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Atostogos Lietuvoje Valstybės kontrolė vis griežtesnė

Nuolatinis ir nenuilstantis “Mūsų Pastogės” Redakcinės Kolegijos narys ir korespon
dentas vis dar vieši Lietuvoje. Spausdinome jo reportažus iš Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių, Dainų ir šokių šventės, Įvairių Tūkstantmečio renginių bei įvairių susiti
kimų. Neseniai Antanas Laukaitis lankėsi Dzūkijoje. Plačiau apie tai skaitykite psl.5. 
Gintaro Žilio nuotraukoje - nepakartojami Veisiejai Dzūkijoje.

A’£bau?s Lietuvos įvykių apžvalga
Prezidentė - 

Vilniaus
Savivaldybė, 
Užsidirbkit!
Prezidentė Dalia 

Grybauskaitė ragi
na Vilniaus valdžių 
užuot bandžius plės
ti savo skolinimosi 
galimybes, bandyti 
užsidirbti ir dau

giau naudotis savanorių pagalba.
Rugpjūčio 13 d. Prezidentūroje viešė

jo ir su Prezidente susitiko Vilniaus meras 
konservatorius Vilius Navickas. Jis Prezi
dentei atskleidė savivaldybės siekį iš
plėsti skolinimosi galimybes - šiuo metu, 
anot jo, bendras skolos riba yra 45% savi
valdybės biudžeto.

Savivaldybė esą norėtų pasiskolinti 
daugiau, kad galėtų apmokėti sąskaitas ir 
skolas už miestui suteiktas paslaugas, pvz., 
komunalines paslaugas, statybas, miesto 
tvarkymą, lengvatinį keleivių vežimą ir 
panašiai. Tam savivaldybei reikėtų papil
domų 40-50 mln. litų.

Lietuvos Prezidentė savo ruožtu siūlė 
pirmiausia daugiau pastangų dėti bandant 
išnaudoti savanorių siūlomą pagalbą ir 
stengtis užsidirbtipatiems.

Prezidentė paskatino Vilniaus valdžią 
dėti daugiau pastangų įtraukiant visuo
menę, išnaudojant savanorius, kurie no
rėtų prisidėti prie darbo su jaunimu, li
goninių priežiūros. Ji taip pat “atkreipė 
dėmesį, kad, kai yra sunkmetis, gal ne
reikėtų eiti tradiciniu iki kriziniu keliu” 
- verčiau pasiūlė ieškoti nepanaudoto 
rezervo, racionaliau tvarkyti miesto turtą 
ir ieškoti būdų, kaip galima užsidirbti, o 

ne skolintis.
D. Grybauskaitė: liustracija 

turi baigtis
Prezidentė Dalia Grybauskaitė teigia, 

kad liustracijos procesas Lietuvoje turi bū
ti bet kokiu atveju baigtas. Anot jos, vi
suomenė ir institucijos privalo susitarti, 
kaip tai įvyks - ar savo veiklą les dabarti
nė Asmenų, slapta bendradarbiavusių su 
buvusios SSRS specialiosiomis tarny
bomis, veiklos vertinimo komisija (Lius
tracijos komisija), ar jos funkcijos bus 
perduotos kitoms žinyboms.

“Prezidentės įsitikinimu, pats liustra
cijos procesas turi būti pabaigtas Lietu
voje, nes jis jau dvidešimt metų nėra 
baigiamas. Jis turi būti pabaigtas laikan
tis skaidrumo, viešumo ir atvirumo prin
cipų, o ar tai bus daroma vienu ar kitu 
būdu, turėtų susitarti visuomenė ir ins
titucijos - ar bus tokia komisija kaip bu
vo, ar kokia nors kitokia institucija, ar ki
tas būdas atlikti liustraciją”, - sakė Pre
zidentės atstovas spaudai Linas Balsys.

“Lietuvos žinios” rugpjūčio 12 d. pra
nešė, kad Liustracijos komisijos vadovas 
Algimantas Urmonas nidenj ketina trauk
tis iš pareigų.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komiteto (NSGK) pirmininkas Ar
vydas Anusauskas rugpjūčio 11d. išplatin
tame pranešime pareiškė neturįs duome
nų apie A.Urmono atsistatydinimą. Jis 
nepagrįsta pavadino pastarojo kritiką dėl 
politikų abejingumo bei nenoro peržiū
rėti liustracijos strategiją.

“Naujas projektas buvo viešai apsvars
tytas. Liustracijos komisijos pirmininkas 
turėjo vieną priekaištą dėl teisės procedūrų

Nukelta į 2 psl.

Lietuvos gyvenime prasidėjo tarsi nau
jas laikotarpis, kai naujoji Prezidentė Da
lia Grybauskaitė tuoj po inauguracijos 
kvietėsi kai kuriuos ministrus bei aukštus 
pareigūnus ir gan griežtai nurodė, kurios 
svarbios reformos nedelsiant yra būtinos. 
Jau žinoma, kad vienas jos - kaip buvu
sios eurokomisarės - taikinių yra Lietu
voje įsitvirtinantys monopoliai, kurie gali 
užvaldyti krašto ekonominę sistemą (pa
našiai, nors mažesniu mastu, kaip įvyko 
Rusijoje po Sovietų Sąjungos subyrėjimo, 
kai krašto ekonomikoje įsitvirtino nau
jieji miliardiniai turtuoliai, vadinamieji 
oligarchai). Bet nau jajai Prezidentei labai 
rūpi ir Lietuvoje stipriai įsišaknijusi ko
rupcija bei asmeninis naudojimasis vals
tybės pinigais. Susitikusi su Specialiųjų 
tyrimų tarnybos vadovu Žimantu Paccvi- 
čiumi Prezidentė atkreipė dėmesį, kad 
pagal korupcijos suvokimo indeksą, Lie
tuva yra tarp dviejų prasčiausių valstybių 
Europos Sąjungoje. Pasak jos, tai parodo, 
kad Lietuvoje antikorupcinė veikla nėra 
pakankamai sėkminga. Prezidentė taip 
pat nusivylusi, kad mažėja pradėtų ir 
baigtų korupcijos bylų skaičius.

Lietuvos 
spauda netniko 
pastebėti, kad su 
korupcija dabar 
ryžtingiau kovo
ja ir Valstybės 
kontrolė, kuriai 
irgi vadovauja 
moteris. Rasa 
liudlicrgytė.

• Birželio 
30 d. Valstybės 
kontrolė įparei
gojo krašto apsau
gos ministrę Rasą 
Juknevičienę per 
60 dienų drausmi
nėn atsakomybėn

Šiemet Valstybės Dienos proga pasitraukiantis 
Prezidentas Valdas Adamkus už nuopelnus Lietu
vai suteikė valstybės kontrolierei Rasai Budbcr- 
gytei DLK Gedimino ordino komandoro kryžių.

patraukti ministerijos darbuotojus, dėl 
kurių kaltės iššvaistyti keli milijonai litų.

• Liepos mėnesio raporte Valstybės 
kontrolė pabrėžia, kad finansinės draus
mės trūksta Žemės ūkio ministerijoje 
(ŽŪM). Ten netinkamai buvo naudotos 
valstybės lėšos, ministerija neteisėtai fi
nansavo valstybės įmones, šimtus tūks
tančių litų išleido prastai naudodama tur
tą, neekonomiškai buvo naudojamos mo
kymams skirtos lėšos. Pažeidžiant taisyk
les buvo mokami pinigai už “darbus” ar 
“pirkinius” ministerijos pareigūnams. Kai 
kuriais atvejais buhalterinės apskaitos tvar
kymas jau perduotas Gen. prokuratūrai.

• Užsienio reikalų ministerija, atrink
dama kai kurių projektų vykdytojus ir 
skirdama jiems biudžeto lėšas, nesilaikė 
Valstybės biudžeto ir savivaldybių biu
džetų sudarymo irvykdymo taisyklių.

• Birželio 30 d. ELTA paskelbė Vals
tybės kontrolės audito išvadą, kad Kūno 
kultūros ir sporto departamento generali
nis direktorius Algirdas Raslanas netei
sėtai panaudojo apie 9 mln. litų ir kad 
jam Įteiktas pranešimas apie galimą tarny- 

binj nusižengimą. Liepos 8 d. buvo pa
skelbtas vienas iš pažeidimų - tai, kad 
A.Raslanas neteisėtai skyrė Lietuvos 
sporto federacijų sąjungai (LSFS) dideles 
lėšas, kuriomis buvo finansuota net 68 
“palydovų” kelionė j Beidžingo olimpia
dą. Auditorių išvadose tvirtinama, kad 
buvo nepateisinama apmokėti šios gau
sios “lydinčiosios delegacijos” kelionių, 
maitinimo ir bilietų į žaidynes išlaidas, ka
dangi dauguma šių asmenų, anot Valsty
bės kontrolės, “menkai ar iš viso nesusiję 
su sportu ir olimpiniu judėjimu”. Nors 
neįprasta. Valstybės kontrolė net deta
lizavo šios “lydinčiosios delegacijos” są
rašą - per 70 pavardžių, kurių kelionei, 
maitinimui ir bilietams j olimpiadą ati
teko tik ketvirtadaliu mažesnė suma nei 
didelės valstybinės lėšos, skirtos LR spor
tininkų dalyvavimui Olimpinėse žaidy
nėse Beidžinge.

• Valstybės kontrolės liepos mėnesio 
raporte sakoma, kad nuolatiniai apskaitos 
pažeidimai Chemijos institute verčia 
abejoti, ar už įstaigos finansus atsakingi 
asmenys yra pajėgūs tinkamai atlikti jiems 
pavestas funkcijas. Visa audito medžiaga 

perduota Gene
ralinei proku
ratūrai. Įtarti
nos sumos yra 
milijoninės, pa
vyzdžiui, audi
toriai negalėjo 
patikrinti, ar 
daugiau nei 1.7 
mln. Lt iš 2008 
m. institutui 
skirtų 8.7 mln. 
Lt valstybės biu
džeto lėšų buvo 
panaudota tei
singai. (Spauda 
praneša.kad Ins
titutas dalį ne

tinkamai panaudotų lėšų jau grąžino į 
valstybės biudžetą.)

• Rugpjūtį Valstybės kontrolė Vil
niaus universiteto Teorinės fizikos ir astro
nomijos institute nustatė nemažai pažei
dimų darbo apmokėjimo srityje. Dalį gąutų 
lėšų institutas panaudojo ne pagal tiksjį- 
nę paskirtį - skyrė komandiruočių išlai
doms padengti, už mokslinę veiklą išmo
kėta dešimtys tūkstančių litų priedų, ir tt.

