais ir t.t.

- Kaip šiuo metu atrodo lageriai, 
kuriuos apvažiavo ekspedicija?

- Kazachstane šiemet minimos Kar- 
lago (didžiausio lagerių tinklo Kazachs
tane - DELFI) likvidavimo 50-osios me
tinės. Šiuo metu iš daugelio lagerių liko 
beveik vieni griuvėsiai. Tie, į kuriuos mes 
laisvai įėjome, pavyzdžiui, Rytinio Koun
rado. Kingyro lageriai yra jau beveik visai 
sugriuvę, Kounradc nėra likę nė vieno 
pastato, net medžiai iškirsti, o kiti jeigu 
veikia, tai yra arba kariniai daliniai kaip 
Spaske, arba kriminalinės zonos kaip 
Balchaše, Karabasc. Kai kur veikia ga
mybinės zonos, pavyzdžiui, Dubovkojc. 
Taip likviduojami pėdsakai.

Tęsinys kitame “M.R” numeryje

tegijos, “kaime kažkas daroma, bet tai 
nepasiekia eilinių jo gyventojų”. Lietuva 
turėtų stengtis pakeisti ir kai kurias Euro
pos Sąjungos (ES) žemės ūkio nuostatas.

“Manau, kad reikia kovoti už kaimą, ne 
prieš kažką, bet už tai, kad pirmiausia bū
tų nuosekli vizija, kaip Lietuvos kaimas 
galėtų į žengti į ateities visuomenę. Tai 
būtų kova su visomis kliūtimis, kurios 
nebūtinai yra administracinės ar kitokios. 
Reikia sekti ta tradicija, kuria eina integ
ruota Europa. Juk į ES įstojome ne tam, 
kad gautume išmokų stabdydami gamybą. 
(...) Juk gauname už tai, kad tos priemonės 
padėtų intensyvinti gamybą”. - sakė jis.

Mokytojas J. Rožas akcentavo, kad 
pasaulyje pilna žmonių, kurie pasiryžę 
darbuotis, kiti - leisti jiems tai daryti. “Ir 
šitas komponentas “leisti jiems daryti” 
Lietuvoje yra sugniuždytas ir taip apraiz
gytas biurokratijos pančiais, kad išsilais
vinti, atsiskleisti ir parodyti savo iniciaty
vas žmogui nepaprastai sudėtinga. Kal
bantis žmogus - gyvenantis, o tylintis žmo
gus - mirštantis žmogus. Taigi reikia iš
rauti tą lietuvio nuolankų būdą. Mes per 
daug esame nuolankūs”, - teigė J. Rožas.

LKIVTI Grupė patikino, kad kels į 
viešumą kaimo švietimo, kultūros, svei
katos apsaugos ir kitas socialines prob
lemas, inicijuos bendras diskusijas, teiks 
valdžiai siūlymus, padės įgyvendinti su
balansuotą kaimo politiką bei prisidės 
rengiant Lietuvos ateities kaimo viziją.

“Vienykimės ir burkimės, kad bendro
mis pastangomis padėtume kaimui at
sitiesti ekonomiškai ir dvasiškai, užimti 
deramą vietą tautos gyvenime. Tikimės, 
kad dabartinis Seimas ir Vyriausybė išgirs 
mūsų nerimą”,-teigia jie. □
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Užsienio lietuviams- 3 mokslo premijos
Trims užsienyje gyvenantiems lietuvių 

mokslininkus už tarptautinio lygio moks
lo pasiekimus ir ryšių su Lietuvą stipri
nimą bus paskirtos mokslo premijos. 
Švietimo ir mokslo ministro sudaryta 
komisija iš 17 kandidatų išrinko tris 
iškiliausius.

Premija už pastarojo dešimtmečio pa
siekimus humanitarinių ir socialinių 
mokslų srityje už aktyvų Lietuvos kultū
ros, lituanistikos ir mokslo populiarinimą, 
už svarius mokslo pasiekimus bei pa
siekimų sklai
dą Lietuvoje ir 
pasaulyje skirta 
kalbininkui 
Giedriui Su
bačiui (žiūr. 
nuotr. dešinė
je), Illinois Uni
versiteto (JAV) 
Slavų ir baltų 
kalbų ir literatūros departamento profe
soriui.

Premiją pel
nė ir okeano- 
logas, Delaware 
Universiteto 
(JAV) profe
sorius emeritas 
Vytautas Vik
toras Klemas 
(žiūr. nuotr. de
šinėje). Moks
lininkas apdo
vanotas už viso gyvenimo nuopelnus

Mokytojai kviečiami dirbti užsienyje
(BNS). Lietuvos mokytojai, dėstytojai 

ir kultūros darbuotojai kviečiami daly
vauti konkurse, kurio laimėtojai dirbs 
užsienio valstybių lietuvių švietimo, aukš
tųjų mokyklų lituanistikos ar baltistikos 
centruose ir lietuvių bendruomenėse. 
Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mentas (TMID) prie Vyriausybės siūlo 
švietimo ir kultūros atstovams darbuotis 
užsienyje 2009-2010 metais, skelbia 
Kultūros ministerija. Švietimo ir kultūros 
specialistai į minėtas vietas bus atrinkti 
po egzamino žodžiu. Atrankos Komisijos 
posėdis numatomas rugpjūčio 10 dieną.

Šiemet TMID organizuojamame kon
kurse švietimo ir kultūros darbuotojams 
siūloma vykti ir į kaimynines šalis - Lat
viją, Baltarusiją, Lenkiją, Rusiją - ir į 
Prancūziją.

