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Sydnėjaus Liet. Klube - balsuota vieningai

Šių metų rugpjūčio 9 dieną Sydnėjaus Lietuvių Klube įvyko šiemet jau antras Ypatin
gas Visuotinis Klubo narių Susirinkimas. Nuotraukoje - balsuoja Klubo nariai. Plačiau 
apie susirinkimą skaitykite “M.P.” spl. 3.

VnSiS£B Lietuvos (vykių apžvalga

Internete - 
10,000 

biografijų
Lietuvos var

do paminėjimo 
tūkstantmečio 
proga pradė jusio
je veikti naujoje 
interneto svetai
nėje J000metu.ll 

pristatoma 10,000 žinomų Lietuvos žmo
nių ir jų biografijų. Ten taip pat skelbia
ma išsami Lietuvos valdžios, kultūros, švie
timo, medicinos, teisėsaugos, verslo ir kitų 
veiklos sričių institucijų ir organizacijų 
rodyklė. Internete mažiausiai penkerius 
metus bus saugoma informacija apie Lietu
vos įstaigas ir organizacijas bei žmones, 
gyvenusius lies tūkstantmečių sandūra.

Interneto vartuose skelbiami žinomų 
asmenybių palinkėjimai Lietuvai bei jos 
žmonėms tūkstantmečio proga. Visa 
informacija yra prieinama plačiajai vi
suomenei be jokių apribojimų. Interneto 
vartai parengti pagal aštuntąjį biografijų 
žinyną “Kas yra kas Lietuvoje 2009. Auk
sinis Tūkstantmečio leidimas”. Atrenkant 
žmones, vertus paminėjimo šiame leidinyje, 
dalyvavo per 400 įvairių sričių organizacijų 
ir ekspertų. l eidinys rengtas beveik metus. 
Marijampolėje iškils paminklas

kalbai ir tautai
Marijampolės centrinėje aikštėje rug

sėjo 6-ąją planuojama atidengti paminklą 
lietuvių tautai, kalbai ir Lietuvos vardo 
tūkstantmečiui paminėti. Sūduvos sosti
nėje didingą paminklą sukūrė žinomas 
skulptorius marijampolietis Kęstutis 
Balčiūnas.

Apie 19 metrų aukščio ir 300 tonų svo
rio paminklo statyba aikštėje prasidėjo 
šių metų kovo pabaigoje, kai j jo pamatus 

buvo įmūryta kapsulė su laišku ateities 
kartoms. Paminklas statomas ant ketur
kampio granitinio pagrindo, kurio kampai 
simbolizuoja keturis Lietuvos etnogra
finius regionus - Aukštaitiją, Žemaitiją. 
Dzūkiją ir Suvalkiją.

Keturi bareljefai, kurių aukštis ir plotis
- po du metrus, vaizduoja kertinius lietu
vių kalbos išlikimo akcentus. Pirmasis 
skiriamas Lietuvos vardo tūkstantmečiui 
paminėti, antrasis - lietuvių kalbos prieš
istorei, trečiasis - pirmajai lietuviškai kny
gai Martyno Mažvydo “Katekizmui”, ket
virtasis - dabartinei bendrinei kalbai ir 
kalbininkui Jonui Jablonskiui.

15 metrų siekia į viršų kylanti sraigti
nė rausvo granito kolona, simbolizuo
janti sudėtingą ir ilgą tautos veržimąsi j 
ateitį ir savo išlikimą. Ant kolonos viršaus
- sidabro spalvos raitelis ant žirgo, išlie
tas iš nerūdijančio plieno. Paminklas 
kainuos apie 2.5 mln. litų. Dalį lėšų skyrė 
Lietuvos Vyriausybė, svariai parėmė Mari
jampolės savivaldybė, tačiau dar beveik 
milijono litų trūksta. Aukotojų, skyrusių 
tūkstantį ir daugiau litų, pavardės bus 
įamžintos paminkle.

Enciklopedija - jau XV tomas
Visuotinės lietuvių enciklopedijos pasi

rodė jau XV tomas “Mcz-Nag”. 800 pus
lapių tome skelbiami straipsniai nuo “Me
zas” iki “Nagurskiai”. Daug vietos skiria
ma Lietuvos istorijai: aprašomas pirmasis 
ir vienintelis Lietuvos karalius Mindau
gas (susiję straipsniai - Mindaugo krikštas. 
Mindaugo Lietuva), karalienė Morta, Na- 
druva ir nadruviai, Molotovo-Ribentropo 
paktas, pasipriešinimas okupaciniams 
režimams.

Visuotinė lietuvių enciklopedija net ir 
sunkmečiu leidžiama be sutrikimų, nenu
krypstant nuo užsibrėžto leidybos tikslo-

Nukelta į 2 psl.

Prezidentė dirba ryžtingai
Nors vasaros metu daug valstybės 

pareigūnų, net ministrų išvyksta atos
togoms, naujoji Prezidentė Dalia Gry
bauskaitė šiemet atostogų neima. Su ja 
Prezidentūroje pasilieka visa jos koman
da (išskyrus vieną patarėją, kuri savo 
būtinoms atostogoms buvo gavusi išanks
tini pritarimą). Netrukus po inauguraci
jos Prezidentė specialiai pasikvietė dau
gelį aukštų pareigūnų ir aptarė jautres
nius ar reformuotinus reikalus. Kai kurie 
jos pageidauti pokyčiai jau vyksta net 
vasaros atostogų metu.

• Dar rinkimų kampanijos metu Da
lia Grybauskaitė buvo pabrėžusi, kad Lie
tuvoje pastebimas vaistų prekybos mono
polizavimas ir kad vaistų kainos esančios 
per aukštos. Net vadinamieji generiniai 
vaistai (tokio pat efektyvumo, bet pigesni 
vaistai) kartais čia esą brangesni nei “firmi
niai”. Po inauguracijos Prezidentė greit 
susitiko su Sveikatos apsaugos ministru ir 
vaistų kainų klausimą aptarė gana griežtai. 
Kaip spauda pranešė, bematant Sveikatos 
apsaugos ministerija parengė įstatymo 
pakeitimo projektą, kuris leis sumažinti 
kai kurių nekompensuojamų receptinių 
vaistų kainas daugiau kaip 30%, o gyven
tojai per metus vidutiniškai sutaupys 20- 
30 mln. litų. Be to, nuo šiol vaistininkai 
turės suteikti visą informaciją pirkėjui 
apie to paties bendrinio pavadinimo, for
mos ir stiprumo vaistų, esančių vaistinėje, 
kainas, pasiūlant pigiausius iš jų.

• Prezidentė pakartotiniam svarsty
mui Seimui grąžino LR statybos įstatymą. 
Prezidentės nuomone, siūlomos įstatymo 
pataisos sudaro sąlygas visoms nelega
lioms statyboms įteisinti. Prezidentės ma
nymu. įstatymui trūksta skaidrumo, todėl 
jo efektyviai taikyti neįmanoma. Ji taip 
pat atkreipė dėmesį, jog šio įstatymo 
projektas net nebuvo įvertintas antikorup
ciniu požiūriu. Be to. Prezidentė pamatė, 
jog jai pasirašyti buvo pateiktas kitoks 
Įstatymo variantas negu įrašytas Seimo 
dokumentacijoje. Jos komandai pavyko 
atsekti, kad diskusijų Seime metu Vyriau
sybės pateiktas įstatymo variantas buvo 
tiek išplėstas, kad sudarė galimybės įtei
sinti visas nelegalias statybas. “Atsivėrė 
vartai tiek, kad daryti galima ką nori”, - 
sakė D. Grybauskaitė, o šio pakeitimo 
istoriją ji pavadino “detektyvu”.

• Prezidentė taip pat išsikvietė Gene
ralinės prokuratūros vadovą Algimantą 
Valantiną ir Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) vadovą Žimantą Pacevičių. Abu 
aukšti pareigūnai gavo pastabų dėl daro
mų klaidų, kurios kelią nerimą visuome
nei. Susitikime su A. Valantinu Prezidentė 
pasisakė prieš bet kokį politizavimą ir 
spaudimą prokuratūrai. Ji taip pat pabrėžė, 
kad jos pačios, kaip valstybės vadovės, mi
sija yra ginti Gcn. prokuratūros nepriklau
somybę, tačiau akcentavo, kad prokuratū
ros darbe ne viskas gerai - bylų nagrinėto- 
jarns trūksta operatyvumo, viešumo. Tokias 
darbo spragas prokuratūra turėtų kuo sku
biau ištaisyti. Taip pat buvo aptartas Proku
ratūros reputacijos visuomenėje klausimas.

• Jau ilgai tęsiasi ginčai dėl Valstybės 
saugumo departamento (VSD) vadovų. 
Dabar Prezidentė pasirašė dekretą, kuriuo 

atleido prieštaringai vertintą Departamen
to generalinio direktoriaus pavaduotoją 
Darių Jurgelevičių. Kai kurie politikai D. 
Jurgelevičių kaltino tarnavimu korum- 
puotoms ir su Rusijos žvalgyba susijusioms 
interesų grupėms, siekiančioms užvaldyti 
VSD. Darius Jurgelevičius buvo kaltina
mas ir tuo, kad trukdė ištirti V.Pociūno 
žūtį. „Lietuvos rytas“ pastebėjo, kad teiki
mą Prezidentei atleisti D.Jurgelevičių pa
sirašė ne Departamento direktorius Po
vilas Malakauskas, o jo pavaduotojas 
Alvydas Kunigėlis, šiuo metu laikinai ei
nantis VSD direktoriaus pareigas. Pasiro
do, su Prezidente turėjo susitikti pats gcn. 
direktorius P.Malakauskas, bet naktį prieš 
susitikimą staiga susirgo.

• Dirbusi Europos Sąjungos finansų 
tvarkyme, kur buvo kovojama su monopo
lijomis, Prezidentė siūlo pagalvoti apie 
valstybės įsikišimą kontroliuojant mono
polijas bei reguliuojant kainas Lietuvoje. 
„Turime kalbėti ir apie rinkos situaciją, kai
nas, monopolijas, kurių yra visose srityse - 
pradedant energetika ir baigiant maisto 
produktų prekyba...Turime apsaugoti 
jautriausius sluoksnius ”, po Prezidentės 
susitikimo su socialinės apsaugos ir darbo 
ministru Donatu Jankausku sakė jos at
stovas spaudai Linas Balsys. Pasak Prezi
dentės, Vyriausybė turėtų per savo žiny
bas ir tarnybas garantuoti, kad monopoli
jos sumažintų savo apetitus.

• Priėmusi Lietuvos banko valdybos 
pirmininką Reinoldijų Šarkiną, Prezidentė 
aptarė su juo opiausias šalies ekonomikai 
bei bankų sektoriui problemas ir paragino 
Lietuvos banką ypatingą dėmesį skirti sa
vo reputacijai. Prezidentei nepatiko spau
doje pasirodžiusi informacija apie Lietu
vos banko darbuotojų atlyginimus bei 
lengvai ines paskolas. Banko vadovas Rei
noldijus Šarkinas pripažino, kad jo gauna
mas atlyginimas yra per didelis, ir jis suti
ko jį susimažinti. Be to, kaip žinoma, Pre
zidentė yra nusistačiusi prieš privilegijas, 
kurių Lietuvoje yra išlikę ne mažai dar iš 
sovietmečio. Lietuvos banko vadovui ji sakė 
neigiamai vertinanti banko tarnautojų 
naudojimąsi tokiomis privilegijomis kaip 
atostogos lengvatinėmis kainomis poilsio 
namuose Palangoje arba Druskininkuose, 
bet pridūrė žinanti, kad situacija jau tai
soma. (Kaip tą dieną paskelbė spauda, 
poilsio namai Palangoje, Druskininkuose, 
sodyba Molėtuose Lietuvos bankui per 
metus atsieina daugiau nei 300,000 litų.)