• Rugpjūčio 21 d. raporte Valstybės
Kontrolė, atlikusi Švietimo ir mokslo mi
nisterijoje finansinį auditą, rado daug reikš
mingų pažeidimų. Iš viso auditoriai nega
lėjo nustatyti, ar beveik 8 mln. litų buvo 
panaudoti tinkamai. Pažymėtina, kad mi
nisterija jau tą pačią dieną pranešė, jog 
ėmėsi at įtinkamų priemonių - pradėjo savo 
įstaigų reorganizaciją, griežtina jų finansinę 
drausmę, nubaudžia pažeidėjus. Pvz., su
jungiami į vieną trys panašūs “centrai”: 
“Švietimo plėtotės centras”, “Mokytojų 
kompetencijos centras” ir “Pedagogų 
profesinės raidos centras”, kuriuose dir
bo net 185 darbuotojai. Jų skaičius bus la
bai stipriai sumažintas. □
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Ro'S Trumpai iš visur
♦ Rugpjūčio 17 
d. Atlanto vande
nyne, netoli Cape 
Verde salų, Rusi
jos karo laivas 
“Ladny” surado 
liepos mėnesį Bal
tijos jūroję dingu
sį pagrobtą preki
nį laivą “Arctic 
Sea”. Grobikai 

buvo pareikalavę 1.8 milijono dolerių iš
pirkos už laivo rusų jūreivių gyvybes, gra
sindami laivą nuskandinti po 5 dienų. Su
imti 8 grobikai - Rusijos, Latvijos ir Esti
jos piliečiai.
♦ Rugpjūčio 17 d. Sibire, Sajano - Šušcns- 
kaja hidroelektrinės jėgainėje trūko van
dens vamzdžiai. Apie 100 žmonių buvo 
vandens apsemti turbinų salėje. Žuvo bent 
66 žmonės. Nėra vilties, kad būtų išlikę 
gyvi kiti 9 dingę žmonės.
♦ Rugpjūčio 17 d. Ingušctijojc, Rusijos 
pietuose, Nazram mieste susisprogdino 
savižudys, su sprogmenimis prikrautu 
sunkvežimiu įvažiavęs į policijos karei
vines per rytinį patikrinimą. Žuvo bent 20 
policininkų, yra keli tuzinai sužeistų.
♦ Rugpjūčio 19 d. Irako sostinėje Bagda
de, “saugiose” zonose, beveik vienu metu 
buvo susprogdinti du sunkvežimiai. Vienas 
sprogo prie finansų ministerijos, kitas prie 
užsienio reikalų ministerijos rūmų. Žuvo 
95 žmonės, apie 400 sužeistų.
♦ Rugpjūčio 20 d. Afganistane buvo pra
vesti rinkimai, nežiūrint Taliban pastangų 
juos sustabdyti. Balsuotojus nuo Taliban 
puolimų saugojo 300,000 afganų ir tarp
tautinių karių. Šią dieną nuo Taliban puo
limų, raketų ir susprogdintų bombų žuvo 
9 civiliai, 9 policininkai ir 8 kareiviai. Pil
ni rinkimų duomenys bus žinomi tik po 
kelių savaičių. Tuoj po rinkimų tiek da

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
procesinių trūkumų, bet jų konkrečiai 
neįvardijo”,-pranešime cituojamas valdan
čiosios Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš
čionių demokratų frakcijos narys A. Anu- 
šauskas.

Liustracijos Komisija nagrinėjaslaptų 
KGB bendradarbių veiklą, priima spren
dimus dėl jų įrašymo į įskaitą, priima 
sprendimus tokių asmenų paviešinimo 
arba įslaptinimo. (BNS)
Ministras: Lietuvos krizė - kieno 

sąskaita?
Naujasis socialinės apsaugos ir darbo 

ministras Donatas Jankauskas pripažįs
ta, kad norint išgelbėti “Sodrą” teks dar 
labiau susiveržti diržus, mokėti didesnius 
mokesčius ir gauti mažesnes socialines 
išmokas. Esą tik žmonių solidarumas 
padės išgyventi sunkmetį. Ministras įsi
tikinęs, kad krizę Lietuva išgyvens, “tik 
nežinia kokia kaina ir kieno sąskaita”.

“Kai kalbama apie socialines išmokas 
ir “Sodrą”, negalima to atsieti nuo valsty
bės reikalų ir situacijos”, - sakė Sociali
nės apsaugos ir darbo ministerijos vadovas.

Kartu su ministru konferencijoje da
lyvavusi socialinės apsaugos ir darbo vi
ceministre Audronė Morkūnienė sakė, 
kad gaunantieji didesnes pensijas turės 
prisiimti didesnę naštą, esą pensijos 
“plokštės”, pensijų lubos, kurios dabar 
sudaro 5 vidutinius darbo atlygius, mažės.

“Sodra” ketina taupyti ir savo sąskai
ta. Ministras prasitarė, kad valstybės 
kontrolė “Sodroje” atlieka kruopštų pa
tikrinimą, todėl rudeniop bus aišku, kaip 
ir kur dar galima sutaupyti. 
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bartinis prezidentas, tiek jo pagrindinis 
varžovas Abdullah Abdullah tvirtino, kad 
jie laimėjo rinkimus.
♦ Rugpjūčio 21 dieną Timoro jūroje, 
250 km į šiaurę nuo Vakarinės Australijos 
krantų, iš West Atlas gręžinio nesulaiko
mai išsiliejo nafta. Dėl gaisrų ir sprogimo 
pavojaus visi 69 darbininkai buvo evakuo
ti iš gręžinio platformos į Darwin miestą 
Šiaurės Teritorijoje. Šiuo metu yra apskai
čiuojama, kad naftos prasiveržimą bus ga
lima sustabdyti tik po 8 savaičių, iš Sin
gapūro atvežus antrą gręžimo bokštą ir an
tru gręžiniu sumažinus naftos spaudimą.
♦ Sveikatos darbuotojai Čilėje praneša, 
kad kiaulių gripas ten pradėjo apkrėti 
kalakutus. Kilo rimtas pavajus, kad kiau
lių gripo virusas (HI NI) kontakte su 
paukščių gripo virusu gali išvystyti dar 
pavojingesnę gripo atmainą.
♦ Graikijoje siaučia miškų gaisrai. Rug
pjūčio 23 dieną gaisrai pasiekė šiaurinius 
Atėnų priemiesčius. Iš užsidegusio Agios 
Stefanos priemiesčio skubiai evakuota 
apie 10,000 žmonių.
♦ Dalis istorikų buvo įsitikinę, kad 1791 
metų gruodžio mėnesį Vienoje miręs 
kompozitorius Wolfgang Amadeus Mo
zart buvo savo pavydaus konkurento 
Amonio Salieri nunuodytas. Dabar žur
nale “Annals of Internal Medicine” 
paskelbta mokslinė studija įrodinėja, kad 
Mozart mirė apsikrėtęs tuo metu Vienoje 
siaučiančioje streptococcus bacilų su
keltoje epidemijoje.
♦ Nors buvusiam JAV prezidentui Bill 
Clinton pasisekė išlaisvinti dvi Šiaurės 
Korėjoje įkalintas JAV žurnalistes, visgi jų 
suėmimas padarė didžiulę skriaudą po
grindžio tinklui, kuris padeda žmonėms 
pabėgti iš Š. Korėjos į Kiniją. Žurnalisčių 
surinkta medžiaga padėjo Kinijai užda
ryti eilę pogrindžio “saugių namų”. □

“Sodros” aparatas buvo mažinamas - ir 
gana smarkiai. Šiuo metu ten tebedirba 
4,000 darbuotojų, tai atskira institucija, 
kuri turi savo taisykles, darbas ten susty
guotas”,- tikino D. Jankauskas, teigdamas, 
kad ši institucija nėra pernelyg išpūsta. 
(Bemardinai.lt)

Nepavyksta suskaičiuoti 
valdininkus

Vidaus reikalų viceministras Algi
mantas Vakarinas pavedė Valstybės tar
nybos departamento (VTD) direktoriui 
Osvaldui Sarmavičiui iki penktadienio, 
rugpjūčio 14 d., popietės pateikti paaiš
kinimą dėl neatitikimų statistikoje, skai
čiuojant valstybės tarnautojus.

Kaip pranešė Vidaus reikalų minis
terija (VRM), skiriasi valstybės tarnau
tojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo 
sutartis, patvirtintų ir užimtų pareigybių 
skaičius.

“Pradėję analizuoti VTD teikiamus 
duomenis, pagal kuriuos nustatomas 
užimtų pareigybių pokytis šiais metais, pa
stebėjome nemažai neatitikimų tarp lie
pos mėnesį pateiktų duomenų, ir duome
nų, pateiktų rugpjūčio mėnesį”, - praneši
me spaudai cituojamas A.Vakarinas.

“Kyla klausimų: ko verti buvo už bir
želį pateikti duomenys, kuriuos viešai 
paskelbėme, jei po mėnesio jie jau visai 
kitokie. Kokie yra tikrieji skaičiai? Kodėl 
į registrą nesuvesti pusės metų senumo 
duomenys ir kodėl tai toleruoja žmonės, 
tiesiogiai atsakingi už tvarką registre?” - 
klausė viceministras.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,ELTA,BNS,LGITICir“Benianluuu”.

Užstringa Lietuvos prekės į Rusiją

Vilkikų eilės Latvijos ir Rusijos pasienyje.

Latvijos ir Rusijos pa
sienyje auga transporto ei
lės. Dėl to nukenčia daug 
vežėjų iš Lietuvos.

Savaitės pradžioje Tere- 
chovo pasienio poste laukė 
700 vilkikų arba maždaug 
13 kilometrų ilgio eilė.

Grebnevo poste susi
darė apie 280 vilkikų eilė. 
Vienur ir kitur didoka sunk
vežimių dalis yra iš Lietuvos 
ir veža maisto, ypač pieno 
gaminius. Nors vėliau Lietu
vos vežėjų praleidimas per 
sieną šiek tiek normalizavo
si, tačiau ši krizė nepraėjo be
nuostolių, nes maisto produktai genda ir 
lietuviai prarado arba praranda rinkos 
dalį. Iš Rusijos pusės sakoma, kad kai ku
rios lietuviškos prekės pažeidė statomus 
reikalavimus, bet Lietuvos pusėje kalba
ma apie diskriminuojantį spaudimą.

Rusijos muitinė sutiko panaikinti 
sugriežtintą kontrolę Lietuvos vežėjams 
mainais į 29 Lietuvos vežėjų įmonių veik
los apribojimą vežant krovinius į Rusiją. 
Rusijai buvo nusiųstas patikimų įmonių 
sąrašas. Šių bendrovių vilkikai turėtų bū
ti tikrinami normalia tvarka.

Europos Komisija, gavusi Lietuvos 
prašymą reaguoti į situaciją, pranešė, kad 
Rusijos taikomos priemonės Lietuvos ve
žėjams “atrodo esančios diskriminacinės”, 
nes sugriežtintos muitinės procedūros tai

“Baltijos kelias” dangumi
Baltijos kelio 20-mečiui skirtą skridi

mą “Baltijos kelias dangumi 2009” pirmie- 
jipradėjo motorizuotų parasparnių pi-lotai 
(oro akrobatai). Keliolika spalvingų pa
rasparnių su Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vėliavomis pirmadienio (rugpjūčio 17) 
vidurdienį pakilo į dangų ties Vilniaus- 
Ukmergės kelio septynioliktuoju kilo
metrų ir nuskrido Panevėžio link.

Iki rugpjūčio 23 dienos, kai bus mini
mas Baltijos kelio 20-mctis, parasparnių 
pilotai numatė padange įveikti 650 kilo
metrų atstumą nuo Vilniaus iki Talino.

Maršruto metu parasparnių pilotai 
planuoja nusileisti įsimintinose Baltijos 
kelio vietdse. Skiydžio maršrutas yra su
skirstytas į septynias atkarpas, numatytos 7 
nakvynės vietos.

Rugpjūčio 23-iosios rytą į dangų pa
kils ir daugybė orlaivių iš visos Lietuvos, 
suskridusių į Panevėžio Stetiškių aero
dromą, kuriame vyks aviacijos šventė. Iš 
Kyviškių aerodromo atskris lėktuvas 
“An-2”, kuris bus vedantysis orlaiviams 
skrendant visu Baltijos keliu per tris Bal
tijos valstybes.