Baltarusijos Rimdžiūnų vidurinėje 
mokykloje reikalingas lietuvių kalbos 
mokytojas bei lietuvių kalbos ir Lietuvos 
visuotinės istorijos mokytojas, o Pelesos 

Punsko lietuvių kultūros namai.

Sydney Lithuanian Information Centre ( SLIC ) now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

mokslui ir pasiekimus fizinių, biome- 
dicinos ir technologijų mokslų srityse už 
ilgametę aktyvią mokslinę veiklą ir 
pasiekimus okeanologijos kryptyje bei 
ypač vaisingą bendradarbiavimą su Lietu
vos mokslo ir studijų institucijomis bei 
mokslininkais ir pagalbą užmezgant ry
šius su užsienio mokslo institucijomis.

Premija už pasiekimus fizinių, biome- 
dicinos ir technologijos mokslų srityse už 
ypač svarbius mokslo pasiekimus biome- 
dicinos mokslų srityje ir vaisingų bendra
darbiavimą su Lietuvos mokslininkais 
atiteko biomcdicinos mokslų atstovui. 
Harvard Me
dicinos Mo
kyklos (JAV) 
Akių Moksli
nių Tyrimų Ins
tituto profe
soriui Andriui 
Kazlauskui 
(žiūr. nuotr.
dešinėje).

Mokslo pre
mijų tikslas - skatinti išeivijos moks
lininkus puoselėti lietuvybę bei siekti, 
kad jie garsintų Lietuvą, palaikytų glau
desnius ryšius su Lietuvos mokslo ben
druomene, krašto lietuvių bendruome
nėmis ir aktyviai dalyvautų jų veikloje, 
skatinti išeivijos mokslininkus dalyvauti 
bendrose mokslo programose.

Premijų iškilmingas įteikimas planuo
jamas spalio mėnesį.

LGITIC

privačioje bendrojo lavinimo vidurinės 
mokykloje laukiamas matematikos lietu
vių mokomąja kalba specialistas bei fi
zikos mokytojas. Departamentas taip pat 
siūlo užimti Rygos lietuvių vidurinės 
mokyklos pradinių klasių lietuvių kalbos 
mokytojo vietą. Rusijoje Lietuvos moky
tojai gali pretenduoti į lietuvių kalbos 
specialistus Maskvos Jurgio Baltrušaičio 
lietuvių etninės kultūros bendrojo lavini
mo mokykloje. Daugiausia specialistų 
reikalingi Rusijos Kaliningrado srityje.

Lietuvos dėstytojams siūloma vieta 
Prancūzijoje. Lietuvių kalbos lektorius 
kviečiamas į Paryžiaus nacionalinio rytų 
kalbų ir civilizacijų instituto (INALCO) 
Lituanistinių studijų sekciją,

Kultūros darbuotojai gali pretenduoti 
į darbovietes Rusijoje, kur reikalingas 
Sankt Peterburgo lietuvių kultūros, švie
timo ir informacijos centro vadovas, bei 
Lenkijoje, kur ieškoma Punsko lietuvių 
kultūros namų choro “Dzūkija” vadovo.

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

Kai visa 
Lietuva 

valgė žąsis
Po pirmo Pasauli

nio karo atsikūrusi
Lietuva visoje Europoje garsėjo savo 
puikiais maisto produktais: sviestu, sūriu, 
bekonais ir paukštiena. Vien tik žąsų Lie
tuvos ūkininkai priaugindavo pusę mili
jono per metus ir 90% eksportuodavo į 
Vokietiją. Pirmos rūšies žąsį užauginti 
reikia ir geresnio maisto ir daugiau prie
žiūros. bet valdžia garantavo, kad visos žą
sys bus iš ūkininkų nupirktos.

Hitleriui atėjus į valdžią Vokietijoje, 
Klaipėdos Krašto vokiečiai, vadovaujami 
dr. Neumanno ir pastoriaus Sasso, ėmė la
bai aktyviai ruoštis Klaipėdos krašto pri
jungimui prie Vokietijos. Lietuvos saugu
mas nesnaudė ir 1934 m. daug jų suėmė 
ir iškėlė bylas. Vokietija, atsikeršydama 
už savo tautiečius, atsisakė sutarties ir 
uždėjo Lietuvos žąsims tokius muitus, kad 
nebeapsimokėjo jų eksportuoti

Ką daryti Lietuvos ūkininkams su pu
se milijono žąsų?!

Lietuvos valdžia surado išeitį. Visiems

JAV ežere nuskendo lietuvis kunigas
Išvyka laivu po ežerą tragiškai baigėsi 

Detroito miesto, Michigano valstijos JAV 
Dievo Apvaizdos parapijos administrato
riui, kunigui 59 m. Ričardui Repšiui ir 
dviemjo sūnėnams iš Lietuvos. Nuskendo 
kunigas ir jo paauglys sūnėnas.

Nelaimė įvyko antradienio, liepos 28 
d,, popietę St. Clair ežere. Pontoniniu lai
vu plaukiojo keturi žmonės. Kunigo 29 
metų sūnėnas maudėsi ežere šalia laivo. 
Netrukus prie jo prisijungė ir trylikame
tis brolis, kuris lankėsi svečiuose pas dė
dę Detroite.

Paauglys pradėjo skęsti, kunigas 
Ričardas Repšys puolėjo gelbėti Jis nega
lėjo pasiekti skęstančiųjų ir ėmė šauktis 
pagalbos. Laive likusi 72 metų moteris 
išmetė gelbėjimosi liemenes, bet skęstan- 
tieji buvo per toli. Moteris iškvietė gelbė
tojus.