• Kaip praneša „Lietuvos rytas”, kovo
dama su privilegijomis Prezidentė jų ne
nori ir pati. Prezidentūros mobilios paly
dos viršininkas patvirtino, jog nurodymą 
važiuoti kartu su visu automobilių srautu 
pareigūnai gavo vos tik D.Grybauskaitė 
atsikėlė į Prezidentūrą. “Švyturėliai ir gar
sinė signalizacija jungiama tik išskirtiniais 
atvejais”,- patvirtino jis. “Prezidentė nori 
važinėti taip, kaip visi paprasti žmonės”,- 
aiškino Prezidentės atstovas spaudai. Prie
šingai nei įprasta aukščiausiems valdžios 
pareigūnams, Prezidentė pageidauja važi
nėti kaip ir visi eismo dalyviai, be pirmu
mo teisės. Jos automobilis ir palyda ne- 
sibrauna j priešpriešinio eismo juostą ir 
neviršija leistino greičio. □
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pffita Trumpai iš visur VEKS kaip milijoninė afera?

♦ Rugpjūčio 9 d. 
taifūnas nusiaubė 
Kinijos pajūrio 
sritis. Dėl to turė
jo evakuotis vie
nas milijonas 
žmonių. Sunkiau
siai nukentėjo Tai- 
vanas, kur žuvo 
bent 124 žmonės. 
Ten dar savaitei 

praėjus po audros siautėjimo buvo visiš
kai atkirsti 1,300 žmonių.
♦ Irake vis dar siaučia teroristai. Rug
pjūčio 10 d. jų susprogdintos bombos už
mušė 48 žmones, virš 250 sužeistų.
♦ Rugpjūčio 10 d. Čečėnijoje buvo pa
grobta žinoma žmogaus teisių gynėja nisė 
Zarema Sadulajeva. Ginkluoti vyrai ją ir 
jos vyrą, buvusį politinį kalinį Alik Djib- 
ralov, išsivedė iš nevalstybinės jaunimo 
organizacijos įstaigos. Sekančią dieną jų 
kūnai buvo rasti Čečėnijos sostinė je Groz
ny, Černorečija sodyboje.
♦ Rugpjūčio 11d. netoli Kokoda Papua 
Naujojoje Gvinėjoje audringame ore 
nukrito ir sudužo keleivinis lėktuvas. Žu
vo visi skridę 13 žmonių, jų tarpe 9 aus
tralai, vykę aplankyti “Kokoda Trail” - 
Antrojo pasaulinio karo kovų vietų, kur 
žuvo apie 600 australų karių ir keli 
tūkstančiai japonų.
♦ Rugpjūčio 11d. Burmoje pasibaigė 
teismo procesas prieš Aung San Suu Kyi, 
opozicijos lyderę, kuri yra Burmos chun
tos kalinama ar laikoma namų arešte nuo 
1989 m. tik su trumpomis pertraukomis. 
Šįkartą Insein kalėjimo teismas ją nuteisė 
kalėti 3 metus sunkiųjų darbų kalėjime. 
Užsienio diplomatinio spaudimo dėka 
bausmė pakeista į pusantrų metų namų 
areštą. Kartu paskelbtas sprendimas ir į jos 
namų arešto vietą atplaukusiam keistuo

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
leisti po du tomus per metus. Nors 2008 
metais išėjo tik vienas tomas, 2009-aisiais 
suplanuoti trys. Leidėjų teigimu, 2001 m. 
pradėta leisti Visuotinė lietuvių enciklo
pedija nebetilps j planuotus 20 tomų ir 
plėsis iki 22-iejų.

Afganistane - ir toliau
(ELTA). Lietuva rems naujojo NATO 

Generalinio sekretoriaus pastangas atnau
jinti Aljansą ir pakankamai reaguoti tiek į 
šiandienos saugumo situaciją, tiek į iššū
kius, laukiančius ateityje. Tai išsakyta Pre
zidentės laiške, kuriuomi pasveikinamas 
Anders Fogh Rasmussen, pradėjęs eiti 
NATOvadovopareigas. “Tikiu, kad NATO 
yra ir toliau liks pagrindinis ne tik Lietu
vos saugumo, bet ir saugumo bei stabi
lumo Europos kontinente garantas”, - 
pabrėžė D. Grybauskaitė. Atkreipusi dė
mesį, kad dar nuo 2005 m. birželio Lietuva 
vadovauja Provincijos atkūrimo grupei 
Goro provincijoje Afganistane, Prezidentė 
teigia, jog, nepaisydama sudėtingos ekono
minės situacijos, Lietuva tęs šį svarbų darbą.

Prašo Švediją atiduoti Biržų 
pilies patrankas

Seimo narys Valdemaras Valkiūnas 
nusprendė pabandyti į I .ietuvą sugrąžinti 
Švedijos XVII amžiuje kaip karo grobį 
išsivežtas patrankas. Su atitinkamu pra
šymu parlamentaras kreipėsi į Švedijos 
ambasadą Vilniuje:

“Remdamiesiistoriniais šaltiniais mes 
žinome, kad 1625 metais Švedijos kariuo
menė, užėmusi Biržų pilį, išsivežė 60 pa
būklų, kuriais buvo ginkluota Biržų pilis, 
ir šiuo metu keletas šių pabūklų vienetų 
eksponuojama Švedijos kariuomenės 
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liui amerikiečiui John Yettaw. Jis nuteis
tas 7 metams sunkiųjų darbų kalėjimo. 
JAV, Didžioji Britanija, Australija ir cikė 
kitų valstybių paskelbė griežtus protestus 
Burmai. Australija paskelbė, kad “Radio 
Australia” vėl pradės transliuoti specia
lias Burmai skirtas radio laidas “iš soli
darumo su Suu Kyi”.
♦ Nors Gazos ruožą valdo karinga 
palestiniečių Hamas organizacija, pietinė
je šio ruožo dalyje, Rafas srityje, salafistų 
ekstremistinė organizacija kaltina Hamas 
nepakankamu veiklumu kovojant prieš 
Izraelį. Rugpjūčio 14 d. po pamaldų me
četėje, salafistų lyderis Abdul Latif Musa 
paskelbė įsteigiąs nepriklausomą emiratą. 
Mečetę tuoj puolė Hamas policija. Susi
šaudymas truko nuo popiečio iki aušros 
sekantį rytą. Žuvo 22 žmonės, bent 120 
sužeistų. Žuvo sektos lyderis Muša, gal pats 
susisprogdinęs, žuvo I lamas karinis virši
ninkas Rafah sričiai bei penki policininkai.
♦ Rugpjūčio 16 d. JAV senatorius Jim 
Webb išskrido iš Burmos, per pasimatymą 
su chuntos lyderiu Than Shwe išgavęs lei
dimą kartu išsivežti kalinamą amerikietį 
John Yettaw. Burma paskelbė, kad ameri
kiečiui skirta 7 metų kalėjimo bausmė pa
keista į trijij su puse metų lygtinę bausmę, 
jį ištremiant.
♦ Rusų karo laivynas ieško Atlante
pagrobto prekinio laivo “Arctic Sea”. Šis 
laivas, išplaukęs liepos 23 d. iš Suomijos 
Pietersaari uosto su 2 milijonų dolerių 
vertės medinių lentų kroviniu buvo 
greičiausiai jau liepos 24 d. pagrobtas 
Baltijos jūroje Švedijos policininkais 
pasivadinusių vyriškių. Liepos 30d. laivas 
įplaukė į Atlantą, dar nesukėlęs įtarimo, 
kad jis yra pagrobtas. Rugpjūčio 16 d. 
Suomijos policija pranešė, kad grobikai 
reikalauja išpirkos, graso laivo rusų 
jūrininkų įgulai. □ 

muziejuje Stokholme. Manau, kad Šve
dijos Karalystė nepatirs didelio kultū
rinio nuostolio, perdavusi nuosavybei 
keletą vienetų istorinių pabūklų, susiju
sių su Biržų pilimi, minimam muziejui”, - 
sakoma V. Valkiūno kreipimesi.

Kas tie objektai danguje?
Pastaruoju metu žmonės aktyviai dis

kutuoja apie įvairiose Lietuvos vietose 
naktiniame danguje pasirodančias gan 
greitai judančias švieseles. Žmonių, ma
čiusių minėtas švieseles, istorijos labai 
panašios. Iš kažkur toli pasirodo virtinė 
švieselių - nuo kelių iki keliolikos ar net 
per 20. Jos tvarkingai, be garso skrieja 
neplačia juosta - pakankamai aukštai ir 
gana dideliu greičiu. Po truputį švieselių 
virtinė dingsta iš žmogaus matymo aki
račio. Pastaruoju metu ypač dažnai tokios 
švieselės matomos Vilniuje, tačiau apie 
jas pranešama ir iš Kauno bei kitų Lietu
vos miestų ir rajonų. Spėlionės dėl jų kil
mės labai plačios: nuo neatpažintų skrai
dančių objektų (NSO) iki viršgarsinių nai
kintuvų. Kad tai ne NSO, pripažįsta ir pa
tys šios srities tyrinėtojai. Tad kas tai?

Vieną atsakymą duoda „Pirotechnikos 
gaminiai“ komercijos direktorius: žmonių 
matytos švieselės -dangaus žibintai. „Šiuo 
metu jie yra labai populiarūs. Žmonės jų 
perka daug - ne po vieną ir ne po du, o po 
10 ar 20. Kaip greitai žmonės spėja juos 
paleisti, lokiu atstumu vienas nuo kito jie 
ir skrenda. Jie gali judėti horizontaliai ir 
pakankamai greitai Kai jie dega pakanka
mai ilgai, žmonėms iš tiesų atrodo, kad jų 
švieselės pasirodo iš kažkur toli ir dingsta 
už horizonto”.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS,LGITICir “Bematdinai”.

(ELTA). Tebesitęsia kaltinimai, kad 
prestižinio projekto “Vilnius - Europos 
kultūros sostinė 2009” (VEKS) buvusioji 
komanda iššvaistė dešimtis milijonų pro
jektui skirtas lėšas. Žiniasklaida nurodo, 
kiek pinigų buvo ir neliko, pavyzdžiui: 
VEKS internetinei svetainei sukurti skir
ta apie 700,000 litų; atlikėjos Bjork pasi
rodymas - 800,000; Europos kultūros sos
tinės programai pristatyti internete - apie 
500,000; įvaizdį kuriančių ir VEKS ren
ginius pristatančių leidinių leidybai- apie 
700,000 litų ir tt.

Sakoma, kad nereikia daug proto, kad 
suvoktum, kiek iš tikrųjų tokie dalykai 
kainuoja.

Visuomeninės pilietinės iniciatyvos 
(ekspertai, eu) atstovai, ne pirmus metus 
keliantys viešumon “Vilnius - Europos 
kultūros sostinė” (VEKS) ir panašių prog
ramų aferas ir nesulaukiantys teisėsaugi
ninkų atsakymo, teigia, kad paskutinė ins
titucija, galinti pakeisti dažnai korum- 
puotą teisėsaugos situaciją Lietuvoje, liko 
Prezidentūra.

Dabar atstovai, susitikę su Prezidentės 
Teisės grupės vyriausiąja patarėja Sol
veiga Cirtautiene, gavo jos pažadą, kad 
dabar bus kruopščiai domimasi miglotais 
milijonus kainuojančiais projektais. 
Susitikime buvo išreikšta mintis, kad 
piliečių ir Prezidentūros bendradarbia
vimas šioje situacijoje yra labai naudin
gas ir būtinas.

Pasak ekspertai, eu atstovo Rolando 
Boravskio, šie iniciatyvinės grupės vizitai 
pas Premjerą Andrių Kubilių ir vėliau 
Prezidentūroje buvo suorganizuoti po

Pasaulio Bankas: skurdas augs
Kaip praneša BNS, Pasaulio Bankas 

(PB) prognozuoja, kad Lietuvoje 2009- 
aisiais skurstančiųjų skaičius, palyginti su 
2008 metais, turėtų padidėti 48.6%. Tokie 
duomenys skelbiami PB ataskaitoje, kur 
analizuojamos Lietuvos išlaidos sociali
niam sektoriui.

Anot PB, šiemet beveik 49% padaugės 
žmonių, gyvenančių žemiau skurdo ribos 
(kai vienam žmogui tenka 350 litų per 
mėnesį). Kaip teigiama ataskaitoje, jų 
skaičius turėtų išaugti nuo 428,000 (arba 
12.7% populiacijos) 2008 metais iki 
beveik 636,000 (18.9%) 2009 metais.