Lėktuvų grupei pasiekus Taliną ir ap- 
skridus garbės ratą, planuojama leistis

Vėl sumažėjo Seimo narių algos
Nuo rugpjūčio sumažėjo valstybės 

politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir 
valstybės tarnautojų algos. Tokias įstaty
mų pataisas pasirašė Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė.

Seimo narių atlyginimai 2009 metais 
mažinami jau trečią kartą. Nuo šių metų 
sausio iki rugpjūčio mėnesio Seimo nario 
mėnesinė alga sumažėjo 3,920 litų (nuo 
10,830 iki 6,910 Lt). Seimo Pirmininko - 
5,200 Lt (nuo 14,390 iki 9,190 Lt), jo 
pavaduotojų - 4,510 Lt (nuo 12,490 iki 
7,980 Lt).

Atlyginimaisumažėjo ir kitiems aukš
tiems pareigūnams. Nuo rugpjūčio mė

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖSTRENUMERATĄ?

kytos nacionaliniu pagrindu. Teigiama, kad 
Komisija “atidžiai stebi įvykių eigą”.

Antradienį, rugpjūčio 18 d., susidariu
sią padėtį Prezidentė Daba Grybauskaitė 
aptarė telefonu su Rusijos Federacijos 
Prezidentu Dmitrij Medvedev. Pasak Pre
zidentės, D. Medvedev patikino, jog griež
ti reikalavimai išimtinai Lietuvai nebus 
taikomi. Abiejų šalių Prezidentai pokalbio 
metu susitarė įpareigoti atitinkamas savo 
šalių žinybas konstruktyviau spręsti at
siradusias problemas ir užtikrinti, kad pa
našių nesusipratimų ateityje būtų išvengta.

Prezidentės spaudos tarnyba primena, 
kad per pastaruosius aštuonerius metus 
tai pirmas Lietuvos ir Rusijos vadovų ofi
cialus pokalbis.

Pagal Lietuvos spaudą

dar Estijos teritorijoje, o popiet maršru
tas drieksis Baltijos keliu iki Vilniaus. 
Skrydžio atkarpoje tarp Saločių ir Vil
niaus prie pagrindinės grupės turėtų 
prisijungti kiti orlaiviai, o visi kartu jie 
sudarys gyvąją aviacijos grandinę. Pasak 
pilotų, norima padaryti gyvą 60 orlaivių 
liniją, kuri turėtų atrodyti ypač įspūdin
gai. Iš viso vienu metu turėtų skristi 60-80 
pilotų. Skrydžio metu žmonių susibūrimo 
vietose bus barstomos gėlės.

Pagrindiniu skridimo “Baltijos kelias 
dangumi 2009” akcentu turėtų tapti skrydis 
virš Vilniaus Katedros aikštės. Ties Vil
niumi planuojama praskristi apie 20 vai., 
dar prieš saulėlydį. Į dangų tądien planuo
ja pakilti ir keletas oro balionų, kaip ir tą 
įsimintiną 1989-ųjų rugpjūčio 23-iąją.

Tarptautinė Baltijos kelio akcija -650 
kilometrų ilgio susikibusių žmonių gran
dinė nuo Vilniaus iki Talino, prieš 20 me
tų nusidriekusi minint Molotovo Riben
tropo pakto 50-ąsias metines, įtraukta į 
UNESCO programos “Pasaulio atmintis” 
tarptautinį registrą. Manoma, kad tądien 
rankomis tarp Vilniaus ir Talino susika
bino 2-2,5 mln. žmonių, iš jų milijonas - 
Lietuvoje. LGITIC 

nesio Konstitucinio Teismo (KT) pir
mininkas gaus 6,380 Lt mažesnį atlygini
mą (sumažėjo nuo 15,340 iki 9,450 Lt), 
generalinio prokuroro atlyginimas suma
žintas 2,060 Lt (nuo 7,930 iki 6,120 Lt), 
KT teisėjų atlyginimas sumažėjo 5,800 Lt 
(nuo 13,940 iki 8,580 Lt), ir tt. Mažiau 
5,200 Lt uždirbs Ministras Pirmininkas 
(sumažinta nuo 14,390 iki 9,190 Lt), 
ministrų alga bus mažesnė 4,820 Lt (nuo 
13,300 iki 8,480 Lt).

Atitinkamai sumažėjo bazinis algos 
dydis, pagal kurį skaičiuojamas valstybės 
tarnautojų darbo užmokestis, taip pat 
sumažėjo ir jų kategorijų atlyginimai.
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Bendruomenės baruose
Sydnėjaus Lietuvių Klube

Bendruomenės temomis

Tūkstantmečio iliuzijos ir vizijos
Viena iš pagrindinių temų per vėliau

sią Narių Susirinkimą š. m. rugpjūčio 9 
dieną buvo ta, kad Klubo dabartinė fi
nansinė padėtis yra kritiška. Tuo metu 
taip pat buvo minėta, kad Klubas turi 
nepadengtų skolų. Su šiuo faktu greit 
susidūrė ir naujo ji Klubo Valdyba (Board 
of Directors). Paaiškėjus, kad buvo ar yra 
užsilikusių nesumokėtų gyvybiškai svar
bių sąskaitų, čia pateikiu vėliausių įvykių 
apžvalgą.

Skolos
Ketvirtadienį, rugpjūčio 6 d. Klubui 

buvo atjungtas internetas. Paaiškėjo, kad 
nežiūrint įspėjamųjų priminimų, Telstra 
negavusi jai priklausančius pinigus. 
Reagavus, internetas vėliau buvo atstaty
tas. (Tuo pačiu, interneto buvo netekusi ir 
“Mūsų Pastogė”, kurios interneto linija 
eina per Klubą. Ryšio netekimas ilgesniam 
laikotarpiui būtų sustabdęs ne tik “Mūsų 
Pastogės” redagavimą, bet ir paruošto 
laikraščio perdavimą spaustuvei, o tuomi 
ir jo atspausdinimą bei išsiuntimą.)

Penktadienį, rugpjūčio 7 d. Klubui bu
vo griežtai pranešta, kad iki 5-tos valan
dos po pietų nesumokėjus sąskaitos, bus 
išjungta elektra. Pavykus susitarti, elektra 
liko neišjungta.

Tą pačią savaitę naujai Klubo valyto
jai nebuvo sumokėtas atlyginimas, ir ji 
buvo paprašyta palaukti. Panašiai atsitiko 
ir vėliau.

Pirmadienį, rugpjūčio 17 d. dėl ilgai 
nesumokėtos sąskaitos ($1465) prie 
Klubo durų atvyko Water Board darbuo
tojas išjungti vandenį. Naujoji Valdyba 
apie šią svarbią skolą nieko nežinojo, bet 
netekus vandens būtų reikėję Klubą 
uždaryti. Skubiai buvo ieškoma išeities ir 
susitarimo: susiskambinus, skolos dalį 
($500) naujosios Valdybos narys tuoj 
sumokėjo iš savo kortelės, o likusi suma 
privalėjo būti sumokėta netrukus.

Antradienį, rugpjūčio 18 d. Klubas ga
vo raštą, kad jau nuo sekančio karto bus 
sustabdytas šiukšlių išvežimas. Priežastis 
ta pati: nežiūrint pakartotinų įspėjimų, 
nebuvusi sumokėta susidariusi sąskaita.

Savaitės bėgyje buvo gautas primini
mas, kad Klubas (Meredith Function 
Centre) dar nesumokėjęs už eilę skelbimų, 
kurie prieš pusmetį buvo talpinami 
Bankstown - Canterbury reklaminiame 
savaitraštyje “The Torch”.

Kreipiantis j Klubo auditorių dėl au
dito sekančiam Metiniam Susirinkimui, 
auditorius pareiškė, kad nesą sumokėta jo 
dar anksčiau Klubui pateikta keliij tūks
tančių dolerių sąskaita. Naujoji Valdyba 
šio reikalo kol kas negalėjo išsiaiškinti 
paliktoje Klubo raštinės dokumenta
cijoje.

Apskritai, šiuo metu neįmanoma tiksliai 
nustatyti, kiek Klubas turi nesumokėtų są
skaitų, skolų ir kitų finansinių įsipareigo
jimų. Buvęs Klubo manager’is Jeronimas 
Belkus yra minėjęs, kad Klubo skolos 
siekia apie $50,000. Dabar Klubo Valdybai 
labai svarbu tiksliai išsiaiškinti tikrąją 
skolų (kam ir kiek) padėtį.

Valymas ir tvarkymas
Perėmus Klubo valdymą, buvo susirū

pinta virtuvės patalpų ir įrengimų stoviu. 
Už valandas darbštaus darbo esame labai 
dėkingi savanorių moterų grupei. Be to, 
buvo rasta užsikimšusių vandens vamz
džių, užsikimšusios visos kriauklės, men
kai veikiantys ar net neveikiantys dujų 
kanalai. Kai kuri aparatūra (ypač ledų 
gamiklis) neveikia, todėl ledus tenka 
pirkti ir atsivežti. Dirbdami kaip meis
trai, virtuvės įrengimų valyme bei tvar
kyme daug padėjo ir savanoriai vyrai, to
dėl didelis ačiū ir jiems. Visgi kai kurių 
virtuvės aparatų išvalymui reikėjo kviesti 
profesionalus su specialia technika.

Ieškome savanorių
Laikui bėgant, prie finansiškai prastos 

Klubo padėties privedė neproporcingos 
išlaidos, o stambią išlaidų dalį sudarė 
atlyginimai. Dabar taip pat aišku, kad 
norint Klubą išlaikyti, reikia kiek įma
noma remtis savanorių darbu bei įsipa
reigojimais. Juk ir senasis Lietuvių Klubas 
nuolat rėmėsi pagalbininkais. Klubui rei
kia savanorių budėjimui, salių sutvarky
mui renginiams, prie baro, pokerio mašinų 
priežiūrai ir tt.

Todėl labai kviečiame registruotis sa
vanoriškai pagalbai, nes šitaip pastatysi
me Klubą ant tvirtesnių pagrindų. Prašo
me užsirašyti Klubo Raštinėje ar skam
binti Viktorui Šlitcriui, tek: 9498 2571.

Nors dabar dar aptariama, kokios bus 
Klubo reguliarios darbo dienos ir valan
dos, stengsimės Klubo veiklą tęsti be 
pretenzijų, bet ryžtingai ir ekonomiškai. 
Juk Klubas yra mūsų pačių organizuo
tos, visuomeninės veiklos būstinė - Lie
tuvių Klubas.

Viktoras Sliteris 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo 

Valdybos pirmininkas

P.S. Klubo Valdyba yra labai nuošir
džiai dėkinga Klubo nariams, visiems 
vyrams ir moterims, Klubo Valdybos 
nariams, kurie atsiliepė į kvietimą padėti 
mūsų Klubui ir jau praleido ne vieną 
valandą ir dieną talkininkaudami Klubo 
valymo bei tvarkymo darbuose. Kadangi 
kasdien atsiranda vis nauji talkininkai, kol 
kas pavardžių neminime. Su dėkingumu 
lauksime bet kokios pagalbos - ar pa
siūlymų - gerinant Klubo veiklą.

Viktoras
Baltutis

Šiais metais 
Lietuvoje, Nidoje, 
vyko Thomas 
Mann festivalis, 
kuriame ironiškai 
buvo kalbėta apie 
Lietuvos vardo 
tūkstantmečio šventę. Kai kurie kalbėju
sieji iškėlė labai kontraversiškų minčių 
apie Lietuvos tūkstantmečio reikšmę. No
rėčiau keliomis reikšmingesnėmis minti
mis pasidalinti su skaitytojais.