Gelbėtojai per 4 valandų paieškas ra
do 29-erių vyrą. Jis buvo be sąmonės, bet 
ligoninėje jį pavyko atgaivinti. Kunigo ir

Sveikinimas Redakcijai
Šiemet savo egzistencijos 60-mctį šventė Kanados lietuvių savaitraštis 

“Tėviškės Žiburiai”. Kaip jubiliatei, siunčia jis savo kolegiškus sveikinimus ir 
“Mūsų Pastogei”:

“Vienmečiai Kanados “Tėviškės Žiburiai” džiaugiasi galėdami pasveikinti 
sukaktuvininkę “Mūsų Pastogę” ir palinkėti, kadji dar ilgai būtų šviesi lietuviškų 
spindulių visada laukiantiems”.

Jolantos ir Jurgio Janavičių meno darbų

Šiais metais Jolantos 
ir Jurgio meno darbų 
paroda vyko birželio 20 - 
liepos 2 dienomis Vlado 
Vildžiūno galerijoje, Vil
niuje. Pagrindinę parodos 
dalį sudarė piešiniai įvai
riomis temomis.

Parodoje apsilankė ir 
Lietuvoje viešintys Aus
tralijos lietuviai.

Nuotraukoje -vienas 
iš parodos paveikslų.

Margarita Bimba,
Vilnius 

valdžios ir privačių įmonių tarnautojams 
buvo įsakyta per du mėnesius, nuo lap
kričio iki sausio, nupirkti po žąsį už kiek
vieną algos kategoriją (150 litų). Mažiau
sia alga tada buvo 150 lt., taigi turėjo nu
pirkti vieną žąsį, o didžiausia -1.200 lt. - 
8 žąsis. Laisvai uždirbantys ir pensinin
kai turėjo pirkti po žąsį už kiekvienus 
uždirbtus 50 lt. Mėsos perdirbimo fab
rikas “Maistas” buvo įpareigotas nupirkti 
10,000 žąsų.

Viską tvarkė Žemės Ūkio Rūmai. Jie 
gavo sąrašus žmonių, kurie turėjo pirkti 
žąsis, o kaimų seniūnai turėjo suskai
čiuoti kiek kas užaugino žąsų ir tiek iš
davė “žąsų kortelių”. Buvo išdalinta 
330,261 kortelė. Pirkdamas žąsis, pir
kėjas gaudavo ir “žąsies korteles”, kurias 
paskui turėjo pristatyti į Z.Ū. Rūmus.

Daugiau uždirbantiems labai greitai 
atsibodo valgyti žąsis, tai nusipirkę jas 
atiduodavo šelpiamoms šeimoms, ligo
ninėms, prieglaudoms ar kalėjimams. Visa 
Lietuva valgė žąsieną, o kas netingėjo, tai ir 
pūkų prisipešė duknoms ar pagalvėms.

Po kclerių metų santykiai su Vokietija 
truputį apsitvarkė, bet ūkininkai jau buvo 
atsargūs ir tiek daug žąsų nebeaugino.

Aliutė

Kun. Ričardas Repšys.

paauglio išgelbėti nepavyko, jie nuskendo.
Kunigas tarnavo gyvybingoje Dievo 

Apvaizdos lietuvių parapijoje Southfield, 
kuri įkurta dar 1908 metais.

Jis buvo aktyvus Amerikos Lietuvių 
Bendruomenėje ir priklausė Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės Religinių Rei
kalų Komitetui, bažnyčioje dirbo 5 metus.

paroda Vilniuje
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Musų sportininkai “Sporto” akimis (2)
Marytė Marcinkevičiūtė, Vilnius

“Sporto” redaktoriaus pavaduotoja

Ištikimasis žaidynių 
dalyvis

Geelongo lietuvių bendruomenės 
pirmininkas, visų Pasaulio lietuvių spor
to žaidynių dalyvis, Australijos lietuvių 
biliardo čempionas Stasys Šutas Lietu
voje vieši vienuoliktą kartą. S. Šutas ket
verius metus iš eilės vadovavo Australi
jos Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sąjungai, 
buvo vienas iš iniciatorių, kad jų lietu
viškiems klubams galėtų priklausyti ir 
mišrių šeimų atstovai. Lietuviški klubai 
pagausėjo sportininkų - štai Geelongo 
(šiame mieste gyvena mažiausiai lietu
vių) “Vytis” dabar vienija apie 90 sporti
ninkų, tarp kurių 18 žaidėjų ne lietuvių.

Pomėgiai. Stasys Šutas gimė ir augo

Slasys Šutas (pirmas iš dešinės) kartu su Romu Ubartu ir Andriumi Gudžiumi pakelia 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių vėliavas.

Jubiliejinė Juros šventė
Savaitgalį, liepos 29 - 30 d. Klaipėda 

pasipuošė gražuoliais burlaiviais ir su
kvietė žmones iš visos Lietuvos į jubilie
jinę -jau penkiasdešimtą kartą rengiamą 
Jūrosšventę.

50-osios šventės renginiai vyko uosta
miestyje atidarytoje “Memelio miesto 
teritorijoje”, o penktadienį čia buvo su
rengtas įspūdingas koncertas “Jūra 
muzikos ritmu”. Jame žiūrovai pamatė 
roko operą “Eglė žalčių karalienė” ir 
teatralizuotą muzikinį šou “Tabami goes 
Robie Williams” su dainininku Mantu 
Jankavičiumi.