Pasaulio Banko duomenimis, dėl 
ekonominės krizės 2009 metais taip pat 
prognozuojamas 13.5% nedarbo lygis.

Busimų karių profesionalų - netrūksta
(rvww.lrt.lt) Nuo šių metų liepos Lie

tuvos kariuomenėje nebeliks šauktinių. 
Tačiau norinčiųjų tapti profesionaliais 
kariais - begalė. Anot Karo prievolės 
administravimo tarnybos, pernai panašia
me konkurse atrinkta ir tarnybą pradėjo 
maždaug tūkstantis karių, šiemet pla
nuojama įdarbinti dar kelis šimtus.

Profesionaliais kariais gali tapti sveiki 
vyrai ir moterys nuo 18 iki 40 metų, turin
tys ne mažesnį kaip 10 klasių išsilavini
mą. Pirmenybė teikiama baigusiems 
aukštąjį mokslą, turintiems radioelektro
nikų specialybę, vairuotojo pažymėjimą, 
kinologams (šunų sspecialistams). Didelis 
pliusas - dalyvavimas savanoriškų pajėgų 
veikloje, taip pat anksčiau tarnybą atli- 
kusiems šauktiniams.

Lietuvos kariuomenę dabar sudaro 
apie 7,500 profesionalių karių ir dar 
maždaug 4,000 savanorių. Eilinio kario, 
priimto į profesinę tarnybą, pajamos šiuo 
metu yra apie 2,000 Lt. Jeigu važiuoja į 
misiją, tada pajamos išauga tris kartus. 

susitikimų su teisėsaugos institucijų va
dovais.

Jų buvo klausta, kodėl dėl Generali
nei prokuratūrai seniai pateiktų faktų 
apie korupciją, susijusią su VEKS, Nacio
nalinio operos ir baleto teatro renovacija, 
Valdovų rūmais ir kt., iki šiol nesulaukia
ma jokių rezultatų, tyrimai yra vilkinami 
arba net nepradedami.

“Daugiau negu prieš metus prokura
tūrai pateikėme konkrečių faktų apie 
VEKS aferas, tačiau iki šiol - tyla. Vien 
Seimo Antikorupcijos komisija mažiau
siai tris kartus kreipėsi j Generalinę pro
kuratūrą-tačiau ir šiuo atveju tyla, o mo
kesčių mokėtojų pinigai kaip tekėjo, taip 
ir teka tiesiai į organizuotų nusikaltėlių 
kišenes.

Visose teisėsaugos institucijose 
kalbama, jog tam, kad padėtis keistųsi, 
pirmiausia reikia “politinės valios”. Kai 
bylos patenka į Generalinę prokuratūrą, 
negalima gauti jokių duomenų apie jas, 
nes nuolat atsakoma, kad vyksta ikiteis
minis tyrimas, neaišku ir kada jis bus baig
tas, nes teisinamasi didelėmis tyrimų 
apimtimis.

Bū tent todėl ir lankėmės Vyriausybėje 
bei Prezidentūroje”, - sako R. Boravskis. 
“Mus domina valdžia ir teisėsaugos 
institucijos, kurios, užuot vykdžiusios sa
vo funkcijas, sudaro visas sąlygas klestėti 
aferistams. Mes matome, kad šios ins
titucijos-Generalinė prokuratūra, FNTT 
[Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba] - 
tiesiog dangsto nusikalstamą veiką”, - 
pabrėžė R. Boravskis.

□

Šiuo metu jis siekia 9.9%. Nedarbas ir ma
žėjančios algos, anot ataskaitos, turės di
desnę įtaką mažesnes pajamas gaunančios 
šeimoms, o didesnes pajamas gaunančius 
labiausiai spaus skolų našta.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras 
Donatas Jankauskas sakė nesiimsiantis 
vertinti šių prognozių tikslumo. “Proble
ma didėja tai - natūralu. Galime disku
tuoti dėl skaičių. Ta situacija pakankamai 
sunki”,-sakė jis.

Tačiau ministerijos kancleris Valdas 
Rupšys teigė, kad PB prognozės nepasi
tvirtins, jei bus stengiamasi apsaugoti 
socialiai labiausiai pažeidžiamus žmones. 
Tokių priemonių būtinybę neseniai pabrė
žė ir Prezidentė Dalia Grybauskaitė. □

Tačiau į šias pajamas įskaičiuoti nuom- 
pinigiai ir maistpinigiai.

Su atrinktaisiais sudaroma ketverių 
metų sutartis. Tačiau ji sudaroma tik su 
tais, kurie atlaiko visą trijų mėnesių 
mokymo kursą. Busimieji profesionalai 
Ruklos mokomajame pulke turi išmokti 
ne tik karybos, bet ir paprasčiausių 
higienos įgūdžių. Labai dažnai jaunuoliai 
atvyksta neišmokę atskirti rankšluosčio 
nuo paklodės ar net lovos pasikloti. Ka
rininkai sako, kad ne visi atlaiko mokymo 
tempą, pernai kelios dešimtys karių jau 
po priesaikos pasakė „ne“.

Kai kuriose NATO priklausančiose 
valstybėse baigę tarnybą profesionalūs 
kariai įgyja teisę nemokamai studijuoti 
valstybinėse aukštosiose mokyklose. Tai 
labai motyvuoja jaunuolius iš karto po 
vidurinės mokyklos eiti į profesionalią 
karinę tarnybą.

Lietuvoje taip pat svarstyta tokia 
socialinė garantija, tačiau atmesta dėl 
ribotų valstybės galimybių. □
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Sydnėjaus Lietuvių Klube — jau balsuota vieningai
Vytautas Donicla

Sekmadienį, rugpjūčio 9 d. įvyko šiemet 
antras Ypatingas Visuotinis Susirinkimas. 
Kitaip nei per ankstesnį Ypatingų Susi
rinkimų birželio 13 d., kuris vyko triukš
mingai ir liko be rezultatų, šis Ypatingas 
Susirinkimas gan konkrečiai susipažino 
su dabartine finansiškai kritiška padėtimi 
ir išrinko naujų Klubo Valdybą (Board of 
Directors). Viena iš Klubo bėdų buvo tai,kad 
buvo pasidarę neaišku, ar šiemet besikei
čianti Klubo Valdyba dar yra pakankamai 
teisėta. Dar blogiau: keliems direktoriams 
pasitraukus bei kilus tarpusavio nesutari
mams, Klubas net nebeturėjo veiksmingos 
Valdybos. Nariams šią padėtį supratus 
aiškiau, per dabartinį susirinkimų svarbūs 
nutarimai buvo priimti beveik vienbalsiai.

Prieš pradedant darbotvarkę, susirin
kimas formaliai patvirtino naujus narius, 
nes. dėl teisinių priežasčių, pasitraukiančios 
Valdybos likučiai to padaryti jau negalėjo. 
Susirinkimų atidarė Klubo sekretorius 
Garry Penhall. Birželio 13-tos dienos susi
rinkimo protokolų perskaitė Kristina 
Rupšienė. Susirinkimo pirmininku pasiū
lius dr. Danių Kairaitį, jo kandidatūra bu
vo priimta be tolesnių pasiūlymų.

Iš Ypatingojo Susirinkimo į Visuotinį
Ypatingojo Susirinkimo pirmąją rezo

liuciją pristatė Klubo sekretorius Garry 
Pcnhall. Trumpai, kaip iš anksto paskelbta, 
rezoliucijoje siūloma, kad Ypatingasis Su
sirinkimas būtų traktuojamas kaip Metinis 
Visuotinis Susirinkimas. Praktiškai tai 
reiškia, kad susirinkimas gali rinkti ar pa
tvirtinti Valdybų. (Tačiau šio susirinkimo 
atveju, dėl esamos padėties ir laiko stokos, 
nereikalaujama auditorių patvirtinto tiks
laus finansinio pranešimo.) Pristatydamas 
rezoliuciją, Garry Penhall paaiškino, kad 
pastaruoju metu Klubu praktiškai rūpinosi 
jau nebe Valdyba (Board of Directors), bet 
“caretakers”: Jeronimas Belkus, Kristina 
Rupšienė, Garry Penhall. Finansinė padėtis 
esanti kritiška. Lėšų turima apie $27,000 
+ $22,000, bet skolos bei įsipareigojimai 
siekia tarp $30,000 ir $60,000. (Daugiau 
detalių apie Klubo administracinę bei fi
nansinę padėtį Garry Penhall pateikė duo
damas savo kaip Klubo sekretoriaus pra
nešimų.) Sekretorius taip pat pabrėžė, kad, 
jei ši rezoliucija bus priimta, Valdyba bus 
renkama tik trumpam laikotarpiui iki 
Metinio Visuotinio Susirinkimo, kuris 
įvyks po 2 - 3 mėnesių.

Už rezoliuciją dar pasisakė Viktoras 
Šliteris, Vytenis Šliogeris. Neatsiradus prie
šingų nuomonių, pirmoji rezoliucija buvo 
priimta vienbalsiai. Tokiu būdu šis Ypa
tingas Susirinkimas (Extraordinary 
General Meeting) įgavo tas pačias teises 
kaip Metinis Visuotinis Susirinkimas 
(Annual General Meeting, AGM).

Sekretoriaus pranešimas
Pagal AGM taisykles, pranešimą 

pateikė Klubo sekretorius Garry Penhall. 
Jis nurodė, kad per paskutinį Metinį Susi
rinkimų 2008 m. lapkritį buvo pažadėta 
susirinkimų sušaukti po Lietuvių Dienų 
Sydnėjuje, nes tada Klubo finansinė padėtis 
bus aiškesnė. Susirinkimas buvo sukviestas 
2009 m. kovą, bet tik informacinio pobū
džio, be nutarimų. Pirmininkui Pauliui 
Šliogeriui netrukus pasitraukus, o dar vė
liau, kai Valdyba save papildė naujais na
riais, kilo klausimas dėl Valdybos teisė
tumo. Surinkus pakankamai eilinių narių 
parašų, 2009 m. birželio 13 d. buvo su
šauktas Ypatingas Susirinkimas, tačiau jo 
metu nebuvo surinkta pakankamai balsų, 
kad jis būtų traktuojamas kaip Metinis 
Visuotinis Susirinkimas ir kad tokiu būdu 
būtų galima pravesti Valdybos rinkimus ar 
patvirtinimą. Tuoj po to pasitraukus dar 2 
Valdybos nariams, neliko efektyvios Valdy
bos, todėl Klubu riipinosi jau tik “Caretaker 
Committee”. Daug rūpesčio kėlė ir Klubo

Naujai išrinkta Sydnėjaus Lietuvių Klubo direktorių Valdyba. Iš kairės: Viktoras Šliteris, Angonita Wallis, Carry Penhall, Elė Kains,

finansinė padėtis, nes pasaulinė krizė 
palietė Klubo investicijas, iš kurių dabar 
yra likę - dar neaišku kiek ir nebūtinai 
tiesioginiam išėmimui - gal apie $130,000. 
Pranešimo pabaigoje Sekretorius padė
kojo buv. manager’iui Jeronimui Belkui ir 
Kristinai Rupšienei už pagalbų peržiūrint 
Klubo dokumentacijų, kuriai pastaruoju 
metu trūko tvarkos.

Kaip Klubo Honorary Solicitor, Garry 
Penhall nurodė, kad Klubas buvo įvel
tas į kelis teisminius ar panašius veiks
mus: (1) Klubas buvo apskųstas Anti- 
Diskriminacijos Tarnybai dėl diskriminuo
jančio virtuvės patarnavimo (galima bauda 
apie $15,000 - $17,000). Šį skundą Klubas 
sėkmingai atrėmė. (2) Buv. Klubo valytojas 
iškėlė bylą dėl nesumokėto atlyginimo 
(eventualios išlaidos apie $12,500). Teisme 
Klubas buvo apgintas. (3) Vyksta ginčas dėl 
vietos, kur stovi Klubo ventiliacijos kom
presoriai. Perkėlimas kainuotų apie 
$100,000, bet pasitarimas ieškant paramos 
Klubo argumentui dar vyksta. (4) Banks- 
towno Savivaldybė grasino $1.1 milijono 
bauda, jei nebus pastatyti pastoliai apsau
goti žmones nuo krentančio lauko sienų 
tinko. Šis reikalas sutvarkytas tariantis su 
Savivaldybe ir pastato komitetu. Gąrry 
Pcnhall pabrėžė, kad šiuose reikaluose jam 
labai padėjo Jeronimas Belkus. Jis pats, 
kaip Club’s Honorary Solicitor, už šias 
teisines paslaugas neėmė jokio atlyginimo.