Lietuva, būdama maža tauta, ieško sa
vo istorijoje didelių dalykų, kurie iškeltų 
jos istorinę svarbą. Pastebėję prieš tūkstan
tį metų Kvedlinburgo analuose mažytį 
įrašą, išpūtė jį iki dangaus skliautų. Aplink 
pasaulį išplaukė jachta, ant kurios buritĮ 
plevėsavo įrašas “Lietuva”. Visame krašte 
pakilo tautinės vėliavos, dainų kloniuose 
ir estradose suskambo milžiniškų chorų 
patriotinės dainos, kantatos, šokiai vien 
dėl to mažučio įrašo kažkuriame Vaka
ruose esančiame archyve. Ten mažomis 
raidėmis buvo įrašyta “Litua”, kitur 
“Letua”, kai 1009 metų pradžioje lietu
viai, prūsai, o gal ir baltagudžiai, nugala
bijo kryžiuotį ir jo bendražygius. Ko jie 
atvyko, ko jie ieškojo: skelbti evangeliją, 
pasiplėšikauti, ar ieškojo vergų?

Krikščionybės skelbimo vardu vokie
čiai stengėsi plėsti savo valstybę į Rytus. 
Ypač patogūs buvo kraštai, kuriuose dar 
buvo išpažįstama pagonybė. Taigi, po nau
jo tikėjimo skraiste jie slėpė savo tikruo
sius tikslus.

Be to, kyla klausimas, ar ankstyvesnė 
krikščionybė būtų Lietuvai suteikusi 
kultūrinę pažangą, nes savo kalbos rašto 
teko lauktino! ikiXVI šimtmečio?

Lietuvai atgavus nepriklausomybę kaž
kas pastebėjo, ar rado tą istorinį įrašą, ir 
kamuolys pradėjo riedėti. Riedėjo lyg ta 
sniego gniūžtė iki tokio lygio, kad sukėlė, 
sujudino visą lietuvių tautą. Bet to negana, 
reikėjo apie tai skelbti pasauliui ir lyg 
cunami ta žinia nubangavo per visą išei
viją, ją įpareigodama tinkamai tą įvykį at
švęsti - jei ne su fanfaromis, tai, mažiau
sia, su paminėjimais ir įvairiausiais ren
giniais, kurie atkreiptų kitataučių dėme
sį, kuris šiuo metu nukrypęs į kitas peri
ferijas.

Kiek tas fenomeniškas Lietuvos vardo 
skelbimas pasiekė kitas tautas? Kol kas 
dar sąskaitos nesuvestos, bet vargu, ar 
pasiekta tai, ko tikėtasi: visuotinio nuste
bimo, pasaulinio lygio Lietuvos valstybės 
pripažinimo, istorinės realybės įvertini

Aukos “Mūsų Pastogei”

Mūsų Pastogė Nr. 33, 2009.08.26, psl. 3

C. Protienė NSW $49.00 A. Auglys QLD $ 15.00
J. Baikovas NSW $ 20.00 S.Sadila NSW $ 5.00
V. Jakštienė QLD $ 35.00 J. Šarkauskienė NSW $ 5.00
R. Lokicnė NSW $ 10.00 V. Šiurka NSW $ 5.00
V. Palavikas VIC $ 25.00 D. Martin NSW $ 5.00
Z. Colless NSW $ 32.00 S. Gustafson NSW $ 15.00
E. Valiokas NSW $ 35.00 Lithuanian Caritas Inc. SA $ 35.00
M. Kavaliauskienė NSW $ 35.00 B. Wunderlich NSW $ 5.00
D. Gailiūnienė NSW $100.00 A. Vingienė NSW $ 20.00
L. Budreika SA $ 7.00 V. Sliteris NSW $ 5.00
R. Umber VIC $ 5.00 J. Edwards QLD $ 5.00
D. Bieri NSW $ 10.00 I. Dambrauskienė NSW $ 20.00
A. Kasiulaitis NSW $135.00 J. Paškevičius TAS $ 10.00
B. Vingilis NSW $ 5.00 Z. Adickas TAS $ 15.00
R. Genys NSW $ 35.00 A. Skimbirauskas VIC $ 10.00
C. Pashakamis NSW $ 43.00 J. Mikutavičius NSW $ 35.00
S. Vaičius NSW $ 35.00
J. Janavičius NSW $ 15.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
G. Aras NSW $ 35.00 “Mūsų Pastogės” Administracija
A. Kramilius NSW $ 5.00

mo. Klausimas, ar šios visos pastangos, 
darbas ir milžiniškos išlaidos pasiteisino, 
kyla ne vienam Lietuvos Respublikos pi
liečiui. Kai kurie skeptikai stebisi tokio 
masto bandymu pakelti savo tautos istori
nį prestižą, kurį vargu ar šis misionieriaus 
nugalabijimas suteikė. Buvo siekta, kad 
visas pasaulis suknistų ir pažvelgtų į šį 
didžiulį lyg ir pasaulinės reikšmės įvykį. 
Paskaičius lietuvių istorikų - Z. Zinkevi
čiaus “Lietuvių kalbos istoriją”, E. Guda
vičiaus, L. Šimkūnaitės studiją “Šv. Bru
nonas Kverfurtietis Pažaislio freskose”, L. 
Palmaičio “Įmintos Tūkstantmečio 
mįslės” ir kt., Lietuvos senovės vizija dar 
labiau iškrypsta.

Šiandien daug istorinių įvykių, nulė
musių tautų istorijas, dingo iš istorijos 
horizonto - jie ramiai ilsisi archyvuose. 
Bėgantis laikas diktuoja savo likimus, ku
rie šiandieniniam pasauliui yra svarbiausi. 
Žydai kovoja ir bando holokaustą (rašau iš 
mažosios raidės, nes visi bendri įvykiai - 
genocidas, badas, maras, epidemijos ir ki
tos žmonijos nelaimės - nėra sureikšmi
nami, todėl rašomi mažąja raide) išlaiky
ti svarbiausiu Antrojo pasaulinio karo 
įvykiu, svarbesniu net už Vokietijos ir jos 
sąjungininkų nugalėjimą. Ar mes ne pa
našiai bandome kelti tokį mažai, ar visiš
kai pasauliui nežinomą istorinį įvykį, 
bandydami savo tautą pastatyti šalia di
džiųjų? Aš manau, kad ji jau seniai tarp jų 
yra, nes turi savo valstybę, turi savo ne
priklausomybę ir priklauso Europos Są
jungai bei NATO.

Panašiai pasielgėme ir su Valdovų 
rūmais, bandydami sugrąžinti istorinę ku
nigaikščių Lietuvos didybę ir nostalgiškai 
ją išgyventi, bet jų reikšmė nepakyla 
aukščiau paprasto istorinio muziejaus. Be 
to, Valdovų rūmų rūsiuose numatoma 
įrengti restoranus, kuriuose pietaudami 
galėsime pakelti taurę už Lietuvos garbin
gą praeitį.

Yra gražu, kai keliamas tautos istori
nis reikšmingumas, bet tas reikšmingumas 
privalo būti pagrįstas istorine tiesa ir pa
liečius viso pasaulio istorinę eigą. Lenkai 
ir vokiečiai teikia daugiau reikšmės 
šventajam Bonifacui, kuriam pastatytas 
paminklas, nei istoriniam Lietuvos vardo 
paminėjimui. Pažaislio bažnyčioje atnau
jintos freskos šventojo vyskupo Brunono 
garbei. Lietuvos Katalikų Bažnyčia Lie
tuvos vardo tūkstantmečiui neskiria di
desnio dėmesio, nes šventojo ir istorinės 
Lietuvos praeitis prieštaringa.

Kartais griebiamės istorinių smulkme
nų bandydami išjudinti lietuvišką gimi
nę, išsibarsčiusią po visą pasaulį, kad ne
prarastume savošaknų! □

Ypatingas visuotinis Sydnėjaus Lietuvių Klubo narių susirinkimas, įvykęs rugpjūčio 9 d.
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| Lietuva iš arti
Gražėja Tuskulėnų aukų kolumbariumas

Atnaujinti Tuskulėnų dvaro rūmai.

Tuskulėnų dvaro kolumbariumas - totalitarinių režimų 
aukų amžinojo poilsio vieta.

Netoli Vilniaus esančia
me Tuskulėnų rimties par
ke amžino poilsio atgulė 
per 750 sovietų režimo 
aukų, nužudytų 1944-1947 
metais ir slapta užkastų 
buvusioje Tuskulėnų dvaro 
parko teritorijoje.

Tuskulėnų dvaras XVI 
amžiuje priklausė Žygi
mantui Augustui, vėliau 
turėjo keletą savininkų. 
Pokario metais dvaras per
duotas NKVD žinion. 1944- 
1947 m. parke buvo užka
sami KGB rūsiuose sušau
dyti žmonės, tarp jų - vys
kupas Vincentas Borise- 
vičius ir partizanų vadas 
Jonas Noreika (generolas 
Vėtra). Nustačius nužudy
tųjų tapatybes, prieš keletą 
metų palaikai perkelti į 
Tuskulėnų parko teritorijo
je po žeme rekonstruotą 
kolumbariumą.

7.5 hektaro teritoriją 
užimančio Tuskulėnų rim
ties parko pastatai perduoti 
Lietuvos gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimo 
centrui. Restauruotuose 
dvaro pastatuose ketinama
įrengti XX amžiaus antrosios pusės 
Lietuvos martirologijos muziejų, kuriame 
būtų pristatoma ir Tuskulėnų dvaro isto
rijos ekspozicija.

Dabar Tuskulėnų rimties parko kolum- 
bariume baigiama kurti skliauto mozaika 
“Trejybė”, vaizduojanti susipynusius (rijų 
paukščių - plėšraus paukščio sakalo, nak
ties paukščio pelėdos ir gulbės arba gan
dro - sparnų konfigūraciją. Pačiame ko- 
lumbariumo viršuje švytinti mozaika sim
bolizuoja Trejybę - Likimą, Laimę ir 
Laisvę, bet gali būti suprantama religine 
prasme kaip Švč. Trejybė.

Mozaiką skubama užbaigti iki rugpjū
čio 21 dienos, kai naująjį kūrinį planuoja 
apžiūrėti Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 
Oficialiai mozaiką visuomenei ketinama 
pristatyti rugpjūčio 23-iąją - Europos die
ną stalinizmo ir nacizmo aukoms atmin
ti, minint lietuvių ir kitų tautų kančių ke
lią nulėmusio Molotovo-Ribentropo 
pakto pasirašymo 70-ąsias metines.

Daugiau kaip 30 kv. metrų ploto mozai
ka iš spalvoto stiklo, balto ir geltono aukso

Lietuvoje: 100 vyrų tenka 115 moterų
Statistikos departamentas parengė ir 

išleido leidinį „Moterys ir vyrai Lietuvoje 
2008 m.“

2009 m. pradžioje Lietuvoje gyveno
l, 790,600 moterų, tai yra 231,300 daugiau 
negu vyrų. Moterys sudarė 53.5% visų 
gyventojų, 100 vyrų teko 115 moterų. 2008
m, Lietuvoje moterų vidutinė tikėtina 
gyvenimo trukmė buvo 77.6 metų, vyrų - 
66.3 metų. Per metus moterų vidutinė 
tikėtina gyvenimo trukmė pailgėjo 0.4, vyrų 
- 1..4mctų.