Šeštadienį ir sekmadienį nuo ankstaus 
ryto “Memelio miesto teritorijoje” rinko
si tautodailininkai, siūlantys savo dir
binius, taip pat buvo galima grožėtis 
meninėmis instaliacijomis, teatralizuotais 
pasirodymais, buvo vaišinamasi alaus 
sriuba, susirinkusiuosius linksmino įvairios 
grupės - nuo džiazo iki klasikinio roko.

Jūros šventė Klaipėdos centre.
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Stasys Šutas.

eženj krašte Zarasuose. Tėvai turėjo ūkį, 
tačiau kai karo metais buvo nušautas jo 
brolis, šeima 1944 m. nutarė trauktis j 
Vakarus - iš pradžių ji gyveno Austrijoje,

Klaipėdos piliavietės uostelyje visą 
šventinį savaitgalį veikė “Žvejiškų amatų 
krantinė”, buvo rengiami pramoginiai 
plaukimai su kurėnais. Žvejų prieplauka 
su žuvų turgumi, folkloro ansamblių 
pasirodymais ir fotoparoda “Iš Lietuvos 
žvejų gyvenimo” veikė Smiltynės perkė
loje. Šventės renginiai vyko ir uostamies
čio kultūros erdvėse - galerijose, muzie
juose, bibliotekose.

Manoma, kad Jūros šventės metu 
Klaipėdą aplankė dešimtys tūkstančių 
svečių iš Lietuvos ir kitų šalių, o Danės 
krantinėse gali prisitvirtinti daugiau nei 100 
įvairaus dydžio burlaivių, dalyvaujančių 
regatoje “The Tall Ships Races Baltic2009”.

Į jūrų dievo Neptūno globojamą 
kultūrinį šurmulį įsitraukė ir visuomeni
nio projekto “LT 1000” komanda, šventė
je fotografavusi žmones Tūkstantmečio 
portretų albumui.

“LT 1000” palapinė įsikūrė viename
judriausių Jū
ros šventės 
taškų-prie Da
nės upės žio
čių ir Kuršių 
marių esančio
je “Memelio 
miesto terito
rijoje”, kur va
karais vyko in
tensyvus muzi
kinis gyve
nimas, o die
nomis bruzdė
jo tautodaili
ninkų mugė, 

darbavosi be
maž 40 lauko

po to Vokietijoje, Stuttgart’e, ir galop 
1947 metais atsidūrė Australijoje. Stiprus

ir atletiškas Stasys 
savo jaunystę praleido 
sportuodamas - žaidė 
tinklinį, krepšinį, aus
trališką futbolą.

Stasys Šutas yra 
didelis žūklės ir bi
liardo entuziastas, šie
metinėse Pasaulio 
lietuvių sporto žaidy
nėse bandė laimę pa
starosios sporto šakos 
varžybose, taip pat 
buvo atsakingas už 
Australijos lietuvių 
pasirodymus golfo, te
niso, stalo teniso irbi- 

---------------------- liardo varžybose.
Jis puikiai mena vienas iš žaidynių 

Lietuvoje, kai spaudoje buvo parašyta, kad 
S. Šutas per žūklės varžybas pagauna 
daugiau medžių nei žuvų. Dabar jis apie
tai pasakoja su šypsena veide ir sako, kad 
be žvejybos neįsivaizduoti) savo gyveni
mo - Australijoje jis turi žuvį) verslą, ku
ris jam neša pelną. Per Tūkstantmečio 
ąžuoliuko sodinimą prie Sporto 
departamento S. Šutui kartu su olimpiniu 
čempionu Romu Ubartu ir kitu disko 
metiku Andriumi Gudžiumi buvo patikėta 
garbė pakelti žaidynių vėliavą.

Organizatorius. “Tada Geelonge daug 
lietuvių nebuvo, teko žaisti australų, ku
rie turėjo genis krepšinio trenerius, ko
mandose. Australai mane išmokė ne
blogai žaisti. Dar būdamas keturiolikos 
metų patekau j Geelongo suaugusiųjų 
pirmąją komandą, atstovavau miesto 
rinktinei.

Vėliau žaidžiau ir su lietuviais krep
šininkais. Sulaukęs 19-kos metų, buvau 
pakviestas į mūsų lietuvių sporto klubo 
“Vytis” komitetą, pasinėriau į organiza
cinę veiklą. Ne tik pats žaisdavau, bet ir 
10 metų su Jonu Obeliūnu, dabartiniu 
mūsų išvykos krepšinio treneriu, pato
bulinau jaunimą ir mūsų senjorus.

Dirbti su jaunimu man labai patiko.

Iš kairės: Jonas Obeliūnas, Vytas Nėnius, Jeronimas Keikus ir Stasys Šutas Belmonto 
restorane, netoli Vilniaus.

kavinių ir restoranų.
“Jūrų dievo Neptūno kraitis šiemet 

bus tikrai gausus ir įvairus, o pramogų ir 
linksmybių nepritrūks niekam. Neabe
jojame, šventinė nuotaika neaplenks ir 
mūsų palapinės, o žmonės albumui po
zuos noriai ir su šypsenomis veiduose”, - 
iš anksto sakė visuomeninio projekto “LT 
1000” vadovas Arūnas Balvočius.

Dvejus metus kuriama didžiausia 
lietuviška knyga-Tūkstantmečio albu
mas “LT 1000”, pasak rengėjų, taps di
džiausia visų laikų lietuviška knyga, iš

Mūsų komandos tapdavo Australijos 
lietuvių čempionėmis ir prizininkėmis,
mūsų vyrų komanda 10 metų iš eilės 
nepatyrė pralaimėjimų”, - prisimena S. 
Šutas, dabar 16 metų vadovaujantis 
Geelongo lietuvių bendruomenei.