Valdybos rinkimai
Pagal dienotvarkę atėjus Valdybos 

(Board of Directors) rinkimų metui, 
Viktoras Šliteris pasiūlė 7 kandidatus. 
Daugiau siūlymų nesant, buvo išrinkti šie 
asmenys (alfabetiškai):

Birutė Aleknaitė
Elė Kains
Romas Kalėda 
Birutė Magylė 
Garry Penhall 
Viktoras Šliteris 
Angonita Wallis 
Visi išrinktieji Valdybos nariai Syd

nėjaus liehiviams yra gerai pažįst ami ir daug 
metų dalyvauja visuomeninėje veikloje. 
Mažiau žinoma yra iš Lietuvos atvykusi 
Birutė Magylė, kurią Viktoras Šliteris 
pristatė kaip šaunių darbuotoją kom
piuterių srityje.

Susirinkimo metu.

Birutė Magylė ir Birutė Aleknaitė (trūksta Romo Kalėdos).

Einant prie kitų reikalų 
(General Business), Vy
tenis Šliogeris ir Lauric 
Cox domėjosi, koks yra 
įšalusių Klubo investicijų 
statusas. Atsakydamas, 
Garry Penhall minėjo, kad 
tikslesnių žinių tikimasi 
Metiniam Susirinkimui ir 
kad Avenue Capital kom
panijos atveju galvojama 
apie bendrų nukentėju
siųjų akcijų (class action). 
Rymanlė Geli pabrėžė, 
kad Klubui persikėlus į 
naujas patalpas pastebimai 
sumažėjo ir nutrūko Klu
bo valdybų teikiama in
formacija spaudai apie 
Valdybos pokyčius, spren
dimus, nebuvo pristatomi 
manager’iai ir t.t.Infor-
macijos stoką reikia atitaisyti.

Naujai išrinktos Valdybos narys Vik
toras Šliteris (kuris jau ilgą laikų viešai 
rūpinosi Klubo išsilaikymo klausimu), 
pabrėžė, kad Klubas turi veikti ir toliau. 
Reikės samdyti mažiau tarnautojų ir kvies
ti savanorius pagalbininkus, gerai apgalvo- 
ti, kokia patalpų nuoma apsimoka, ir lt. 
Džiugu, kad Dan Bieri sutinka perimti 
užsakymų tvarkymą. Be to, reikia stengtis 
įtraukti atvykusius iš Lietuvos. Labai svarbu 
yra išsilaikyti finansiškai, nes šiuo metu 
likusie ji pinigai yra beveik lygūs skoloms, 
o pagal įstatymą Klubas turi turėti bent 
$20,000. Garry Penhall pridūrė, kad buv. 
manager’is Jeronimas Belkus sutiko dirbti 
dar vieną savaitę be algos ir suteikė daug 
žinių bei paaiškinimų apie šio Klubo 
funkcionavimą. Pastebėta, kad yra stiprių 
klaustukų dėl virtuvės inventoriaus. Kęstas 
Protas priminė, kad pasitraukus dabar
tiniam Licenzijos valdytojui Jeronimui 
Belkui, reikės surasti naują valdytoją. Be 
to, pagal klubų taisykles, ne kiekvienas 
gali dirbti prie baro, todėl negalima pasi
kliauti vien savanorių pagalba.

Angonita Wallis, ALB Krašto Valdybos 
pirmininkė ir dabar naujos Klubo Valdy
bos narė, kreipėsi į Klubo narių kaip lietu
vių supratimą ir geranoriškumą, nes juk 
lietuviškam tikslui Klubas kadaise ir gimė.

Iš kairės: Klubo sekretorius Garry Penhall ir susirinkimo 
pirmininkas dr. Danius Kairaitis.

Ji nepritarė pusiau priimtam vardui 
“Meredith Function Centre” ir savo ruož
tu tikisi, kad kaip ir anksčiau bent vienas 
Valdybos narys budės svarbesnių lietuviš
kų renginių metu, gal netgi sekmadieniais, 
kai lietuvių ir svečių apsilanko daugiau.

Apskritai, “kitiems reikalams” skirtas 
laikas, kaip irvisas susirinkimas, praėjo be 
ginčų, tad pirmininkaujantis dr. Danius 
Kairaitis užbaigė jį saikingai, gal net 
anksčiau nei buvo manyta.

Apmąstymai prie baro staliukų
Šis Ypatingas Susirinkimas, šį kartą 

pačių narių nutarimu virtęs Visuotiniu, 
sutraukė itin daug narių, nes salė buvo 
pilna. Atrodo, kad vieningai padarytieji 
nutarimai, naujos Valdybos rinkimai, 
mintys ir viltys apie Klubo tolesnę egzis
tencijų narius nuteikė teigiamai. Toks emo
cinis “palengvėjimas” buvo jaučiamas ir 
gyvuose pokalbiuose, į kuriuos po susi
rinkimo natūraliai įsijungė įvykio dalyviai 
-valandai ar kitai jau prie baro staliukų. 
Pokalbiai rodė supratimą, kad padėtis nė
ra linksma ir daug priklausys nuo pačių 
narių bei organizacijų laikysenos.

Pokalbiuose ne vienas prisiminė nebe
turimą dažnai minėtą “milijoną”, kuris 
buvo likęs, kai senasis Klubas tapo iškeis
tas į dabartinį - nors prie “milijono” su
nykimo visai netikėtai prisidėjo kelių 
šimtų tūkstančių įšalimas ar net beveik vi
siškas sušalimas investicijų kompanijose. 
Prisiminta buvo ir lengva ranka daromos 
išlaidos - juk jei per metus algoms išlei
džiama, kaip sakyta, apie 180,000 dolerių, 
tai reiškia, kad kiekviena diena, net nedar
bo diena, Klubui kainavo apie $500 vien 
tik algoms. Pokalbiuose aiškiai girdėjosi, 
jog bet koks Klubo atsigavimas galimas 
tik per išlaidų mažinimą - arba tiesiog są
moningai suprantant, kad Klubo išsilaiky
mas įmanomas tik per narių savanorišką 
įsijungimų į Klube reikalingus darbus bei 
pareigas. Tą, žinoma, anksčiau pabrėžė ir 
Ypatingojo Susirinkimo iniciatoriai, ku
rių našta nebus lengva. □
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Lietuviai pasaulyje________________|
Kazachstane: iš bado mirštantys vyrai
(Dviejuose “MP” numeriuose spausdinome Algio Vyšniūno (spūdžius iš nese

niai vykusios lietuvių tremtinių kapaviečių tvarkymo ekspedicijos “Misija Sibiras”. Taip jau 
sutapo, kad betvarkant kapus vienoje Kazachstano vietovėje, tų dieną buvo laidojamas dar 
vienas Sibire gyvenantis lietuvis. Su ekspedicija keliaujanti žurnalistė Rasa Lukai- 
tytėsusirado velionio šeimą - ir daug skaudžių prisiminimų. Red.)

Lietuvė pakeliui į “Mrs World”

Rasa Lukaitytė
(Specialiai dėl DELFI iš Kazachstano)

Vos sulaukus pilnametystės -tardymai 
su mušimais iki sąmonės praradimo, 18 
parų kelionė gyvuliams skirtame vagone į 
nežinomybę, žuvienė su kirmėlėmis, iš 
bado mirštantys vyrai ir graudžios lietu
viškos dainos, vakarais sklindančios iš už 
lagerio tvoros. Tokia buvo beveik 81-erių 
sulaukusios lietuvės Janinos Batakienės 
jaunystė. Kazachstane Karagandoje gy
venanti moteris tą pačią dieną, kai j mies
to kapines atvyko „Misijos Sibiras“ jau
nimas, palaidojo vienintelį savo sūnų.

Nors ir negalėdama sulaikyti ašarų, ji 
sutiko papasakoti savo gyvenimo istoriją. 
Iš Marijampolės rajono Balsupių kaimo, 
kuris šiuo metu vadinamas Ožkasviliais, 
kilusi 18-metė busimoji pradinių klasių 
mokytoja jau 1947 m. rudeniop sėdėjo gy
vuliams vežti skirtame vagone.

„Mane suėmė už tai, kad padėjau miš
kiniams. Mūsų namas buvo didelis ir pusė 
jo buvo negyvenama, todėl nenaudoja
mojoje dalyje buvo įrengtas bunkeris. Į jį 
buvo primesta durpių tiek, kad nebūtų 
matyti ten esančių žmonių. Vieną rytą vyko 
susišaudymas, todėl parėjusi namo radau 
pilną bunkerį - tris ar keturis vyrus. Vaka
rop atėjo (stribai - DELFI) ir apsupo 
namus. Tada taip ir nesurado partizanų, bet 
mamą pasiėmė“, - daugiau nei 60 metų 
senumo įvykius prisimena moteris.

Keliasdešimt metų svetur pragyvenusi 
moteris puikia lietuvių kalba pasakoja, 
kad tėvo šeimoje tuomet jau nebebuvo-jį 
sušaudė vokiečiai.

Mamą su viena iš trijų seserų ištrėmė į 
Sibirą, Janiną kitą dieną uždarė į areštinę 
Kybartuose, o trečiąją seserį paliko laisvėje.

„Ji bėgo pati prašytis į vagoną, kad 
neliktų viena, bet niekas neėmė. Aš tuo 
metu likau Kybartuose, kur mane tardė. 
Visą gyvenimą prisiminiau tardytojų pa
vardes, o dabar jau pamiršau. Tardė lietu
viai. Daužė, kiek norėjo. Vienas daužys 
daužys daužys tokiu guminiu daiktu, van
deniu apipils, kad sąmonė grįžtų, ir vėl 
daužo. Paskui kitas. Visokiais žodžiais 
vadino ir sako: „sakyk, kur yra partizanai“. 
Aš sakau: „nežinau, ko jūs norit“. Aš nič
nieko neišdaviau. Mane nuteisė už akių,

Janinos ir Kosto Batakių vestuvinė nuotrauka Sibire.
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Janina Batakienė.

davė 10 metų lagerio“, - prisimena moteris.
Kelionė iš Lietuvos į nežinomybę pil

nutėliu traukiniu gyvuliams skirtuose va
gonuose trako 18 pan;.

„Po to, kai visus susodino ir traukinys 
pradėjo važiuoti, buvo baisūs riksmai, mes 
verkėme visos, daug žmonių buvo atėję 
išlydėti. Labai ilgai mus vežė iš Lietuvos 
iki Karabaso (paskirstymo į lagerius punk
to Kazachstane-DELFI). Gyvuliams skir
ti vagonai būdavo pilnutėliai- ir viršus, ir 
apačia.. Niekas nieko nesakė, kur mus 
veža. Kelionėje aš labai prastai jaučiausi, 
ten nuolat reikėdavo nuo viršaus šokti 
patikrinimams, vieną kartą šokau ir pra
radau sąmonę. Nukritau, nes tris dienas 
mums nedavė vandens“, -pasakojo Janina.

Kirmėlėtų kopūstų arba sušalusių 
burokų košės

Po trijų ar keturių dienų kaliniai iš 
Karabaso perkelti į Spasko lagerį. Ten, anot 
jos, beveik nebebuvo maisto ir nuolatinis 
palydovas buvo alkis.

„Virdavo žuvį su kirmėlėmis, tai pama
tę, pradėjome visi rėkti, tada pradėjo duoti 
vien vandenį. Dar duodavo sušalusių bu
rokų košės, kopūstų lapus su kirmėlėmis, 
aš jau geriau to maisto nevalgydavau ir 
likdavau alkana. Taip pat skirdavo po 50 g 
duonos dienai.