Gyventojų užimtumo tyrimo duome
nimis, 2008 m. 40 % visų vadovų (teisės 
aktų įstatymų leidėjų, vyresniųjų valstybės 
pareigūnų, įmonių, įstaigų, organizacijų ir 
kitų vadovų) sudarė moterys.

Lietuvoje moterų vidutinis valandinis 
darbo užmokestis, skaičiuojant kartu su 
mokesčiais, buvo 18% mažesnis už vyrų.

Statistikos departamento leidinyje 
pateikiama statistinė informacija lietuvių 
ir anglų kalbomis apie moteris ir vyrus
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gabaliukų bus apšviesta grindyse ratu įreng
tų prožektorių ir nuostabiai švytės. Sparnai 
lyg aukso vainikas aplink galvą supa kolum- 
bariumo viršulangį, pro kurį į amžinu kapu 
nukankintoms KGB aukoms tapusio 
pastato vidų krinta blausi dienos šviesa.

“Pilkapio vidinio kupolo aukštis sie
kia apie dešimt metrų, kitas kupolas yra 
nešančioji konstrukcija. Tarp šių kupolų 
yra erdvė su aplinkui išdėstytais 767 kars
teliais. Pagal dokumentus žinoma, kad 
čia yra dar ne visi nukankintieji ir su
šaudyti, tad yra dar nerastų palaikų. Lietu
vos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimų centras vykdo tyrimus”, - pasakojo 
mozaikos autorius G. Umbrasas, - “Lie
tuvoje mažai kas kuria mozaikas, nes la
bai brangios medžiagos, o ir gerų meis
trų nebelikę. Šią mozaiką dirbame pu
santrų metų, Kartais - trise, kartais -pen
kiese, pasitelkus dailės studentus, o vienam 
žmogui šis darbas atimtų kokį penkiolika 
metų. Mozaikos fragmentus iš gabaliukų 
surenkame, suklijuojame, paskui keliame į 
viršų ir tvirtiname prie skliauto”. □

Lietuvoje ir Europos Sąjungoje - jų skai
čių, išsilavinimą, sveikatų, darbo rinką, 
dalyvavimą valstybės valdyme ir kt.

2009 m. gegužės 17 d. Lietuvoje išrink
ta pirmoji Lietuvos Respublikos preziden
tė moteris. 2008 m. į LR Seimą buvo iš
rinktos 26 moterys ir 115 vyrų. 2009 m. į 
Europos Parlamentą išrinktos 3 moterys 
ir 9 vyrai. LR Vyriausybėje yra dvi mote
rys ministrės.

2008-2009 mokslo metų pradžioje 
profesinėse mokyklose 100 vyrų teko 60 
moterų, kolegijose -137, o universitetuose 
-149 moterys. 2008 m. Lietuvoje vidurinį 
ir aukštesnį už vidurinį išsilavinimą turėjo 
92% 20-24 metų amžiaus moterų ir 86% 
šio amžiaus vyrų. Tarp tyrėjų, dalyvaujančių 
mokslo tiriamojoje veikloje, moterys suda
rė 53%, daktaro vardą turinčiųjų - 48%, 
profesoriaus -15% moterų.

2008 m. moterų užimtumo lygis Lietu
voje buvo 61.8%, vyrų - 67.1%. Moterų 
nedarbo lygis 2008 m. buvo mažesnis negu 

_vyrųirsudarė5.6%,vyrų-6%. □ 
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“Šiaulių dienos 2009”
“Šiaulių dienos 2009” šiemet vyks 

rugsėjo 11-12 dienomis. Šventei iš miesto 
Savivaldybės biudžeto skirta 100,000 li
tų. 15,000 atsieis baigiamasis lazerių ir 
fejerverkų šviesos renginys. Visi renginiai 
miestiečiams ir miesto svečiams - nemo
kami, tik apie 3 litus už porciją kainuos 
nuo ankstyvo šeštadienio ryto kepamas ir 
vakare visiems norintiems dalinamas 
keptas jautis. Kol kas tebevyksta organi
zatorių derybos su rėmėjais. “Kad įgyven
dintume visus sumanymus, mums trūks
ta tiek pat, kiek jau esame gavę -100,000 
litų. Vis dar tikimės bent dalį jų surinkti”, 
- “Šiaulių kraštui” sakė Kultūros centro 
atstovė Inga Černeckienė.

Organizatoriai, jei papildomai bus gau
ta rėmėjų lėšų, šiauliečiams ir miesto 
svečiams žada dovanoti brolių Kęstučio 
ir Gintauto Gasccvičių projektą “Valdovų 
rūmų atidarymas”. Specialiai jam iš natū
ralių medžiagų būtų kuriami muzikiniai 
instrumentai ir jais gyvai muzikuojama.

Šiemet konkursą organizuoti “Šiaulių 
dienų 2009” šventę laimėjęs Šiaulių 
kultūros centras žada ir tradicinių, ir nau
jų renginių. Jau dabar numatytos IV pasau
lio imtynių žaidynės Šiaulių arenoje.

Šventė tradiciškai prasidės penkta
dienį šventinėmis eitynėmis ir motori
zuota kolona nuo Kultūros centro Aušros 
alėjoje į Prisikėlimo aikštę. “Kadangi šių 
metų “Šiaulių dienos” skirtos ne vien mies
to 773-iajam gimtadieniui, bet ir Lietuvos 
vardo tūkstantmečiui paminėti, eisenos 
dalyvius raginsime pasitelkti fantaziją ir 
pasipuošti tema “Šiauliai prieš 1000 metų”. 
Išradingiausius eisenos ir motorizuotos 
kolonos dalyvius tikimės apdovanoti 
rėmėjų prizais”, - sakė I. Černeckienė.

Šventės atidaryme, atsižvelgiant į oro 
sąlygas, planuojama j dangų paleisti 
tūkstantį balandžių ir balionų. Bendrą 
projektą “Pasveikinkim vieni kitus” pri
statys Šiaulių miesto kamerinis orkestras 
ir Moldovos menų meistras Konstantinas 
Moskovičius (panflcita), taip pat Marijo
nas Mikutavičius su grupe, “Saulės klio- 
šas”, Gabrielė ir grupė “Happyendlės”.

Prisikėlimo aikštės skvere, prie fon
tano „Saulės diskai” vakare bus įžiebtas 
Šviesos skulptūrų parkas - kompozicijoje

Japonų festivalis Vilniuje
Paskutinį rugpjūčio savaitgalį Vilniuje 

vyks didžiausias Baltijos šalyse Japonijos 
kultūros festivalis “nowjapan”, Lietuvoje 
pristatantis šiuolaikinę ir tradicinę Japo
nijos kultūrų. Vilniaus Teatro arenoje rug
pjūčio 29-30 dienomis vyks paskaitos, 
kūrybinės dirbtuvės, parodos, konkursai, 
spalvingi japoniškų komiksų (manga) ir 
animacijos (anime) personažų kostiumų 
konkursai.

Pasak festivalio organizatorių, Rytų 
kultūra besidomintys lankytojai turės 
progos pasimokyti origamio lankstymo 
meno, populiariausio japoniško patiekalo 
sušio gaminimo paslapčių, apžiūrėti Ja
ponijos ambasados Vilniuje parengtą retų 
japoniškų knygų parodą, Lietuvoje dešimt 
metų gyvenančio japonų fotografo Ken- 
saku Shioya darbų ekspozicijų, kaligrafijos 
meno ir senųjų medžio raižinių parodas.

Į festivalį žadama atvežti mažųjų me
delių bonsų kolekciją iš Alytuje esančio 
japoniško sodo ir besidominčius mokyti 
šių medelių karpymo bei auginimo įgūdžių.

Pirmąją festivalio dieną bus pristatomi 
scenos menai, o ryškiausiu akcentu taps 
persirengėlių konkursas. Jame bus renka
mas geriausias vaikiško, moteriško ir vy
riško personažo kostiumas, o gražiausių ir 
taikliausiai personažą atspindinčių kostiu
mų autoriai sulauks vertingų dovanų.

Antroji festivalio diena bus skirta pa
čių lankytojų kūrybinėms galioms at

“Tūkstantmečio šviesa” susilies švytinčios 
saulės siekiančios^monių figūros.

Pirmąją šventės dieną vyks folkloro 
vakaras, kuriame dalyvaus Aukštaitijos ir 
Žemaitijos folkloro kolektyvai, o vasaros 
parko estradoje - “Dj + Tiuning & Lazer 
Show” - diskoteka po atviru dangumi su 
lazerių ir putų šou. Čia gros Dj Jovani, 
dainuos vokaliste Violeta Valskytė, 
“Showsisters” šokėjos, “Calibra plius” 
automobilių klubas.

Šeštadienį Kaštonų alėjoje bus demons
truojami ir mokomasi amatų. Miesto 
pėsčiųjų bulvare veiks tradicinė tautodai
lininkų dirbinių mugė. Prisikėlimo aikštė
je šėls VII respublikinis vaikų ir jaunimo 
dainos ir šokio festivalis “Vaikystė penk
linėje 2009”, amfiteatre savo programą 
tradiciškai pristatys Šiaulių nevyriausy
binių organizacijų konfederacija. Šiaulių 
lopšelių-darželių auklėtiniai visus norin
čius vaikučius į Prisikėlimo aikštę kvies 
prisijungti prie kūrybinės - meninės ak
cijos “Gražiausias vardas - Lietuva”. Jei 
leis orai, jos metu j dangų bus leidžiami 
aitvarai, o ant grindinio kuriamas didelis 
tematinis piešinys spalvotomis kreide
lėmis. Rėmėjų lėšomis įrengiamoje sce
noje prie P. Višinskio paminklo koncer
tuos Šiaulių grupės, pelniusios “Aukso 
paukštės” apdovanojimus.

“Šiauliečio kantri muzikanto Virgio 
Stakėno iniciatyva bus siekiama kazu 
dūdele grojimo rekordo, kurio jau buvo 
siekta vieno iš muzikanto albumų pri
statymo metu. Prisikėlimo aikštėje į kon
certą “Šok su kantri! ” susirinkusiems bus 
išdalytos minėtos dūdelės, kuriomis šie 
turės atlikti Virgio numatytą melodiją. 
Drauge su atlikėju pasirodys vaikų studija 
“Svirplys”, kantri ir linijinių šokių klubas 
“Brandi kava”, - vardijo I. Černeckienė.

Baigiamajame šventės koncerte pasi
rodys Gytis Paškevičius su grupe “Crazy 
Crow”, Mantas Jankavičius, Jurgita Še- 
duikytė ir Sasha Son su grupėmis. Miesto 
dienas vainikuos šventinis lazerių ir 
fejerverkų šviesos reginys. Specialiai jam 
sukurta Lietuvos vardo tūkstantmečio 
tematikos lazerinė grafika, pradedant nuo 
saulės, perkūno simbolių iki Lietuvos 
valstybių, Šiaulių miesto simbolių. □ 

skleisti įvairiose dirbtuvėse, vyks Rytų 
kovos menų klubų pasirodymai, piešimo 
ir origamio lankstymo, kaligrafijos dirb
tuvės ir kt. Festivalyje veiks ir nedidelė ja
poniškos animacijos kino salė, scenoje 
bus galima padainuoti karaokė.