Jaunystėje jis buvo universalus sporti
ninkas: su australais ir lietuviais dar žai
dė ir tinklinį, tenisą, skvošą. Dabar di
džiuodamasis sako, kad jo pėdomis seka 
du anūkai: vienas yra savo mokyklos fut
bolo ir krepšinio komandų kapitonas, 
taip pat moka žaisti tenisą ir golfą, o ki
tas žaidžia ritini.

Medalininkas. Per pirmąsias Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes Toronte Stasys 
Šutas atstovavo Australijos lietuvių rink
tinei ir žaidė krepšinį bei tinklinį, antro
siose ir treciosiose žaidynėse Čikagoje - 
tinklinį ir buvo treneris, ketvirtosiose Ade
laidėje buvo krepšinio treneris.

“Tada Adelaidėje dalyvavo ir Lietuvos 
sportininkai. Po žaidynių jie buvo atva
žiavę pas mane į svečius ir mano namuo-
se apsistoję. Buvo labai smagu su tautie
čiais pabendrauti, su jais praleidau daug 
gražių akimirkų”, - prisimena s. Šutas.

Kai 1991 m. Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės persikėlė į Lietuvą, jis ne tiktai 
dalyvavo biliardo varžybose, savo am
žiaus grupėje pelnė bronzos medalį, bet 
ir treniravo moterų bei vyrų krepšinio 
komandas, padėjo delegacijos vadovui 
Antanui Laukaičiui atvežti komandas į 
Lietuvą.

“Per tas biliardo varžybas kiek juokin
gai atrodžiau. Kaip australas išėjau žaisti 
su sportiniais marškinėliais ir trumpo
mis kelnaitėmis. Varžybų šeimininkai bu
vo gražiai pasipuošę - su juodomis kel
nėmis ir baltais marškiniais su kakla
ryšiais”, -šypsodamasis sako Stasys.

Tos pirmosios Pasaulio lietuvių spor
to žaidynės Lietuvoje S. Šutui paliko patį 
didžiausią įspūdį. “Tai buvo kažkas ne
pakartojamo, žodžiais nenusakoma. To
mis dienomis Lietuva buvo viena šeima, 
broliai ir sesės. Į Lietuvą sugrįžau pirmą 
kartą po mano išvykimo į Australiją. Dabar 
į gimtinę grįžtu jau dažniau”, - sako S. Šutas.

leista Lietuvos vardo tūkstantmečiui 
pažymėti.

Tai bus rekordinio dydžio vienetinis 
spalvotas Lietuvos žmonių portretinių 
nuotraukų albumas, kuris savo dydžiu 
nurungs iki šiol išleistas visas didžiausias 
lietuviškas knygas, o nuo visuomenės 
aktyvumo priklausys, kokio storio jis bus.

Didžiuokimės Lietuva ir kartu 
švęskime jos vardo tūkstantmetį!

6



Enciklopedija apie Lietuvos totorius
Liepos 23 d. Vilniaus rotušėje buvo 

pristatyta enciklopedinė knyga “Lietuvos 
totoriai istorijoje ir kultūroje”, pirm<| kar
tą pateikianti šios unikalios etninės gru
pės 600 metų kelią Lietuvoje ir žymiausias 
Lietuvos totorių asmenybes.

Pasak vieno iš knygos autorių, Lietuvos 
totorių bendruomenių sąjungos pirmi
ninko dr. Ado Jakubausko, šis leidinys 
buvo labai seniai reikalingas ir išleistas 
pirmą kartą. Jis apima laikotarpį nuo 
Žalgirio mūšio 1410 metais iki 2008 metų.

“Laiko pjūvis prasideda nuo Žalgirio 
mūšyje dalyvavusio chano Džclal-ad-Dino 
su trimis tūkstančiais karių, o baigiama iš
kiliausiais mūsų laikų Lietuvos totoriais. 
Biografiniame žinyne yra arti šimto gar
siausių totorių biografijų, tarp jų - per 30 
totorių karvedžių, pasaulinio garso moks
lininkų, menininkų, dvasininkų. Stengė
mės susisteminti ir pagal galimybes išsa
miai pateikti jų biografijas”, - kalbėjo Eltai 
dr. A. Jakubauskas.

Knygos pradžioje pateikiami du įva
diniai moksliniai straipsniai, supažindinan
tys su totorių bendruomenės Lietuvoje is

Tarptautinė meno mugė Vilniuje
Surengusi pirmąją tarptautinę meno 

mugę Baltijos šalyse ARTVILNIUS’09, 
Lietuva siekia formuoti pagal pasaulinius 
standartus veikiančią meno rinką ir pe
rimti pasaulinę galerijų mugių tradiciją.

“Litexpo” centre veikianti meno mugė 
pristato 100 žinomų ir naujų galerijų iš 
30 šalių - Lietuvos, kaimyninių kraštų, 
tolimesnių Europos ir pasaulio valstybių. 
Mugėje pristatoma apie pusę tūkstančio 
menininkų ir keletą tūkstančių kūrinių.

“Lietuvoje yra daug talentingų, ori
ginalių kūrėjų, platus galerijų tinklas, 
trūksta tik savo meno rinkos. Seniai gal
vojome, kaip pagyvinti meno rinką Lie
tuvoje ir užmegzti tarptautinius kontaktus 
su užsienio galerijomis ir menininkais. Idė
jos pas mus ilgai bręsta, kol atsiranda ga
limybė jas įgyvendinti. Ši mugė turi būti 
tęstinė, nes įdėta daug pastangų ir lėšų”, - 
kalbėjo rengėjų atstovė Diana Stomienė.