Dabar, kai esu laisvėje, man atrodo, kad 
aš tiek nesuvalgau, o ten galėdavau iškart 
visą davinį sukimšti, nes jausdavausi alka
na. Kai pradėjo duoti duonos, aš norėjau 
tris „bulkas“ suvalgyti, bet vyresnės mo
terys atėmė, nes būtų galas atėjęs. Prisi-

menu vieną kartą mus išvarė 
dirbti, o aš labai norėjau val
gyti. Dirbdama laukuose po 
šalnos prisivalgiau tų žalių 
gumbukų, kurie susidaro bul
vėms nužydėjus, tada vos galo 
negavau, tik lagerio daktarai 
mane išgelbėjo. Visą laiką la
bai norėjosi valgyti“, - apie kali
nių maistą pasakojo Janina.

Žiemą Spasko lageryje mo
terys daužė akmenis, kartais 
eidavo j rūsius, kur perrinkinė- 
davo daržoves. Vasarą ir rudenį 
kalines varydavo į laukus.

„Už zonos Spaskc yra labai 
daug žmonių palaidota, nes vy
rai ten mirdavo badu. Vyrams 
ir moterims normos būdavo 
vienodos, bet mes juk dirbda
vome laukuose, todėl ar kokį 
svogūną, ar bulvę suvalgyda
vome, o vyrai nieko neturėdavo. 
Tie, kurie akmenis kasdavo, 
mirdavo iš bado, nes darbas

Kaip praneša “Lietuvos rytas”, Lietu
vos atstovė Vaida Ragėnaitė Rygoje vy
kusiame konkurse „Mrs Universe 2009” 
išrinkta gražiausia Visatos moterimi. V. 
Ragėnaitės šių metų pabaigoje dar laukia 
kelionė į egzotiškąjį Vietnamą, kur kartu 
su kitų 50 šalių atstovėmis dalyvaus 
konkurse „Mrs World”.

Konkurse Rygoje iš viso dalyvavo 20 
šalių atstovės. Antrąją vietą laimėjo belgė 
Krista Uoeijmans, o trečiąją - Filipinų 
atstovė Camilla Kim Galvez. Lietuvos at
stovė VRagėnaitė -35-erių metų finansų 
specialistė, augina du vaikus - 15 sūnų 
Arną ir dviejų metukų Urtę, laisvalaikiu 
tapo, domisi rožių auginimu.

Pirmame etape įvairių šalių delegatės 
turėjo pristatyti organizatoriams savo 
fotografijas bei gyvenimo aprašymus. Iš 
maždaug 70 pretendenčių buvo išrinkta 
20 finalo dalyvių, kurios ir atvyko į Lat
viją. Pirmąją atranką praėjo ir Lietuvos 
gražuolė. Konkurso dalyvės Latvijoje 
gyveno 9 dienas: susipažino su miestu, 
dalyvavo oficialiuose priėmimuose, įvai
riuose pramoginiuose renginiuose - net 
žirgų lenktynėse specialiai „Mrs Universe” 

sunkus, o valgyti nėra ko. Todėl perrink- 
damos daržoves į veltinių aulus įsimes- 
davome po kelias daržoves ir grįždamos 
atgal į zoną vyrams atiduodavome. Pri
žiūrėtojai labai nesibardavo, bet vėliau 
mus viena lietuvė, tokia Burbienė, parda
vė. Ji pasakė prižiūrėtojams, kad mes 
vagiam ir vyrams kaliniams perduodam. 
Bet naktį, kai ji nuėjo į tualetą, dvi mūsiš
kės užmetusios antklodę ant galvos ją 
primušė. Žinoma, toms, kurios mušė, davė 
karcerio, bet ir prižiūrėtojai tokių skundi
kių nemėgo“, - vieną lagerio istorijų pri
siminė Janina.

Lageriuose visos dienos būdavo pana
šios - anksti ryte išvarydavo į darbą, o šeštą 
valandą vakaro kaliniai grįždavo ir būdavo 
užrakinami barakuose. Barakai būdavo 
maždaug 1.5 metro įkasti į žemę, jų sienos 
ir lubos - moliniai.

„Žiemą sniego būdavo galybė, užpusty
davo mūsų baraką, o pavasarį, sniegui 
tirpstant, viskas plaukdavo. Patalynės 
neduodavo niekam, ją turėdavo tik tie, 
kuriems atsiųsdavo iš namų. Aš turėjau di
delę pagalvę, kurią dar į kalėjimą Kaune 
man sesuo buvo atvežusi, ją padalinau į 
keturias dalis ir atidaviau toms, kurios 
nieko neturėjo“, - apie lagerio gyvenimo 
sąlygas pasakoja pašnekovė.

Nieko geroji negalėjo pasakyti ir apie 
lagerių prižiūrėtojus, kuriuos kaliniai 
vadindavo konvojais.

„Iškart po karo prižiūrėtojai būdavo 
labai baisūs. Jie buvę fronto kareiviai, su 
mumis labai blogai elgėsi. Pavyzdžiui, vieną 
kartą ryte varė mus kažkokių duobių kas
ti, o konvojai išlydėdami pasakė: „jus va
rom tam. kad jūs išsikastumėte sau duo
bes. Ten jūs patys atsigulsi!“.

Vėliau, kai pradėjo į armiją imti 
šauktinius ir skyrė juos prižiūrėtojais, jie 
buvo labai geri, negalima nieko blogo 
apie juos pasakyti. Kai mus išleido, vienas 
net su buvusia kaline ukrainietė susi
tuokė“,-prisiminė lietuve.

Meilė įsiplieksdavo už vielotos tvoros
„Lageryje labai pasiilgdavau Lietuvos ir 

saviškių. Bet ten irgi būdavo savas gy
venimas. Ir gimimo dienas paminėdavo
me, kiek eilėraščių man buvo sukurta. 
Kažkaip laikas bėgdavo, nors vargom ir 
duonos beveik neduodavo.

Kai mus tik atvežė iš Karabaso, šalia 
buvo vyrų lageris, tai kai stodavome ko
kios penkios šešios lietuvės ir pradėda
vome dainuoti, o vyrai plodavo mums, 
kiek galėdavo. Per sienas jie girdėdavo, 
kad dainuojam ir rėkdavo: „mergaitės

“Mrs Universe 2009” - Vaida Ragėnaitė.

taurei laimėti.
Grožio konkursai Vaidai - visiškai 

naujas ir netikėtas iššūkis, su kuriuo ji 
puikiai susidoroja. Jau nuo pirmų pa
sirodymų Latvijoje įspūdinga šviesia
plaukė sulaukia didžiulio publikos ir 
žurnalistų dėmesio. □ 

dainuokite!“. Palinko liepa šalia kelio“, - 
pradėjusi dainuoti lagerio dainą pravir
ko močiutė.

Moterys ir vyrai Spaskc būdavo atski
ruose barakuose ir vieni kitų beveik ne
matydavo, tačiau tai netrukdydavo įsi
plieksti šiltiems jausmams. Laiškeliai su 
slapyvardžiais, pririšti prie akmenų, skrai
dydavo per aukštą lagerio tvorą.

„Kitaip negalėdavai bendrauti, nes 
vielos ant tvoros būdavo ne tik viršuje, bet 
ir apačioje, kad neprieitum, bet viena mū
sų lietuvė labai gerai mėtydavo laiškelius. 
Kartais juos pagaudavo prižiūrėtojai, 
duodavo karcerio, bet vis tiek mesdavom

Aš irgi turėjau vieną kavalierių, bet jis 
truputėlį anksčiau išsilaisvino, o aš vė
liau, taip mes su juo ir nesusitikome. Jis 
po lagerio kažkur į Sibirą išvažiavo, nes 
niekas negalėdavo sugrįžti į Lietuvą. 
Tačiau, pavyzdžiui, mano kūma susituo
kė po lagerio su tuo, su kuriuo draugavo 
laiškeliais“, - prisimena Janina, kurios 
slapyvardis laiškeliuose būdavo Žibutė.

Lietuvaitės nepamiršdavo ir vienos ki
tų gimtadienių - nupiešdavo bent paveiks
lėlį, pačios sukurdavo sveikinimą.

„Miela, sesul, sakyk, kodėl tokia tu 
nusiminus? Neliūsk vienut, nors neramu. 
Juk mes visos lietuvės merginos tave mes 
sveikinam kartu. Tu greit išklysi į pasaulį, 
dainomis džiuginsi visus, juk laisvas 
žmogus tiek daug gali, jaunystė veltui 
nepražus. O šiandien, šv. Jono dieną, dar 
uždainuosim su tavim, net paukščiai tau 
padangėj gieda: „sugrįžk greičiau gimton 
šalin“. Joninių rytą tau motulė išpuoš 
grytelę gėlėmis. Ji be tavęs negali būti, 
paVeikslan tavo žvelgia vis.

Tad neliūdėk sesute brangi, mes lin
kint l aisvės tau tikros, nors žodžiais tu 
tikėti vengi, lai skausmas sielos neuž
goš“, - iki šiol išsaugotą lagerio draugių 
lietuvių sveikinimą gimimo dienos proga 
perskaitė Janina.

Po 8.5 metų kalėjimo lageryje Janina 
išėjo į laisvę, tačiau į gimtinę grįžti nega
lėjo. Moteris pasakoja, kad po Stalino 
mirties daliai kalinių pradėjo trumpinti 
bausmę, tarp šių žmonių pateko ir Janina. 
Karagandoje ji ištekėjo už taip pat la
gerio kalinio mažeikiškio Kosto Batakio, 
buvusio partizano.

Su vyru Janina susilaukė dukters ir 
sūnaus, dukra mirė dar visai mažytė, o 
sūnų Janina palaidojo šios liepos vidu
ryje. Karagandoje ji liko gyventi su marčia 
ir anūku.

□
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Adelaidės turgus - praeities montažas
Elena Varnienė

“Šitaip ir buvo, ir 
būna - viskas yra 
reikalinga, kad pas
kui išmestam”.

Tokių daiktų tur
gus Adelaidėje įvy
ko šių metų liepos 
26 ir' rugpjūčio 2 
dienomis. Jį suorga
nizavo J. Balčiūno 
vardo bibliotekos dar
buotojos. Tai nebuvo 
turgus tikra to žodžio 
prasme, tai buvo 
Adelaidės lietuvių 
bendruomenės praei
ties šešėlio nuotru
pos, su meile sudė
tos, išaustos, siuvi
nėtos, drožinėtos, ta
pytos, rankų kruopš
čiai išdailintos ir... jau nereikalingos. 
Išvada paprasta: gyveni vieną kartą ir vis
kas lieka, kad ir kaip branginta. Tai visų 
bibliotekos darbuotojų - Marytės Neve- 
rauskienės, Danos Pretty, Albinos Gude
lienės, Kristinos Dundienės ir bibliotekos 
vedėjos Renatos Urmonienės - talentų ir 
išradingumo dėka. Jos nesnaudžia sėdė
damos tarp knygų, bet nuolatos planuoja, 
kuria ir išeina su naujom idėjom. Ir štai, 
tik paskelbia: “suneškite viską, kas jums 
nereikalinga” ir sunešta tokia daugybė 
daiktų, kad reikia šauktis padėjėjų, kurie 
viską išrūšiavo.

Ir štai turguje pasirodo daugybė austų 
juostų - ilgų, trumpų, visokiausių spalvų 
ir raštų, audiniai, staltiesės, lininiai 
rankšluosčiai ir takeliai, įvairiausi indai, 
papuošalai, drožiniai, kurie atiduodami, 
tautiečiams išsikraustantant į mažesnes 
patalpas. Paveikslai, jau amžinybėje esan
čių mūsų tautiečių menininkų, buvo ypač 
populiarūs. Tokia daugybė daiktų buvo 
suaukota, kad turgų reikėjo pakartoti rug
pjūčio 2 dieną. Tos dvi dienos buvo lyg 
Adelaidės lietuvių bendruomenės pra

ALB Adelaidės Apylinkės Valdybos pirmininkė Elena Varnienė apžiūri turgų.
Abi nuotraukos Kristinos Dundienės.