Iš viso festivalyje suplanuota daugiau 
kaip 30 turnyrų ir 20 akcijų kiekvieno 
skoniui. Nors bilietas į festivalį dviem 
dienoms kainuos 30 litų, rengėjai tikisi su
laukti apie 1700 lankytojų. Organizatorių 
žiniomis, Lietuvoje vis daugėja besido
minčių tolimosios Japonijos kultūra ir me
nais, lietuviai pamėgę ir japonišką virtuvę.

Pasak renginį globojančios Japonijos 
ambasados Vilniuje antrojo sekretoriaus 
I laruhiro Tsunašimos (Tsunashima), šįmet 
ambasada planuoja surengti dar ne vieną 
Japonijos kultūros Lietuvoje pristatantį 
renginį. Rugsėjo mėnesį Nacionalinėje 
dailės galerijoje, kurią įrengti padėjo ir 
Japonijos Vyriausybės skirta finansinė 
parama, vyks japoniškojo kimono ir tra
dicinių kimono diržų (obi) paroda, bus 
demonstruojamas ikebanos puokščių 
kūrimo menas, rengiama dekoruotų 
kriauklių paroda.

Spalio mėnesį kino centre “Forum 
Cinema Vingis” vyks trečioji Japonijos 
kino savaitė, o lapkritį numatoma 
organizuoti trečiąjį japoniškų kovos me
nų festivalį. Rudenį netrūks ir japonų mu
zikos atlikėjų koncertų Vilniuje ir Kaune.
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KO VERTAS SAPNAS

Susimąstau, kiek metų pragyventa, 
Patirta, nuveikta, ar leista be veiklos. 
Nusivylimų, meilės neišvengta, 
Jausmų gilių ir širdgėlos piktos.

Na, o šiandien, kai pusamžis praėjo, 
Susiskaičiuoju išplėštus lapus, 
Dedu į šalį tuos, kuriais tikėjau, 
Kurie nuspalvino prailgusius sapnus.

Gi likę lapai vėjy plevėsuoja, 
Paleisti iš krantinės į marias,

Vertinga dovana Lietuvos Dailės muziejui

Neseniai Lietuvoje su vyru Ramučiu viešėjusi sydnėjiškė Ramona Ratas Zakarevičienė 
Lietuvos Dailės muziejui Vilniuje dovanojo keturias savo tėvelio Vaclovo Rato medžio 
raižinių klišes. Vertingą dovaną priėmė muziejaus direktorius Romualdas Budrys.

Ramona iš Dailės muziejaus direktoriaus gavo ne tik nuoširdų Padėkos raštą, bet ir 
gražių lauktuvių - tris puikias knygas: “Lietuvos Tūkstantmetis”, “Senoji Palanga” ir 
“Žalgirio mūšis”.

2010 metais sukanka 100 metų nuo įžymaus lietuvių grafiko Vaclovo Rato gimimo. 
Ta proga numatoma M. K. Čiurlionio galerijoje Kaune surengti jo darbų parodą.
Nuotraukoje - Ramona Ratas Zakarevičienė ir Romualdas Budrys.

Reikės sumažinti atstovybių skaičių ?
Kaip praneša BNS, Užsienio reikalų 

ministras Vygaudas Ušackas žada tartis, 
kad kitų metų ministerijos biudžetas 
nebūtų mažinimas iki dabar planuojamų 
maždaug 110 mln. litų. Tai būtų perpus 
mažiau, nei ministerija gavo pernai. 
„Būtume priversti sumažinti iki 20 at
stovybių“, - sakė jis.

Pasak V. Ušacko, ministerija jau dabar 
yra priversta stipriai taupyti, tačiau dėl 
sumažinto finansavimo ministerija esą 
nebūtų pajėgi vykdyti savo funkcijų, nes 
tektų uždaryti gerokai daugiau ambasadų, 
nei planuota iki šiol

Kad teks uždaryti kelias ambasadas V. 
Ušackas užsiminė dar pernai, paskirtas 
užsienio reikalų ministru. Dabar jis pri
pažįsta, kad tai neišvengiama, tačiau sako, 
kad numatomas ministerijos finansavi
mas yra smūgis Lietuvos diplomatijai.

„Jei d abar būtų sumažini a iki 110 mln. 
litų, būtume priversti sumažinti iki 20 
atstovybių, bet tai yra skaičius, kuris tik
rai pakenktų Lietuvos žmonių intere
sams. Mes svarstome galimybę uždaryti 
nuo 3 iki 12 atskirų atstovybių“, - sakė jis.

Pasak V. Ušacko, ministerijai būtini

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

Per juras, vandenynus plūduriuoja, 
Jų niekas neskaitys ir neberas.

Kaip ir prabėgę dienos nekartoja 
Gražiausių pasakų ir patirtų 

jausmų.
Tegul armonika po langu man 

pagroja,
Kol dar kvėpuoju, kol savim esu.

Kas liko iš suplyšusių skiautelių, 
Į ugnį sumečiau ir tyliai niūniavau, 
Džiaugiausi tuo, likimas kuo užklojo, 
Sušildė, priglaudė, kol pasaką 

skaičiau.

Ta pasaka ir buvo mano sapnas, 
Kurį aš metų metais sapnavau, 
Bet tik dabar tesupratau jo prasmę, 
Kai gerą pusamžį pati nugyvenau.

Melbourne 
2009. 07. 24

bent 150 mln. litų. Tačiau, anot jo, net įti
kinus Vyriausybę taip drastiškai nemažin
ti finansavimo, teks atleisti dalį darbuotojų.

Ministras jau laišku kreipėsi į diplo
matus, pranešdamas apie finansinę padėtį 
ir būsimas taupymo priemones. Pasiūlyti 
savo išlaidų mažinimo planus užsienio 
reikalų ministras ambasadorius ragina iki 
rugsėjo pabaigos, kai Vilniuje vyks meti
nis ambasadorių suvažiavimas.

Kalbėdamas apie krizę, ministras taip 
pat sakė tikįs, kad finansinis sukrėtimas 
suteiks atsinaujinimo galimybę. Tarp re
formų planų - ketinimai atsisakyti ypa
tingiems pavedimams pareigybių ir už
sienyje dirbančių ambasadorių reziden
cijų. “Ten, kur įmanoma, ambasadorių 
rezidencijos bus perkeliamos j ambasadų 
patalpas, kad gyventų, dirbtų ir svečius 
priiminėtų toje pačioje vietoje, o ne at
skirai nuomojamose rezidencijose, kaip 
galėjome sau leisti iki šiol”, - paaiškino jis.

Ministras taip pat pranešė ketinąs 
teikti įstatymo projektą, kad diploma
tas, du kartus atsisakęs vykti į tarnybą 
užsienyje, būtų atleidžiamas iš diploma
tinės tarnybos. □

Sąjūdis
Kai Sovietų Sąjun

gos prezidentas Mi- 
chail Gorbačiov pa
skelbė persitvarkymo 
idėją, Vilniuje tuojau 

buvo sušauktas susirinkimas tam persi
tvarkymui įgyvendinti. Taip bent buvo 
skelbta. Koks buvo pirmininkaujančio 
nustebimas, kai vieton numatytos ir val
džios patvirtintos darbotvarkės lietuviai 
sukūrė savo Persitvarkymo Sąjūdį su 
tikslu atsikratyti Sovietų Sąjungos varž
tų. Apie nepriklausomybę tuo tarpu dar 
nebuvo viešai kalbama.

Sąjūdis nustatė savo reikalavimus ir po 
kelių savaičių Katedros aikštėje sušaukė 
visuomenės susitikimą su komunistų par
tijos atstovais. Susirinko virš 20,000 žmo
nių su protesto plakatais ir iš slaptų vietų 
ištrauktum trispalvėm vėliavom. Sąjūdis 
privertė kompartiją grąžinti tikintiesiems 
Katedrą, kuri buvo naudojama kaip 
paveikslų galerija, išsakė kompartijai sa
vo reikalavimus ir įgaliojo juos pranešti 
Maskvai

Tame susirinkime buvo pasakyta, kad 
pasirodyti girtam tokioje demonstracijo
je būtų tautos išdavystė. Išdavikų neatsi
rado! Po daugelio metų vėl viešai buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas.

Sąjūdis sujudino visą Lietuvą. Buvę 
tremtiniai drąsiai ir viešai kalbėjo apie 
patirtas kančias. Buvo prisimintas Romas 
Kalanta ir imtos rinkti aukos jo pamink
lui. Atkreiptas dėmesys į Ignalinos atomi
nės jėgainės nesaugumą. Suruoštas ekolo

Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Neseniai mus visus sukrėtė 
netikėta žinia apie tragiškai St. 
Clair ežere (JAV) kartu su sū
nėnu nuskendusį kunigą Ri
čardą Repšį.

Norėčiau su “M.P.” skaity
tojais pasidalinti kai kuriais 
savo prisiminimais.

Mirus prelatui Petrui But
kui, kunigas Ričardas Repšys 
aplankė Sydnėjaus lietuvius. 
Lewisham Kolegijoje buvo 
sutvarkytas buvęs a.a. prelato P. 
Butkus butas, paruoštas kitam 
lietuviui kunigui. Nuvežiau ten 
kun. Ričardą Repšį ir kartu su 
Brother Superior Kolegijos di
rektoriumi papietavome. Kun. 
R. Repšys laisvai kalbėjo ang
liškai ir abi pusės buvo laimin
gos, kad kun. Repšys sutiko perimti pre
lato Butkaus vietą. Kolegijos direktorius 
kun. Repšiui pažadėjo duoti ir darbą 
gimnazijoje, kur jis turėtų 7 vai. ryto at
laikyti šv. Mišias, o visas kitas laikas ga
lėtų būti skirtas Sydnėjaus lietuviams.

Paruošėme prašymą Marijonų pro
vincijolui kun. Pranui Račiūnui, nes kun. 
R. Repšys priklausė Marijonų Kongre
gacijai. Laišką pasirašė Parapijos Komi
teto nariai. Manėme, kad jį turi pasira
šyti ir kunigas, kuris tuo metu aptarnavo 
lietuvius. Mūsų laišką paėmė mūsų kuni
gas, ta-čiau jo nepasiuntė.

Po savaitės man paskambino kun. R. 
Repšys ir papasakojo, kad kažkas iš 
Australijos vidurnaktį paskambino kun. 
Pranui Račiūnui. Pokalbis buvęs toks: “Tai 
ką, duosi mums kunigą, ar ne?”

Kunigas Račiūnas padėjo ragelį ir 
anksti rytą “pašukavo” kun. Repšį, esą su 
kokiais tu ten žmonėmis turėjai reikalą 

ginis dviratininkų žygis per Lietuvą. Susi
rinkę savanoriai išvalė visą Baltijos pajūrį.

Staiga žmonės pajuto ateinančią lais
ve. Kas norėjo, galėjo vidury aikštės su
stoti ir pradėti sakyti kalbą. Folklorinės 
grupės šoko ir dainavo aikštėse. Blaivi
ninkai ragino žmones mesti girtuokliau
ti. Sąjūdžio nariai buvo išrinkti deputa
tais atstovauti lietuviams Maskvos seime. 
Jie ten drąsiai pasirodė, pačiam Gorba- 
čiov’uiišdrįsę pasakyti: “Tu meluoji!”.