Mugėje prisistato galerijos iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos, Uk
rainos, Baltarusijos, Suomijos, Švedijos, 
Islandijos, Danijos, Vokietijos, Prancūzijos, 
Austrijos, Šveicarijos, Belgijos, Italijos, 
Ispanijos, Portugalijos, Graikijos, Vengrijos, 
Slovėnijos, Bulgarijos, Kroatijos, Make

Kauno pilis -
(ELTA). Svarstoma, kaip išsaugoti 

Kauno pilies - seniausios mūrinės pilies 
Lietuvoje - archeologinių kasinėjimų 
metu rastus pilies fragmentus, liekanas, 
kad ne tik kauniečiai, bet ir miesto sve
čiai turėtų galimybę pamatyti istoriją le
miančias mūro, akmenų liekanas.

Kultūros paveldo objektus remiantys 
Norvegijos ir Europos paramos fondai 
skyrė beveik 2 mln. litų lėšų Kauno piliai 
restauruoti. Atlikus archeologinius pilia- 
vietės tyrimus ir parengus techninius res
tauracijos projektus, bus atkurtas geriau
siai išlikęs Kauno pilies pietrytinis bokš
tas, pilį juosiančių sienų fragmentai, nu
tiesti inžineriniai tinklai. Bendra projekto 
vertė - 2.2 mln. litų.

Pirmojo darbų etapo metu vyko ar
cheologiniai kasinėjimai, kurie jau yra 
baigti. Archeologai aptiko Kauno pilies 
istoriją praturtinsiančias XIV a. mūro 
liekanas, iškasamoje žemėje rasta XV-XVI 
a. keramikos šukių ir molinė paukščio fi
gūra, kuri, kaip manoma, puošė čerpėmis 
dengtą pilies stogą. Projekto ekspertizė 
jau atlikta, pateiktos pastabos pataisytos. 
Kauno pilies pietrytinio bokšto ir sienos 
fragmentų atstatymas turėtų prasidėti lie- 

torija, jos šiandiena, o antroje dalyje patei
kiamos totorių asmenybių biografijos.

Daugiau kaip 300 puslapių iliustruo
tas biografinis žinynas išleistas lietuvių ir 
rusų kalbomis.

Pasak A. Jakubausko, planuojama po 
keleto metų suburti ženkliai didesnį au
torių kolektyvą ir išleisti Lietuvos totorių 
enciklopediją, apimančią įvairius jų ben
druomenės istorijos ir gyvenimo aspektus.

Šiuo metu Lietuvos totorių bendruo
menėje skaičiuojama iki 4,000 narių. 
Daugiausia totorių gyvena Vilniaus, Kau
no, Alytaus apskrityse.

Pasak istorikų, pavieniai totoriai ar jų 
grupės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikš
tystėje (LDK) galėjo atsirasti dar XIV a. 
pirmoje pusėje, plečiantis Lietuvos vals
tybei į totorių valdomas Rusijos žemes. 
Tačiau organizuotos totorių bendruome
nės įsikūrė tik XIV a. pabaigoje (1397 m.). 
Tai buvusi didžiojo kunigaikščio Vytauto 
žygių į Aukso Ordą pasekmė. Totorių ka
riai Lietuvos didžiųjų kunigaikščių buvo 
vertinami už narsą, ištverme ir ištikimybe 
valdovui. LGITIC 

donijos, Rumunijos, Armėnijos, Kazachs
tano, Argentinos, Kanados ir Indijos.

Šalia dailės darbų pristatoma ir fo
tografija - antai Lietuvos fotomenininkų 
sąjungos “Prospekto” galerija eksponuoja 
lietuvių fotografijos grandus: Antaną Sut
kų, Algimantą Kunčių, Romualdą Po- 
žerskį, Aleksandrą Macijauską ir kt.

Kaip ir kiekvienoje mugėje, galerijos 
siekia ne tik pristatyti menininkus, bet ir 
parduoti jų darbus. Jau pirmąją mugės 
dieną, skirtą meno specialistams ir ko
lekcininkams, ne viena galerija džiaugėsi 
pirkėjų susidomėjimu. Papildomose eks
pozicijų paviljono erdvėse ir prieigose 
veikia jaunųjų menininkų skulptūrų, 
objektų ir instaliacijų parodos, meno 
leidinių ekspozicijos, kultūros institucijų 
prisistatymai.

Mugėje laukiama tarptautinių meno 
ekspertų, galcrininkų, kolekcininkų, 
muziejininkų ir kritikų iš Rusijos, Itali
jos, Ukrainos, Vokietijos, Slovėnijos ir ki
tų šalių, taip pat gausaus vilniečių ir sos
tinės svečių, besidominčitj menu, srauto. 
ARTVILNIUS’09 yra didžiausias prog
ramos “Vilnius - Europos kultūros sosti
nė 2009” projektas. LGITIC

nauji darbai

pos viduryje.
Kauno pilis pirmą kartą rašytiniuose 

šaltiniuose paminėta 1361 m. Tuo metu ji 
buvo vienu svarbiausių lietuvių kovų prieš 
kryžiuočius atsparos punktų. Tai - gotiki
nis gynybinis statinys, turintis dvi eiles 
gynybinių sienų. Tai vienintelė tokio tipo 
pilis Lietuvoje.

Pilį kryžiuočiai puolė keletą kartų. Vy
gandas Marburgietis, kryžiuočių ordino 
diplomatas Prūsijoje rašė, jog Kauno pilis 
buvo mūrinė, turėjo aukštas sienas, stip
rius bokštus ir buvo apsupta pylimų bei 
griovių. Ją gynė didelė ir gerai ginkluota 
lietuvių įgula, kuriai vadovavo kunigaikš
čio Kęstučio sūnus Vaidotas.

Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Perskaitęs “M.P.” Nr 27 “Ypatingos 
tūkstantmečio parodos”. Viskas aprašyta 
su tautiniu pasididžiavimu ir meile lie
tuviškiems renginiams, tik vienas sakinys 
su svetimos kalbos piktžolėmis - fejer
verkams. Ar nebūtų teisingiau ir lietu
viškiau, kad šis sakinys skambėtų taip: 
Lietuvos sostinės Vilniaus padangę 
nušvietus žiežirbinėms, susirinkusieji 
skandavo “Lietuva”.

Naujųjų Metų žiežirbinės yra daugia
spalvės, sudėtingos ir labai gražios tik

Gerb. Redaktore,
Lietuvoje leidžiamam laikraščiui “XXI 

amžius” susiduriant su finansiniais sun
kumais, įpagalbą atėjo sydnėjiškiai Dana 
Gailiūnicnė, paaukodama $500 bei Lėta 
ir Antanas Kramiliai, paaukodami $200.

Prisiminimai
Mūsų mama Antanina

Mama mirė 1938 m. liepos 13 d.
1938 m. vasario 2 d. - Grabnyčios baž

nytinė šventė. Tėtės nėra namuose. Ne
žinau, kur jis buvo išvažiavęs. Pavakary iš 
tėtės tėviškės Veršiuose atvažiuoja jo bro
lio žmona, rodos, Antanina. Lauke nuo 
šalčio spraga tvoros ir medžiai. Iškinko 
arklį ir įveda j tvartą. Roges palieka lauke.

Mūsų mama pirmą kartą po 12 metų 
susitinka savo brolienę. Ant šilto zelikio 
susėdusios turėjo labai daug apie ką 
pasikalbėti. Jau tąsyk supratau, kad mūsų 
tėtė buvo nuskriaustas tėviškėje. Gal jis 
specialiai buvo kur nors išvažiavęs, kad 
nesusitiktų su broliene?

Mamos pokalbis su broliene truko iki 
vidurnakčio. Išėjo abidvi laukan, pasi
kinkė arklį į roges. Atrodo, kad dar ir ten 
ilgai kalbėjosi, nežiūrint didelio šalčio. 
Kitą dieną mama jau pradėjo kosėti. Aiš
kus peršalimas - gripas. Parveža tėtė jau
ną gydytoją iš Griškabūdžio. Nuvežęs ją 
atgal, grįžta su buteliuku vaistų. Bute
liukas pilnas tokio pienuoto skysčio, o 
viduje pilna kaip stiklo šukelių. Vaistai 
nieko nepadėjo. Mama pradėjo eiti silp
nyn. Nuveža ją į Šakių ligoninę, 'lėn pa
sitaisius po dviejų savaičių tokiame pat 
šaltyje grįžta pas vaikus. Nuo Šakių iki 
namų yra 14 kilometrų. Liga atkrinta vėl, 
atsiranda plaučių uždegimas.

Prisimenu, kad vežė ją pas gydytoją 
Povilaitį į Slavikus. Ten jau nustatė džio
vą. Tėtė, atrodo, pradėjo ruoštis šerme
nims. Pasamdė tarnaitę. Rodos, kad vadi
nome ją Murmuliuke. Mama jau nesikelia 
iš lovos. Išdžiūvus kaip epušės lapelis. 
Smarkiai kosti.

Liepos 13 d. - trečiadienis. Trys Krami- 
liukai - Antanas vyriausias (11 m.), Jus
tinas (9 m.) ir Elena (6 m.) - žaidžiame už 
lango mūsų dideliame sode. Po pietų, gal 
apie kokią 2 vai., tėtė šaukia mus į vidų.

Pas mamą jau mažai gyvybės ženklų, 
bet dar alsuoja. Tėtė liepia klauptis prie 
lovos. Pradeda skaityti maldas prie mirš
tančios. Mama atsimerkia sunkiai al- 

Liūdna žinia
Prieš užbaigiant šį “M.P” numerį Redakcija gavo žinią, kad penktadienį, rugpjūčio 1 

dieną Sydnėjuje mirė Valė Stanevičienė, gyvenusi Lietuvių Sodyboje Engadine.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame p. Anatolijui Kasiulaičiui - Kasis, $ 135 auka parėmusiam 

‘Mūsų Pastogės” leidimą.

parako žiežirbos, bet ne ugnies liežuviai.
Kitas žodis - įteikė suvenyrą nuo 

Australijos lietuvių. Daug keliavau po 
pasaulį ir pirkau prisiminimus, bet ne 
suvenyrus. Taip teko ir perduoti prisimi
nimus Lietuvoje nuo Gcclongo lietuvių.

Ne kartą teko skaityti ir girdėti žodį 
aborigenai, kodėl nevadiname čiabuviai?

Turime atkreipti dėmesį į švarią lie
tuvių kalbą. Kas bus už kito tūkstančio 
metų, nepadarykime mišrainės iš pasisko
lintų žodžių.

Su pagarba
Juozas Gailius

Norintieji paremti “XXI amžių”, 
asmeninius čekius gali siųsti Antanui 
Kramiliui. Money Order turi būti išrašyti 
Antanas Kramilius vardu.