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductible).

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

Iš kairės: liana Kutkaitė ir Dana Pretty laukia pirkėjų.

eities šventė.
Buvo įdomu išgirsti kai kurių pirkėjų 

pastabas: “žiūrėk, aš tokios staltiesės visą 
laiką norėjau”, arba “na, šį paveikslą tu
riu nusipirkti, juk tai mano geros pažįs
tamos”. Jautėsi, jog salėje vyravo du pasau
liai: vienas atsiskyrimo, o kitas atradimo. 
Visiems domintis daiktais ir besikalbant 
jautėsi iš daikto išplaukianti nuotaika, 
primenanti tam tikrą sentimentą, seniai 
užsilikusį sielos gelmėje.

Be galo sunku palikti, kas nenupirk
ta - juk tai buvo reikalingas ir gal myli
mas daiktas. Džiugu tik tai, kad kas 
atgyventa - tuščiai neišmesta, o gautos 
pajamos bus panaudotos svarbiems rei
kalams paremti.

Bibliotekos vedėja Renata Urmonie- 
nė dėkoja visoms bibliotekos darbuoto
joms už įdėtą darbą, o turgaus dienomis 
pardavėjoms - Emilijai Dryžienci, Danai 
Kutkaitei, Laimai Lloyd, Aldonai Patu- 
pieneiir Marytei Verbylicnei sako dide
lį ačiū. Visi atėjusieji į turgų gerai žino, 
kad jų suteikta parama atneš gražių vaisių 
mūsų lietuvių bendruomenės klestėjimui.

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

Miško 
broliai

Lietuvoje Antrasis 
pasaulinis karas nepa
sibaigė 1945 metais. 
Sovietams antrą kartą 

okupavus Lietuvą, daug jaunų vyri} pasi
traukė į miškus tęsti kovą su okupantais. 
Taip susikūrė Lietuvos partizanai, o žmo
nės juos pavadino “miško broliais”. Prie 
miško brolių jungėsi ir tie, kuriems grėsė 
ištrėmimas.

Vietos gyventojai juos remdavo, mai
tindavo, slėpdavo ir sužeistus slaugydavo, 
bet atsirado ir išgamų, kurie norėjo pri
sigerinti okupantui, ar tiesiog uždirbti pi
nigų, ir ėmė persekioti ir žudyti miško 
brolius. Tuos parsidavėlius žmonės vadino 
stribais.

Daugelis kaimo merginų buvo parti
zanų ryšininkės. Vaizduodamos, kad eina į 
mišką uogauti ar grybauti, jos nunešdavo 
partizanams maisto ar vaistų ir pranešda
vo, kuryra sovietų karių arba stribų būriai.

Lietuvos miškuose ir dabar dar galima 
atrasti apgriuvusių keturkampių duobių 
liekanų. Tai buvusios partizanų slėptuvės, 
iškastos po medžių šaknimis. Tada, kai 
partizanai ten slapstėsi, jie pakeldavo 
medelį su visom šaknim ir nusileisdavo į 
iškastą rūsį, kuriame būdavo gultai mie
gojimui, sudėti ginklai, maisto atsargos, o 
ant grubiai sukalto stalo galėjai pamatyti 
ir rašomąją mašinėle, nes partizanai ne 
tik kovojo, bet ir skleidė žinias apie savo

Lietuviškas archyvas turėtų pasilikti 
Australijoje

Gražina Pranauskienė
Jau kurį laiką mane kankina mintis, 

jog daugiau nei pusšimtį Australijoje 
kaupta archyvinė medžiaga gali iške
liauti į Lietuvą. Ieškodama reikiamų duo
menų savo disertacijoms, daug laiko 
praleidau Adelaidės Lietuvių Namų 
archyve. “Pasiknisti” praėjusių įvykių 
sraute “vienas malonumas! Prisilietus prie 
pirmųjų. 1960 metų Australijos Lietuvių 
Dienų programos, pageltusių laikraščių 
eilučių, dainų švenčių dalyvių sąrašų bei 
repertuarinių leidinių, jaučiausi tarsi at
sidūrusi praeityje. Negalėjau atsidžiaugti, 
jog taip greitai radau moksliniams ty
rimams reikalingą medžiagą ir kad ją ga
lėjau kopijuoti ar net pasiskolinti.

Adelaidės archyvas turi kuo didžiuo
tis, kadangi čia sukaupta informacija yra 
neįkainuojamas išeivijos palikimas atei
ties kartoms. Į tėvynę išvežti “aukso 
klodai” ten bus priimti išskėstomis ran
komis. o Australijos Lietuvių Fondas, kaip 
kažkas paskaičiavo, praras apie 12,000 
dolerių. Tačiau liūdniausia tai, jog nebe
turėsime galimybės vietoje gilintis į XX ir 
XXI amžiaus lietuvybės puoselėjimo 
istoriją. Dar neat- 
sidūrusi archyve 
medžiaga, paliks 
išsisklaidžiusi 
mūsų namuose.

Pasaulio Lie
tuvių Bendruo
menės (PLB) pir
mininkė Regina 
Narušienė tvir
tina, jog Lietuvoje 
mažai žinoma 
apie išeiviją ir jos 
pasiekimus. Regi
na su nuoskauda 
pripažįsta, ką ir Katalikų Centras Adelaidėje, kur laikomas ALB Archyvas.

kovas ir stribų žiaurumus.
Partizanai nebuvo kokia palaida bala. 

Jie buvo susiroganizavę kaip kariuome
nė, pasiskirstę daliniais, turėjo uniformas. 
Visi vadinosi slapyvardžiais. Jų pavar
džių niekas neturėjo žinoti, kad nenuken
tėtų jų šeimos.

Partizanų tikslas buvo kliudyti okupan
tui įvesti sovietinę santvarką. Kartais 
pavykdavo išgelbėti tremiamus žmones ar 
atsiimti sovietinės valdžios iš ūkininkų pa
imtus javus ar gyvulius ir sugrąžinti žmo
nėms. Tekdavo nubausti ir parsidavėlius 
stribus ar nekaltų žmonių skundėjus.

Stribai buvo žiaurūs. Nužudytus parti
zanus jie išmesdavo kur nors turgaus 
aikštėje ir žiūrėdavo, kas juos atpažins. Ta
da tuos žmones irgi suimdavo ir kankin
davo. Dėl to motinos ir seserys išmoko 
šaltais veidais praeiti pro sūnaus ar bro
lio lavoną, kad ir kiti šeimos nariai nenu
kentėtų. Tiktai naktį kaimynai ateidavo ir 
žuvusius slapčia palaidodavo.

Partizanas Daumantas laiške žmonai 
rašė, kaip vieną rytą į slėptuvę atšliaužė 
ryšininkas su pranešimu: “Šį rytą Šarūno 
slėptuvę apsupo 200 nišų kareivių. Po ke
lių kovos valandų penki partizanai su
sisprogdino. Rusai susekė dvi ryšininkes. 
Jūratė sužeidė rusų kareivį ir pati nusi
šovė. Ramunė pusgyvė buvo nutempta i 
Pakuonį kur kvotos metu jai išnarino visus 
sąnarius”.

Partizaninės kovos Lietuvoje tęsėsi 8 
metus. Per tą laiką miškuose žuvo 80,000 
jaunų vyn} ir moterų.

Aliutė

patys esame pajutę, jog lietuviai Lietu
voje “mano, jog esame svetimtaučiai.”

Jos pavaduotoja Dalia Henke apgai
lestauja, jog “mes per mažai šnekame 
apie savo nuveiktus gerus ir teigiamus 
darbus, kurie skirti Lietuvai ir Lietuvos 
gėrio kūrybai. Nors mes gyvename ne 
Lietuvoje, gėrį kuriame iš užsienio. Apie 
tai mažai rašoma, mažai skaitoma ir 
susidaręs labai negatyvus požiūris j išei
viją, išeivius” (“Mūsų Pastogė”, Nr. 29, 
2009. 07.29, psl. 5).

Panaši padėtis ir Australijoje, kur tau
tiečių veikla atsispindi “Mūsų Pastogės” ir 
“Tėviškės Aidų” laikraščiuose. Lietuvoje 
šiuos leidinius pavarto tik vienas kitas 
skaitytojas. Nenuostabu, juk gyvenime vi
sai kitokiais rūpesčiais, be to nesigarsi- 
name Lietuvos spaudoje. Tad, išveždami 
rašytinį žodį, tėvynei padarytumėm pa
slaugą, smulkiau apie save pasipasako
dami. Tačiau kyla klausimas, ar ten atsi
dūręs išeivijoje sukauptas palikimas, kol 
kas saugomas Adelaidėje, pateisintų mū
sų lūkesčius?

Mano manymu, kol numirs paskutinis 
lietuviškai skaitantis tautietis, archyvas 
Australijoje mums patiems reikalingas.
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Antanas Laukaitis ATOSTOGOS LIETUVOJE
Druskininkuose ir Leipalingyje

Nuskambėjus paskutiniams dainų ir 
muzikos garsams Vilniuje, pasikeitus 
Prezidentams ir valdžią perėmus mote
riškoms rankoms - Daliai Grybauskai
tei, visas gyvenimas Vilniuje aprimo. 
Dauguma gyventojų išvyko ar tai į pajūrį, 
ar į dabar labai populiarias kaimo sody
bas, nors oras Lietuvoje ne visai vasariš
kas ir per dieną keičiasi kelis kartus.

Išlydėjęs paskutinius mūsų Australijos 
lietuvius, kurių vieni išvyko tiesiai j na
mus, o kiti dar kuriam laikui paatostogau
ti į Europą, aš pats išvažiavau j Druski
ninkus, kur „Draugystės” sanatorijoje 
bandžiau gydyti savo nuo jaunystės spor
to apgadintus kelius. Čia išbuvau dvi sa
vaites ir tikrai džiaugiausi visu sanatori
jos aptarnavimu, įvairiomis proeedūro- 
mis, masažais, terpentino ir purvo vonio
mis kojoms, nes dėl turėtos širdies ope
racijos pilnų purvo vonių negalėjau pri
imti. Maistas buvo labai geras, o ta gra
žioji aplinka su kvepiančiais pušynais ir 
šalia tekančiu Nemunu, veikė labai ra
minančiai ir suteikė pilnavertį poilsį.

Druskininkuose dabar gyvena ir syd- 
nėjiškiams gerai pažįstamas. Sydnėjuje su 
sūnumis, o dabar čia labai gražiai įsikū
ręs ir Rimas Kuckailis su žmona. Jie la
bai gražiai prisimena savo išgyventą laiką 
Australijoje ir čia visuomet labai puikiai 
priima - nuoširdžiai vaišina atvykusius 
svečius iš Australijos.

Maloniai mane priėmė ir Druskininkų 
sporto vadovas bei direktorius Julius 
Matulevičius, kuris aprodė dabar jau pra
dėtą statyti žiemos ir vasaros slidinėjimo 
tramplyną bei būsimą milžinišką sporto 
centrą, kur bus įvairios sporto aikštės ir 
salės. Druskininkai dabar labai išgražėję: 
gatvės išpuoštos gyvų gėlių didžiuliais 
vazonais ir žydinčiomis puokštėmis, 
vakarais gatvės išpuoštos spalvotais 
žibintais, visur didelė tvarka ir jaučiasi 
puiki kurortiška dvasia. Labai gerai ži
nomas čia yra ir didelis australų draugas 
Gintaras Žilys, kuris prieš kurį laiką ke
lis mėnesius viešėjo pas savo dėdę Sydnė
juje. Ir dabar Australijos jis dar negali 
pamiršti, jos gamtos, žmonių ir kultūros.

Tik 10 km nuo Druskininkų, kitoje 
Nemuno pusėje yra mažas, gražus Lei- 
palingio miestelis. Tai mano gimtinė, kur
tėvai turėjo vaistinę ir čia gyvenau su šer
ma iki 1938 m. Kai tėvas mirė, mes per-
sikėlėme gyventi į Kauną.