Kai Gorbačovas atvažiavo į Lietuvą ir 
susitikęs su žmonėmis ėmė jiems įrodi
nėti, kaip Lietuvai naudinga būti Sov. 
Sąjungoje, žmonės ėmė garsiai juoktis ir 
sakyti: “Mes norim nepriklausomybės! ”

Per radiją ir televiziją Sąjūdžio nariai, 
dabar jau dažnai vadinami deputatais, 
nuolat kalbėjo apie permainas, o kai radijo 
ir TV stotys jiems nebedavė studijų, jie sa
vo programas atlikdavo čia pat lauke. O 
klausytojų visuomet buvo. Maži vaikai net 
ėmė skųstis, kad deputatai užėmė visą vai
kų programų laiką. Bet ir patys vaikai 
pradėjo žaisti kitokius žaidimus. Vieton 
plėšikų ir milicininkų arba mokytojų ir mo
kinių, dabar jie žaidė deputatus!

Žmonės aklai pasitikėjo Sąjūdžiu. Jei 
Sąjūdis liepė iškelti vėliavas - kėlė, jei 
liepė uždegti žvakeles - degė, o jeigu 
rinko aukas - davė kiek kas galėjo — ir 
pinigus, ir brangenybes.

Sovietinė valdžia bandė tramdyti Są
jūdį. Į vieną susirinkimą Katedros aikštė
je buvo atsiųstas kariuomenės būrys. Jie 
užpuolė ir guminėmis lazdomis sumušė 
daugybę žmonių, daug buvo suimtų. Bet 
niekas nesulaikė pakilusios bangos.

Aliutė

Rugpjūčio 6 <1. i Kauną iš JAV pargabenti kun. Ri
čardo Repšio palaikai buvo pašarvoti Kauno Gero
jo Ganytojo parapijos bažnyčioje, V.Krėvės pros
pekte 95a. Laidotuvės įvyko rugpjūčio 10 dieną. Kau
no arkivyskupijai priklausęs kunigas palaidotas 
Gerojo Ganytojo bažnyčios šventoriuje.

Australijoje? Taip kun. Ričardui Repšiui 
buvo uždarytos durys į Australiją.

Mirus kunigui Pranui Račiūnui, kuni- I 
gas Ričardas Repšys buvo išleistas pas 
Amerikos lietuvius.

Prieš du mėnesius pasikeitėme su 
kun. Repšiu elektroniniais laiškais. Ku
nigas labai apgailestavo, kad Amerikos 
vyskupai vieną po kitos atima lietuvių 
statytas bažnyčias. Jis stebėjosi, kad Lie
tuvos vyskupai dėl to neprotestuoja.

Sulaukęs 59-erių kun. Ričardas Rep
šys tragiškai žuvo JAV. Kažin kaip būtų 
susiklostęs jo gyvenimas Australijoje, jei
gu jį būtų išleidę? Aš esu beveik tikras, 
kad šiandien jis būtų gyvas ir laimingas 
mūsų Sydnėjaus lietuvių bendruomenėje.

Amžiną atilsį, mielas kunige Ričar
dai. Bendromis maldomis prisiminsime 
TaveSydnėjuje.

Antanas Kramilius
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Antanas Laukaitis ATOSTOGOS LIETUVOJE
Matematikų stovykla 

„Kengūra“
Didžiojoje šiaurės Lietuvos Labanoro 

miškų girioje prie Ešerinio ežero yra la
bai gražūs poilsio namai „Tolieja“. Tai tik
rai išsvajota poilsio vieta, apsupta labai 
gražaus miško ir stovinti prie įspūdingo 
ežero, kurio pakrantę puošia nemažas 
smėlio ruožas, suteikiantis vasarotojams 
labai daug džiaugsmo. Poilsio namai su
sideda iš keliolikos pastatų, konferencijtj 
salės, pirties, valgyklos, baro, pobūvių 
salės, teniso ir futbolo aikščių bei vaikams 
žaidimų aikštelių. Čia galima rasti visko, 
ko tik poilsiautojas trokštų. Kainos nėra 
aukštos: nakvynė su maitinimu poilsio 
dienomis vienam žmogui per parų kai
nuoja 50 litų.

Visas šis kurortinis dvaras priklauso 
mano geram draugui Romučiui Paškaus- 
kui, kuris prieš kelis metus svečiavosi 
Sydnėjuje, ir mes su juo susidraugavome. 
Jo pakviestas ir aš su malonumu apsilan
kiau šiame puikiame miško kurorte. Kai 
atvykau, mane maloniai perspėjo nenu
stebti, kad čia tuo metu stovyklavo ir sa
vo mokslines konferencijas turėjo Lie
tuvos matematikų klubas, kuris priklausė 
tarptautiniam matematikų klubui ir turėjo 
bendrą visų matematikų klubo vardą 
„Kengūra“.

Labai malonu buvo ir man susipažinti 
su geriausiais Lietuvos matematikais, 
ypatingai jaunaisiais, pasaulinėse matema
tikų olimpiadose pasiekusiais aukštų 
laimėjimų. Jauniesiems matematikams 
buvo dar įdomiau susipažinti su tikru 
kengūrų krašto žmogumi, vilkinčiu Aus
tralijos lietuvių sportinę uniformą su ken
gūros ženklu. Šių matematikų progra
moje buvo ne tik poilsis, laisvalaikio 
žaidynės, bet ir rimtos paskaitos, konferen
cijos, kurias vedė Lietuvos matematikai 
ekspertai

Man taip pat buvo labai įdomu su
sipažinti su Vilniaus universiteto profeso
riumi Romualdu Kašuba, kuris labai 
įdomiai pasakojo apie savo išgyvenimus 
nuotykius, keliones, net ir matematines, 
įvairiose pasaulio šalyse. R. Kašuba yra 
parašęs daugybę knygų ne tik lietuvių, 
bet ir anglų bei vokiečių kalbomis. Vieną 
savo knygą-„Kaip spręsti, kai nežinai 
kaip“ - padovanojo ir man. Tai puiki 
psichologinė, paprastais matematiniais 
terminais parašyta knyga. Kaip autorius 
sako, knyga tinka ir mokiniams, ir mo
kytojams, ir netgi profesoriams, tačiau aš 
nežinau, ar viską toje knygoje suvokiau, 
nes matematika man visada buvo kietas 
riešutėlis. Skaitau šią knygą su didžiausiu 

Leipalingiečiai ir sydnėjiškis Antanas Laukaitis (stovi centre) klausosi koncerto. 
-------------------------------------------------------------Visos nuotraukos Gintaro Žilio.

įdomumu ir bandau perprasti matemati
kos paslaptis.

Zvejojame Kazlų Rūdoj
Šioje gražioje, miškais apsuptoje apy

linkėje mano naujas ir malonus draugas 
Elvis su savo tėvu turi žuvininkystės 
verslą. Jiems priklauso net septyni eže
rėliai, kuriuose jie augina karpius ir juos 
be vietinės rinkos eksportuoja gyvus į 
Daniją, Belgiją ir Lenkiją.

Kartu su kitais keturiais vilniečiais 
mano draugais buvau ir aš pakviestas žve
joti į vieną iš tų ežerėlių. įdomi buvo ke
lionė per gražiąsias Suvalkijos lygumas. 
Man rodė vietoves ir miškus, kur vyko 
pokarinės partizanų kovos. Pakeliui gro
žėjomės suvalkiečių sodybomis, žavėjo
mės Ąžuolų Būdos vietovėmis, kur, kaip 
vietos gyventojai sako, auga gražiausi 
Lietuvos ąžuolai.

Pagaliau privažiavome ir ežerėlį, prie 
kurio įsirengtame namelyje mūsų laukė 
šeimininkas su sūnumi. Šeimininkas sa
kė: jei nori, kad žuvys gerai kibtų, reikia 
prieš tai patiems pasivaišinti ir žuveles 
pamaitinti. Šeimininko pamokyti, mes taip 
ir padarėme. Po to nuo tiltelio, esančio ant 
ežero kranto, pradėjome žvejoti. Iš pra
džių nelabai sekėsi, gal todėl, kad buvo 
vidurdienis, bet šiek tiek vėliau mus ly
dėjo sėkmė.

Nors aš pats nelaikiau meškerės, bet 
buvau teisėju spręsti, kieno pagautos žu
vys didesnės. Diena buvo tokia šilta kaip 
Australijoje, todėl mėgavomės nuostabia 
gamta, puikiu oru, džiaugėmės sėkminga 
žvejyba (sugavome dvidešimt 2.5 - 3 kg 
svorio karpių,). Australijoje karpiai nėra 
taip populiarūs ir mėgiami, nes kad ir kaip 
juos beruoštum, jie išlaiko dumblo kvapą.

Lietuvoj karpiai auginami švariuose 
vandenyse ir yra labai mėgiami. Ne vieną 
kartą ir aš tais skanumynais gardžiavausi.

Karpiai auginami labai įdomiai. Kaip 
savininkas Elvis man pasakojo, jie prade
dami auginti specialiuose baseinuose ir iš 
ten pagal dydį paleidžiami į tuos ežerus. 
Auginami apie trejus metus. Kiekvienais 
metais prieš žiemą visų ežerėlių vanduo 
išleidžiamas į šalia esančią upę, nes už
šalęs vanduo numarintų ir žuvis. Visos žu
vys sugaunamos, įleidžiamos į specialius 
tankus ir eksportuojamos. Mažos žuvelės 
uždaromos į baseinus ir toliau auginamos. 
Prie šios nedidelės upės padaryta užtvan
ka, per kurią pavasarį paleidžiamas van
duo ir įleidžiamos žuvys. Darbas sudė
tingas, bet, anot savininko, jie krizės dar 
nejaučia, nes žuvų poreikis nemažas. Taip 
ir aš vieną dieną tapau neprastu Lietuvos 
žveju.

Gera buvo gražiojoje Lietuvoje - ji iš

leipalingiečiai Antaną Laukaitį apdovanojo gėlėmis.

tikrųjų labai nuostabi.
Pas buvusius 

australus
Kai aš buvau Vilniuje, 

mane aplankė Lietuvoje 
atostogaujantys Alvyda Pa- 
čėsienė - Auglienė su vyru 
Gintam. Jie buvo ką tik grį
žę iš Palangos, kur su visa 
gražia savo šeima mėgavosi 
pajūriu. Jie pakvietė mane 
paviešėti Alvydos namuose 
Alytuje. Pakeliui aplankė
me jau antri metai persikė
lusius iš Brisbanės į Lietuvą 
gyventi Algį ir Mariją Ren
ius. Rentai dabar gyvena la
bai gražiame prie pat Kau
no marių esančiame Rum
šiškių miestelyje, kuriame 
yra įkurtas senovės buities 
muziejus. Dabar Algis su 
Marija įsigijo tikrą dvarą - 
tai keturių aukštų namas su 
keturiomis virtuvėmis, dideliu sodu ir 
daržu bei dideliu namu. Tikrai nesupran
tu, kam jiems dviem jau ir nejauniems rei
kia tokio dvaro? Dvejus metus jau dirba, 
tvarko šį namą. Mano manymu, darbo 
jiems pakaks dar kitiems metams. Džiu
gu. kad jie jaučiasi laimingi, darbo nebijo. 
Pamaloninti, pavaišinti išvykome iš sve
tingų namų ir nuvažiavome į mano gerai 
pažįstamą Alytų.

Alvydos namas yra pačioje gražiau
sioje Alytaus vietoje - ant Nemuno kran
to. Po dviejų čia nebūtų metų namas ir 
laukas buvo gerokai apleisti, bet, pasi
kvietusi šaunią artimųjų talką, viską su
tvarkė, ir aš jau svečiavausi puikiuose 
kurorto namuose. Vieną vakarą sutikau 
Australijoje viešėjusias mokytoją Ritą 
Ališauskienę, jos motiną, olimpinius 
pastatus stačiusį Romą. Visi kartu su 
Alvydu bei Gintaru maloniai prisiminė
me laiką, praleistą Australijoje. Visi mano 
sutikti žmonės, viešėję Australijoje, gra
žiausiai prisimena šį nuostabų žemyną,
ten sutiktus Australijos lietuvius.