Aukotojams bus išsiųsti kvitai.
Antanas Kramilius,

Sydney

Bacevičiūtė Kramilienė
suodama. Pakyla ranka, iš kurios likęs 
tik kaulas ir oda. Bando kryžiaus ženklu 
laiminti mus klūpančius. Ranka nusvyra. 
Kelios konvulsijos ir, paskutinį kartą at
sidusus, užgeso mūsų gera mama.

Laiminga buvo mūsų šeima. Nė vieno 
karto negirdėjau mamos su tėvu besigin
čijant. Abudu buvo gabūs žmonės. Mama 
pati sugebėjo pasiūti mums drabužius. 
Tėtė buvo šimtadarbis. Jūs jau gal esate 
apie jį girdėję. Vienintelis, kuris tėtę paži
nojo, tai Jonas Gulbinas - jau irgi išėjęs į 
Amžinąją tėviškę.

Tėtė pasikinkęs arklius kažkur išva
žiavo. Atėjo moteris aprengti mamą. Su
grįžo tėtė su karstu. Pasirodo, jis jau ži
nojo, kad mama mirs.

Šermenys buvo ketvirtadienį ir penk
tadienį. Šeštadienio rytą karstą vežame į 
Lukšius. Palydi giesmininkai. Kapuose 
pirmą kartą pamačiau mūsų tėtę Pranciš
kų verkiantį. Aš vaikas nemaniau, kad 
verkia ir vyrai. Ką jis daugiau galėjo daryti 
likes vienas su trimis mažais vaikais?.

Savo ir Elenos vardu dėkoju Jums 
visiems, kurie su ja Lietuvoje ėjote kry
žiaus ir skausmo kelius po svetima letena 
Marijos žemėje. Gerasis Dieve, tautų 
kūrėjau, neleisk mūsų tautai papulti atgal į 
tuos kryžiaus kelius. Suteik šviesaus proto 
Lietuvos žmonėms, ypatingai jos lyderiams, 
kad čia yra jūsų žemė, jūsų kalba ir kul
tūra, kurios daug kraštų gali jums tik pa
vydėti... Už mūsų šeimos mirusius žuvu
sius lukšiečius partizanus ir ypatingai 
vokiečių sušaudytą mano draugą lukšietį 
Vytautą Kymantą,Vietinės Rinktinės karį, 
Paneriuose, leiskite juos prisimintisu šiais 
maldos žodžiais:

Viešpatie, dangaus ir žemės valdove, 
tik Tu vienas žinai ir matai mano tautos 
kančias ir ašaras po bedieviška bolševiki
ne 50 metų okupacija. Suteik sveikatos ir 
stiprybes likusiems gyviems, o mirusiems 
ir išžudytiems - amžiną šviesą ir ypatin
gą globą Amžinybės pasaulyje.

Antanas Kramilius

‘Mūsų Pastogės” Administracija
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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.

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 at 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 MAIORI’I YVOTE.

Garry Pcnhall, Secretary
16.07.09

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

TcL: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@lilhuaiiiancluh.org.au 
www.litiiuaiiiaiiclub.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.

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

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

LITHUANIAN CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY "TALKA" LTD

LOANS Home purchase, renovations 
or for any useful purpose.

EASY TERMS
NO FEES now 5.45% p.a.
First home buyers rate 4.75% for 12 months

------------—----------- ----------- ---------—------- —

TERM DEPOSITS 12 mth. 4.05%
Funds may be withdrawn before g mth. 3.6%
end of term, in which case 0.5%
is paid on the withdrawn amount. 3 mth. *5.6%

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

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

Ačiū Elei Kains
Sėkmingas renginys Lietuvių Klube
Praėjusi šeštadieni Lietuvių Klubas dalyvavo Bankstown Savivaldybės 
metiniame renginyje - “Bankstown Bites”. Savivaldybės suorganizuotos 3 
grupės žmonių buvo pakviestos apžiūrėti Klubo patalpų, paragauti maisto, 
gėrimų, išgirsti apie Lietuvą. Elė Kains, kuri dirba Bankstown Council, pa
siūlė Klubui dalyvauti šiame renginyje ir pati buvo savanorė gidė. Elė kartu 
su Dariumi Gaku suorganizavo lietuviškų patiekalų ragavimą (bulviniai blynai 
ir koki finai, gėrimai - “Krupnikas” ir “Švyturys”), lietuviškų gaminių parda
vimą, o Rila Kriaučiūnaitė iškepė ir vaišino visus lietuvišku “Šakočiu”. 
Visiems svečiams, kurių buvo net 55, viskas nepaprastai patiko. Nuoširdžiai 
norime pasveikinti Elę Kains ir padėkoti jai už įdėtą darbą suruošiant.tokj 
sėkmingą renginį. Tai tikrai gera reklama Klubui!

Darius Gakas, Jeronimas Belkus, Kristina Rupšienė

better than the bank

MELBOURNE 03 9328 3466 
ADELAIDE 08 8362 7377 

SYDNEY 02 9482 0082 
FAX 03 9328 4957 

talka@access.net.au

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Apie nusikaltimus 
praneškite sava kalba. 
Skambinkite vertėjui 13 14 50, 

kuris sujungs su CRIME 
STOPPERS 
1800 333 000

CRIME 
STOPPERS

1 800 333 000

Mfag MSTOGĖ remia Crime Stoppers

AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
‘"i 'gC Pirmininkė Rila Mačiulaitienė lel: 0425 704 890
Olo ™»ourr»io<. Iždininkė Vilią Dūkas Sekretorė Danguolė Juška

Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018. 
e-mail: juskagirl@y7mail.com
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“MlISU Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne 
vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.

(Vidurdienį 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: wivw.uscrs.bigpond.com/mpastoge 

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

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu SI 15.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

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

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

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