Šiame miestelyje per Sv. Onos atlai- 
dus vyko ir didelė Laukaičių šeimos
šventė. Už visą šeimą buvo atlaikytos 
pamaldos, o vėliau dvaro rūmų sporto 
salėje vyko istorinės krepšinio rungtynės 

do tai, ko net Vilniuje nėra - paradą gra
žių ir puikiai, spalvingai pasipuošusių 
lietuvaičių. Žmonės gyvena su didelių rii-

An tanas Laukaitis stovi laukaičių vardo kambaryje Leipalingio muziejuje.
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tarp Leipalingio ir Seirijų dėl įsteigtos 
pereinamosios Laukaičio vardo Auksinės 
taurės.

Leipalingyje dvaro rūmuose yra jau 
virš 50 metų veikiantis Kraštotyros mu
ziejus, galbūt vienas iš didžiausių Lietu
voje, kur ekspozicijos užima 12 kambarių 
ir turi apie 15,000 eksponatų, pasakojan
čių apie istorinius įvykius, praėjusio 
amžiaus žmonių buitį, kultūrą ir kt. Šį 
muziejų įsteigė ir iki pat savo, mirties šių 
metų pradžioje jam vadovavo mokytojas 
Algirdas Volungevičius, mano jaunystės 
draugas. Šiais metais šiame muziejuje 
buvo įkurtas ir „Laukaičių vardo” kam
barys, kurio oficialus atidarymas ir buvo 
per Šv. Onos atlaidus, liepos 26 dieną. 
Šiame labai gražiai įrengtame kambaryje 
yra Seinuose ir Dzūkijoje labai gerai ži
nomo vyskupo Antano Baranausko sek
retoriaus, profesoriaus, Rusijos Dūmos ir 
Lietuvos Seimo atstovo, Vladimiro kalė
jime žuvusio prelato Juozo Laukaičio, 
mano tėvo vaistininko ir didelio prieš 
lenkus (atgavus nepriklausomybę) kovo
tojo ir partizanų bei šaulių vado Antano 
Laukaičio ii' mano bei Australijos spor
tininkų ir laimėjimų eksponatai. Atida
ryme dalyvavo labai daug žmonių, mano 
giminės ir svečiai, iš Australijos at
vykę Alvyda ir Gintaras Augliai ir anks
čiau Australijoje gyvenę lietuviai. Šį visą 
atidarymą ir šventę filmavo Lietuvos te
levizija. jis buvo plačiai aprašytas vietos 
ir Druskininkų spaudoje. Man tikrai la
bai malonu, kad ir po tiek daug melų, kai 
aš vaikas palikau šį gražų miestelj, mano 
ir visa Laukaičių šeima nebuvome pamirš
ti ir taip gražiaipagerbti.

Gyvenimas Lietuvoje
Šiuo metu esu Kaune, kur po tėvo 

mirties su mama ir seserim Gražina, 
buvusia Kauno universiteto farmacijos 
fakulteto docente ir mokslų daktare, 
praleidau savo jaunystę. Gaila, kad prieš 
porą mėnesių po sunkios ligos sesuo 
Gražina mirė. Atvykęs pirmiausia 
aplankiau savo abiejų tėvų, o dabar jau ir 
kartu esantį sesers kapą. Skaudu, bet 
gyvenimas eina pirmyn ir jo sustabdyti 
mes negalime.

Kaunas visuomet man atrodo gražus ir 
artimas, nors nuo to laiko, kai aš čia 
gyvenau, yra labai išaugęs ir dabar Nemu-
no saloje matosi didžiuliai kranai. Ten 
vyksta statybos būsimo stadiono, nes
1 Jetuvoje vyks pasaulinės krepšinio var
žybos. Laisvės alėja, kaip ir anksčiau.
ypatingai gražiomis vasaros dienomis ro-

LR Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius (centre) su ministrais ir parlamentarais
Leipalingio miesto šventėje. .-------------------------------------------- ----- ----- ---------- --

pėsčių našta ir skundžiasi 
esama krize. Dabar čia 
didelė bedarbystė ir neži
nia kaip bus lyto j: ar turės 
darbą, ar ne. Gyvenimas 
dabar nelengvas, ypatingai 
darbo netekusiems ir jau
noms šeimoms, kurios 
anksčiau (geresniais lai
kais) pasiėmė lengvai 
duotas paskolas, įsigijo 
namus ar butus, o dabar 
negali tų paskolų grąžinti 
irturisavo namus atiduo
ti bankams. Nemažai jau
nimo bando vėl išvykti iš 
Lietuvos, bet krizė palietė 
ir kitus kraštus, kur anks
čiau buvo galima lengvai 
rasti darbo, o dabar ir ten 
nėra lengva.

Labai daug žmonių yra 
nepatenkinti Vyriausybe, 
kad ji per daug kietai vi
sus spaudžia. Jie tikisi, 
kad naujoji griežta Prezi
dentė ką nors geresnio 
padarys. Tačiau ir tai yra 
sunku. Kaune aplankiau 
Sydnėjuje savo buvusį 
jauną draugą Viktoriuką, 
dabar jau „visą Viktorą”' 
Šlitcrį su jo gražia žmona 
Ieva, kuriuos savo namų 
kieme Sydnėjuje buvau 
supiršęs. Viktoriukas da
bar jau porą metų gyvena
Lietuvoje ir yra anksčiau 
buvusio labai garsaus „Met
ropolio” viešbučio direk
torius ir vadovas. Ten pat 
jam padeda ir žmona.
Puikiai abu sutinka ir augina du gražius 
bei labai energingus berniukus. Paklau
siau Viktoriuko, ar dar nepasiilgo Syd- 
nėjaus, savo artimųjų ir draugų.
„Žinoma pasiilgau ir gal vieną dieną su
grįšiu, nors ir čia jau pilnai apsipratau ir 
man gyventi yra gerai”. Žmona Ievutė jau 
truputį kitaip galvoja, nes ji čia gimusi, 
visi artimieji gyvena čia, ir į Australiją grįž
ti gyventi jau nenorėtų, nors atostogauti ir 
aplankyti Sydnėjų tai tikrai nori ir tai 
padarys.

Antanas Laukaitis įteikia A. laukaičio taurę Leipalingio 
krepšinio komandos kapitonui.

Australijos lietuvių vyrų krepšinio “Auksinės” komandos 
kapitonas Rimas Statkus (dešinėje) ir du aukso medalius 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse (golfe) Lietuvoje laimė
jęs Andrius Brikus.

Kaune sutikau ir daugiau Australijoje 
buvusių ir kurį laiką gyvenusių draugų, 
buvusių sportininkų, kurie labai šiltai 
prisimena mus.

Sutikau ir „Lietuvos ryto” vyr. krepši
nio trenerį Rimą Kurtinaitį, ir dabartinį 
Lietuvos krepšinio vyr. trenerį Ramūną 
Butautą, Lenkijos krepšinio čempionų 
trenerį Tomą Pačėsą, kurie sveikina 
Australijos lietuvius ir sportininkus bei 
tikisi kada nors vėl apsilankyti Aus
tralijoje. □

Mirus

Aft A Vytautui Burokui,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Jadvygą, sūnus Miką ir Petrą, visus gimines 

ir artimuosius. Liūdime kartu.
Sydnėjaus lietuvių sporto klubo “Kovas” nariai

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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Išeivijos talentų grįžimas
Audrius Musteikis, Vilnius

Tęsinys iš “M.P.” nr. 31.
Angelas sargas

“Mūsų jaunimas drąsus ir labai drau
giškas, vykdami čia jie nesibaimino, gal
būt kai kurių baimių jiems įvarė Lietuvos 
gyventojai, - teigia programos vadovė. - 
Vienas mūsų studentas per savo nuoširdų 
norą bendrauti turėjo nemalonų ineiden- 
tą su vietos jaunimu. Tačiau dauguma 
patirčių - teigiamos.”

Beveik pusė stažuotojų - medikai. Ne 
tik gydytojai, bet ir sveikatos administra
vimo, reabilitacijos specialistai. Vienas jų 
P.Riškus. Atvyko jau antrą sykį. Praėjusią 
vasarą stažavo Vilniaus universiteto On
kologijos institute, globojamas profeso
riaus Konstantino Valucko, šiemet dirba 
Vilniaus universitetinėje greitosios pagal
bos ligoninėje (čia visus stažuotojus glo
boja gydytojas Julius Janulevičius). Įs
pūdžius apie pernykštę patirtį jis apiben
drino taip: “Mačiau tokių ligų, apie ku
rias teko tik skaityti savo medicinos kny
gose. Medikai man paliko didelį įspūdį: 
kaip nuoširdžiai ir išradingai jie dirba su 
vėžiu sergančiais pacientais! Anksčiau 
dar abejojau, bet bendraudamas su medi
kais ir ligoniais, stebėdamas operacijas 
apsisprendžiau - tapsiu gydytoju!”

Pernai Paulius susipažino su reabi
litacijos centro pacientu Vladu. Po sunkios 
traumos paralyžiuotas vyras norėjo iš
mokti angliškai. Bendraudami kasdien 
jiedu susidraugavo. Grįžęs į Ameriką, Pau
lius padėjo Vladui užmegzti kontaktus su 
vienu lietuvių kilmės gydytoju, atliekan
čiu kamieninių ląstelių tyrimus, gauti rei
kiamų vaistų. “Akivaizdūs rezultatai, - 
džiaugiasi busimasis medikas, - pacientas 
jau truputėlį geriau juda.” Vladas, prana
šaudamas Pauliui puikaus gydytojo ateitį, 
ėmė vadinti jį savo angelu sargu.

“Planuoju būti gydytoju Amerikoje, 
bet norėčiau kuo dažniau atvykti į Lietu
vą, - prisipažįsta Paulius. - Vėliau gal ir 
apsigyventi, padėti Lietuvai atsigauti. Kai 
buvau mažas, dalyvaudavau lietuviškose 
stovyklose. Lietuvių kultūra man labai 
brangi. Džiaugiuosi, kad turiu progą kuo 
nors padėti.”

Tokia keista amerikietė
Dirbti Lietuvoje - ir Linos Beržins- 

kaitės iš Cleveland svajonė. Puikiai lietu
viškai kalbanti mergina - Teisingumo mi
nisterijos stažuotoja. Kaip nustebo Lina 
sužinojusi, kad jos viršininkas Klaidas 
Navickas - žinomas tautodailininkas, 
karpinių meistras. Apskritai ji sužavėta 
lietuvių kūrybingumo.

“Mano tėvai labai norėjo, kad kalbė
čiau lietuviškai, - pasakoja I ana. - Lankiau 
lituanistinę mokyklą, bendravau su iš 
Lietuvos atvykusiais tautiečiais. Ir štai aš 
čia. Malonu atvažiuoti ir ką nors dirbti, 
jaustis ne viešnia, bet Lietuvos gyvenimo 
dalimi.”

Visi stažuotojai sulaukia gausybės 
klausimų: o kaip ten, Amerikoje? Kaip

su tvarkyti atitinkami dalykai, kaip spren
džiamas vienas ar kitas klausimas? Linai 
irgi tenka daug pasakoti. “Tikiuosi, savo 
darbe būsiu naudinga - bent jau tuo, kad 
žmonės turės progą susipažinti su tokia 
keista amerikiete”, - kvatoja ji.

Švietimo ir mokslo ministerijos dar
buotojai liko labai patenkinti šiųmetiniu 
savo stažuotoju Dovilų Bukausku. 
D.Ragaitė, pernai dirbusi su sergančiais 
apleistais vaikais ligoninėje ir po to 
apsisprendusi įgyti tarptautinės teisės 
diplomą, kad galėtų ginti vaikų teises, 
šiemet darbuojasi su vaiko teisių apsau
gos kontroliere Rimante Šalašcvičiūtc. 
Sostinės “Senojo kuparo” antikvariate 
stažavęs Aistis Juška iš JAV lieka Lietu
voje dar mėnesį. Pasak jo, darbo nebuvę 
daug, todėl dabar jis stengsis žinių ir įgū
džių įgyti bankrotus administruojančioje 
bendrovėje. Raimundui Kazlauskui, JAV 
medicinos studentui, didelį įspūdį padarė 
Lietuvos medikų profesionalumas: net ir 
neturėdami reikiamų techninių galimybių 
jie suranda būdų kvalifikuotai padėti 
pacientui.

Čia įdomiau
Vincas Gudinskas iš Flamiltono (Ka

nada) -virėjas. Kulinarijos mokslus baigė 
prieš keletą metų. Dirbdamas Vilniaus 
restorane “Domminestra” (vienuolių vir
tuvė) pamatė, kaip čia organizuojamas 
darbas, išmoko gaminti lietuviškų patie
kalų. Prisipažįsta, kad iš pradžių buvo 
per daug įsitempęs, paskui įsitikino, kad 
visi nusiteikę draugiškai. Sykį kolegos 
paprašė jo pagaminti savo mėgstamą už
kandį. Vincas juos nustebino patiekdamas 
iš mamos išmoktą patiekalą: juoda duona 
su sviestu, smulkintais svogūnų laiškais ir 
trupučiu druskos. “Norėčiau palaikyti ryšį 
su šiuo restoranu, - sako Vincas. - Bet iš 
pradžių daugiau padirbėti Kanadoje, tada 
grįžti. Gal kada nors čia gyvensiu. Kai 
Toronte atidarysiu lietuvišką restoraną, 
pakviesiu kolegas padirbėti pas save.”

“Tūkstantmečio odisėjos” projektą 
kartu su bendradarbiais koordinavusi Li
vija Jonaitytė plušo pasiraitojusi rankoves. 
Ji, kaip ir Lina, trykšta užkrečiama energija.

Kai buvo giedama Tautiška giesmė, 
susigraudino ir Livija. Renginys pavyko 
puikiai, bet kainavo nemažai nervų, ka
dangi daugkas paaiškėjo paskutinę minutę. 
“Dirbau labai jaunoje komandoje, - pasa
koja Livija. - Buvo nelengva, kai nerasda
vau žodžių, kad galėčiau sušvelninti ša
lia kilusią įtemptą situaciją. Ir apskritai 
svarbiais momentais staiga išsekdavo vi
sos lietuviškų žodžių atsargos. Iš pradžių 
varžiausi eiti su bendradarbėmis pietauti, 
nes nežinojau, ką kalbėti, bijojau pasa
kyti ką nors ne taip. Pasirodo, be reikalo. 
Renginių organizavimas - labai specifinė 
profesija. Gerai, kad užmezgiau ryšius 
Lietuvoje. Norėčiau čia sugrįžti, galbūt 
jau kitais metais. Čia įdomiau. 'Ibronte man 
per lengva, gerai pažįstu ir miestą, ir 
kultūrą. Norisi praplėsti akiratį, norisi 
iššūkių! ” („Lietuvos žinios")

Esame labai sujaudinti žinios dėl gerbiamos VčllĖS 
Stanevičius netekties. Amžinybėn išėjo žmogus, kuris mums 
visiems liks meilės žmonėms ir tarnavimo Lietuvai pavyzdžiu.

Nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos bendruomenė

Vytautui Burokui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Jadvygą, sūnus Miką ir Petrą, seserį Onutę 

Dobbs, gimines ir artimuosius. Liūdime kartu su jumis.
Nijolė, Valdas, Izolda su visa

Vaičiurgių šeima
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At A Vytautui Burokui
mirus, nuoširdi užuojauta žmonai Jadvygai, sūnums Mikui ir Petrui, seseriai 

Onutei ir artimiesiems.
Sydnėjaus lietuvių bibliotekos darbuotojos

At A Vytautui Burokui
minis, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Jadvygą, sūnus Miką ir Petrą, visus 

gimines ir artimuosius. Liūdime kartu.
Newcastle lietuviai

Minis

At A Vytautui Burokui,
gilią užuojautą reiškiame žmonai Jadvygai, sūnums Mykolui ir Petmi, seseriai 

Onutei Dobbs, giminėms bei artimiesiems ir kartu liūdime.
Cecilija Proticnė ir Protų šeima

Tunto nariui ir rėmėjui

At A Vytautui Burokui
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Jadvygai, sūnums Petrui ir Mikui, 

visai šeimai bei giminėms.
Sydnėjaus lietuvių skautų “Aušros” tuntas

At A Vytautui Burokui
mirus, užjaučiame žmoną Jadvygą, sūnus Petrą ir Miką bei seserį Onutę.

Arvyd ir Dovilė Zduobos

Nuoširdžiai užaučiame žmoną Jadvygą beisūnus Mykolą ir Petrą Burokus dėl 
vyro ir tėvelio Vytauto Buroko mirties.

Viktoras ir Mykolas Majauskai

At A Vytautui Burokui
mirus, gilią užuojautą reiškiame šeimai bei artimiesiems ir kartu liūdime

Birutė ir Vytautas Vaitkai

At A Vytautui Burokui
minis, gilią užuojautą reiškiame žmonai Jadvygai, sūnums Mykolui ir Petrui, 

seseriai Onutei Dobbs, giminėms bei artimiesiems ir kartu liūdime.
Cox’ų šeima

At A Vytautui Burokui
minis, reiškiame gilią užuojautą žmonai Jadvygai, sūnums Mikui ir Petrui, 

seseriai Onutei Dobbs, giminėms ir artimiesiems. Netektį kartu išgyvename ir 
liūdime.

Danutė, Dita ir Audrius Svaldeniai

Minis ilgamečiu! Sydnėjaus lietuvių choro “Daina” choristui

Vytautui Burokui
užuojautos žodžius sakome Jadvygai Burokienei, sūnums Mikui ir Petrui, 

seseriai Onutei Dobbs, visiems giminėms ir artimiesiems.
Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta norime 

palengvinti Jūsų praradimo skausmą. Choras “Daina”

At A Vytautui Burokui
mirus, gilią užuojautų reiškiame žmonai Jadvygai, sūnums Mykolui ir Petnii, 

seseriai Onutei Dobbs, giminėms bei artimiesiems ir kartu liūdime.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Vytautui Burokui
minis, dėl šios skaudžios netekties gilaus skausmo valandoje žmonai Jadvygai, 

sūnums Mikučiui ir Petrui bei sesutei Onutei reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.
Nijolė ir Algis Bučinskai
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VISIEMS MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBO NARIAMS
SVARBUS PRANEŠIMAS DĖL METINIO

SUSIRINKIMO
MLK Metinio susirinkimo data nukelta į sekmadienį, rugsėjo 20d.

1. Melbourno Lietuvių Klubo (MLK) metinis susirinkimas įvyks Klubo Jubiliejinėje 
salėje sekmadienį, rugsėjo 20 <1., 2 vai. po pietų, o ne rugsėjo 13 d., kaip anksčiau buvo 
pranešta. Visi nariai raginami būtinai dalyvauti.

2. Kvietimas pasiūlyti naujų kandidatų į MLK Valdybų
• Dabartiniai MI ,K Valdybos nariai: Andrius Kaladė (AK), Rimas Strunga (RS). 
Gediminas Statkus (GS), I anas Kaladė (LK), Jieva Arienė (JA).
• Iš esamų penkių Valdybos narių keturi (AK, RS, GS, I.K) 2009 m. ntgsėjo 20 d. 
baigia savo dviejų metų kadencijas.
• Trys Valdybos nariai (AK, RS, GS) jau atitarnavo po dvi dviejų metų kadencijas.
• Kad Melbourno Lietuvių Klubas egzistuotų. Valdyboje turi būti mažiausiai 4-6 
nariai. Todėl dabar kviečiame pasiūlyti kandidatų i sekančių MLK Valdybų.
• Jeigu per 2009 m. MLK metinį susirinkimų nebus išrinktas reikalingas skaičius 
narių į Valdybų, reikės sušaukti specialų visuotini narių susirinkimą Klubo ateičiai spręsti.
• Prašome iki sekmadienio, 2009m. rugsėjo 20 d. užpildyti ir dabartinei MLK 
Valdybai sugrąžinti kandidatų į naujų MLK Valdybą pasiūlymo anketų. Kreipkitės į MLK 
Valdybų dėl anketos.

3. MLK 2009/2010 m. nario mokestis
• 2009/2010 m. nario mokesčio mokėjimo terminas sueina 2009 m. rugsėjo 30 d.
• Metinis mokestis eiliniam nariui - $35. pensininkui, nedirbančiam, studentui- 
$15. Įstojimo į Klubų mokestis - po $20 šeimai.

Mokesčius galima sumokėti:
TALKOJE šeštadieniais, sekmadieniais.
Bibliotekoje sekmadieniais.
Elektroniniu pervedimu (EbT):

Lithuanian Credit Society;
Commonwealth Bank of Australia
BSB: 063 158 A/C: 1004 6605

Reference: <Your Name> 56/01/05 (pvz. “Jurgis Rudokas 56/01/05”)
Primename, kad pagal Klubo asociacijos Įstatus, narys, kuris tris mėnesius po 

nustatyto termino dar nesumokėjo nario mokesčio, nustoja būti Klubo nariu. 1'erminas 
sueina rugsėjo mėnesio gale. Jeigu jau susimokėjote, nekreipkite dėmesio į šių užuominų. 
(Mokesčius už 2008/2009 metus dar priimsime kartu su einamaisiais.) Susimokėjusiems 
bus išduotos 2009/2010 m. nario kortelės.

MLK Valdyba
El-paštas: info@lilhuanianclub.coni Interneto svetainė: www.litliuanianclub.com

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 
pasą 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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
HfllSua 16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

Klubo darbo valandos:
Iki rugpjūčio 23 dienos Klubas bus atidarytas tik penkiadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį. Kitomis dienomis - tik privatiems renginiams.
Darbo valandos - nuo 12 vai. dienos iki 6 vai. vakaro.

Klubo restoranas kol kas bus atidarytas tik sekmadieniais.

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

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

niauji Klubo direktoriai pareigomis
pasiskirstė sekančiai:

Viktoras Šliteris -
Angonita Wallis -

Garry Pcnhall -
Birutė Aleknaitė-
Birutė Magylė - 
Elė Kains - 
Romas Kalėda -

Pirmininkas
Pirmininko pavadotoja ir atsakinga už visomeni- 
nius ryšius. Tol.: 0413 990 760
Sekretorius
Sekretoriaus padėjėja
Iždininkė
Iždininkės padėjėja
lJkvedys

Klubo Vaidytoja - Suzanne Fairhall

Prašome visus, žadėjusius bei norinčius Klube dirbti savanoriais (volunteers), 
užsiregistruoti pas Viktorą Šlitcrį, tek: 9498 2571.
Mums reikalingi darbuotojai prie baro, pokerių mašinų, budėti vakarais ir 
šiaip gi padėti, kai vyksta renginiai. Juk čia mūsų visų Namai ir visi turime 
dirbti, kad jų neprarastume.
Sekite spaudą, nes Ims ruošiama daug įdomių renginių.
Laukiame visų! Lietuvių Klubo Valdyba

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

LIETUVA —tai jausmas, kad esame kartu. 
Švęskime visi Lietuvos 1000-metį.

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 adresų.

Atsižvelgiant į siuntimo išlaidas, ekonomiškiausia užsakyti šit aip: 3 cgz. - $5,6 egz. - 
$10, ir t.t. “MP” Administracija

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

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

Melbourne Socialinės Globos Moterą Draugija 
kviečia Melbourno ir Geelongo lietuvius į 

POPIETĘ SU DAINŲ ŠVENTĖS DALYVIAIS 
sekmadienį, rugpjūčio 31 dienų, 2 vai. p.p.

Lietuvių Namų Jubiliejinėje salėje.
Dainininkai, šokėjai ir keliautojai papasakos savo įspūdžius, o Soc. Globos moterys 
gardžiai pavaišins. Lauksime I

Socialinės Globos Moterų Draugija

5ųįr AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
Pirmininkė Rita Mačiulaitienė tcl: 0425 704 890

Qlo "woovnw Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška
Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018. 
e-mail: juskagirl@y7mail.com

Mūsų Pastogė Nr. 32, 2009.08.19, psl. 8

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.

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

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

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokamų skelbimų kaina: S6.60 ({skaitant GST) už i 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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