Malonu buvo viešėti čia ir Alytaus

Iš kairės: Sydnėjuje ne vienus metus su šeima gyvenęs ir 
dirbęs Rimas Kuekailis, alytiškė Jūratė su brazilu vyru 
Christian, dabar gyvenantys ir dirbantys Londone.

milijonierių - Eugenijaus ir Snieguolės 
Vichrovų namuose. Tai puikūs žmonės. Jie 
taip pat atostogavo pas mus Australijoje. 
Jiems australai patys maloniausi svečiai. 
Labai gražiai jie priėmė, vaišino ir pri
žiūrėjo mūsų sportininkus per buvusią 
Pasaulio lietuvių sporto šventę. Gražioji 
jų vasarvietė prie Daugų ežero buvo lyg 
namai australams, ypač žvejams, nes ten 
yra visos geriausios sąlygos žvejoti. Mane, 
kaip anksčiau ir visą mano šeimą, jie taip 
maloniai priėmė ir globojo. Jų ištaigin
guose namuose mes jaučiamės kaip savi ir 
artimi draugai.

Labai gražiai Druskininkuose yra 
įsikūrusi Rimo ir Linos Kuckailių šeima. 
Jie su savo trimis sūnumis ilgai gyveno ir 
dirbo Sydnėjuje. Tačiau, kai vaikai sukūrė 
gražias lietuviškas šeimas, sugrįžo į gim
tinę ir tėvai. Lina sako, kad jie niekaip ne
gali pamiršti svetingos Australijos.

Kuckailiai yra įkūrę savo statybos 
firmą, neblogai verčiasi, bet krizė šiek 
tiek palietė ir jų verslą. Visi viešėję ir gyvenę
Australijoje, širdingai sveikina savo bu
vusius draugus tolimajame žemyne. □

The Friendship Games Litho’s Vs Latvians
Saturday, September 19th, Bankstown Basketball Stadium

Basketball Game times are:
U18 Boys -11.00 p.m. Women’s -12.00 p.m.
Veteran men’s -1.30 p.m. Men’s - 2.30 p.m.

There will be food, drinks and some musicupstairs at the stadium till about 6.00 
- 7.00 pm. This will overlook courts 1 & 2.
There will be Volleyball for which we need players. This can be mixed and games 
will be played early with times to be advised. All players interested please contact 
Tom Jablonskis, E-mail: tom.jablonskis@gmail.com. Mb.: 0400 669065.
Also anyone interested in playing the World Masters Game over 60’s please 
contact Peter Stanwicks on Peter.Stanwix@dhhs.tas.gov.au
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IMPORTANT NOTICE TO ALL MEMBERS
OF THE LITHUANIAN CLUB IN MELBOURNE

Date: Sunday 16th August 2009
Item 1: Annual General Meeting.
The Lithuanian Club in Melbourne (MLK) will now hold its Annual General Meeting 

on Sunday 20th September2009 at 2:00 pm in the Ballroom of the Lithuanian Club. The 
date has been postponed one week from the previously advertised date Sunday 13th 
September 2009. All members are strongly encouraged to attend.

Item 2: Call for nominations of candidates for the new MLK Executive 
Committee.
The current MLK Directors are Andrius Kalade (AK), Rimas Strunga (RS), Gediminas 

Statkus (GS), Linas Kaladė (LK), Jieva Aras (JA).
Four (4) of the five (5) current Directors end their two year term on 20th September 

2009 (these are AK, RS, GS, LK).
Three (3) of these Directors have served two consecutive two year terms (AK, RS, 

GS).
The minimum critical number of Directors for The Lithuanian Club in Melbourne to 

exist is 4-6.
Therefore, nominations for candidates to serve as MLK Directors is now open.
If the required number of MLK Directors is not elected at the 2009 Annual General 

Meeting, a Special Meeting of all MLK Members will have to be scheduled to decide the 
future of the Lithuanian Club in Melbourne.

Please complete the attached candidate nomination form for the new MLK Executive 
Committee by Sunday 20th September 2009 and return it to the cunent MLK Executive 
Committee.

Item 3: Lithuanian Club in Melbourne membership subscriptions 
for 2009/2010
Membership subscription for 2009/2010 is due by 30th September 2009.
This is currently $35 annually for ordinary members and $15 for pensioners, the 

unemployed and full-time students. For new members, the joining fee is $20 per family.
Subscriptions can be paid:
At TALKA on Saturdays and Sundays.
At the Library in the Club on Sundays.
Via Electronic Funds Transfer (EFT):
To: Lithuanian Credit Society
Commonwealth Bank of Australia
BSB: 063 158 A/C: 1004 6605
Reference: <Your name> 56/01/05 (eg. “JurgisSmitas 56/01/05”)
Members are reminded that the Club’s Articles of Association state that: “Any member 

whose subscription is unpaid for a period of three months after it has become due shall 
cease to be a member of the Club.” This period expires at the end of September. If your 
subscription is up to date, please disregard this reminder. (Unpaid subscriptions for 
2008/2009 will be accepted along with the current one.)

A 2009/2010 MLK membership card will be issued to current members.
Yours faithfully, The MLK Executive Committee

Lithuanian Club in Melbourne

Penktadienį, rugsėjo 4 dienų, 1 vai. p.p., Sydnėjaus Lietuvių Klube, 
Bankstowne, ruošiamas

Susitikimas su ^uoivatke
poete ir radi jo žurnaliste, 20 metų dirbusia Laisvės Radijo lietuvių skyriuje 

NewYork’e ir Laisvės Radijo lietuvių skyriuje Miinchcn’c, Vokietijoje.
Visus maloniai kviečiame dalyvauti.

Sydnėjaus Bibliotekos Bičiulių Būrelis

In memoriam

- 2009.08.01

Vale mielajai sodybietei 
Valei Stanevičienei

1925.12.05

Sugrįžau iš dukrelės mielos globos 
Blue Mountains. Nuo kalnų iki Lietuvių 
Sodybos Engadine kelias ilgas, kartais net 
dviejų valandų neužtenka. Tad sugrįžau 
per vėlai. Sužinojau, kad mūsų mieloji Va
lė jau iškeliavo į geresnį pasaulį.

Valė Stanevičienė buvo labai dosni: 
aukojo bažnyčioms, chorams, bažnyti
nėms pradžios mokykloms ir šelpė savo 
draugus. Ji buvo dievobaiminga moteris, 
bet mažai apie pomirtini gyvenimą kal
bėjome. Gerbiau jos įsitikinimus, o ji ma
no. Tad mūsų bendravimas buvo malonus, 
be ginčytinų nuomonių pasikeitimo. 
Perduodavau jai gautas žinias elektroninu 
paštu, nes visada būdavo ir ji prisiminta, 
arba atnešdavau kvitą, kad jos siųsta pi
nigų suma jau yra įmokėta j Juliaus Jano
nio gimnazijos valgyklos kasą. Valė man 
daugelį kartų minėjo, kad vis dėlto jos gy
venimas nebuvo blogas ta prasme, kad 
nors motina irgi turėjo dirbti, tai jų tėvų 
vyresnei dukrai Valei teko palikti pradžios 
mokyklos antrą klasę ir daboti bei valgy
dinti jaunesniuosius broliukus bei sesutes. 
Tačiau ji turėjo ir pramogų. Olegas Tnicha- 
nas buvo toje pačioje mokykloje, tik kiek 
aukštesnėje klasėje ir jis Valę bei kelias kitas 
jos drauges įvesdavo į kino salę ir pa
sodindavo taip, kad budėtojai nė vieno 
karto to linksmo būrelio nepastebėjo. To
dėl Valė iš mano pasakojimų apie Lietu
vos mokyklas ir gimnazijas susidarė įs
pūdį, kad ir ten netrūksta skurdo. Tad ji 
nutarė moksleivius šelpti. Duodavo man 
pinigų, kad persiųsčiau į banką Šiauliuo
se, kur turiu sąskaitą. Kai pakvitavimus 
atsiųsdavo mano vardu. Juos jai perduo
davau. O ji vis mankartodavo: „Gerai, labai 
gerai, tai tie gabūs nepasiturinčių tėvų 
moksleiviai gimnazijos valgykloje gaus 
šiltus pietus.” Iš šių moksleivių mano 
vardu atėjo atvirutė Valei, tačiau ji ilgai 
„keliavo“, nes buvo siųsta paprastu paštu. 
Gaila, tad cituoju tekstą:

„ Gerbiama ponia Vale Stanevičiene,
Mes Jums labai dėkojame už tuos šil

tus pietus, kuriuos gauname gimnazijos 
valgykloje. Tai mums didelė parama. Dėka 
Jūsų geraširdiškumo, mes stengiamės ir 
stengsimės gerai mokytis, ir jei pavyks,

Valė Stanevičienė.

baigsime gimnaziją. Jūs mums davėte 
didelę pagalbą.

Būkite sveika ir laiminga.
Su didele pagarba Jums, ponia Vale 

Stanevičiene”. Toliau seka moksleivių 
vardai ir pavardės bei Socialinės dar
buotojos Ilonos A.

Moksleivių, gaunančių pietus, vardu, 
dėkoju poniai Onutei Kapočienei OAM 
už jos gražų sumanymą vieton gėlių 
paaukoti kiek pinigų moksleivių pietums. 
Viso buvo nusiųsta AUS $500, primokėjau 
už persiuntimą bei padengsiu, jei dar 
pritrūktų pinigų pietums geriems moks
leiviams iš nepasiturinčių šeimų, iki kitų 
mokslo metų pabaigos 10/11.

Ponia Onutė Kapočicnė OAM dėkoja 
visiems susirinkusiems Valės draugams/ 
ėms, pažįstamiems/oms, ir svetimtaučiams 
bei lietuviams/ėms, kurie atėjo atsisveikin
ti su mūsų miela sodybiete, Vale Stane
vičiene: jų tarpe ir Sydnėjaus Liet. Moterų 
Soc. Globos Draugijai už gėles, kunigui 
David Vaugh už šv. Mišias, Rožančiaus 
būreliui, kurio narė Valė buvo kol sveikata 
leido. Didelis AČIŪ Dariui Gakui už 
Klubo patalpas. Ir ponioms šeimininkėms 
bei baro aptarnautojams - už gražiai 
padengtus stalus ir skanius pietus bei 
taurius gėrimus.

Isolde Ira Požclaitė - Davis AM

At A Vytautui Juozui Burokui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Jadvygą, sūnus Mikutį ir Petrą, seserį 

Onutę, jų artimuosius, gimines Lietuvoje ir draugus Australijoje. Skausmo 
valandose liūdime kartu.

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija

At A Vytautui Burokui
mirus, širdingiausia užuojauta žmonai Jadvygai, sūnums Mikui ir Petrui, 

seseriai Onutei bei visiems giminėms.
Gudaičių ir Šidlauskų šeimos

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

Onutę Dobbs. Liūdime kartu.
Onutė ir Algis Kapočiai

Gediminas Kapočius

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudq!

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

seseriai Onutei Dobbs, giminėms bei artimiesiems ir kartu liūdime.
Lietuvių Sodyba Engadine

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

Onutę Dobbs. Liūdime kartu.
Danguolė Šepokicnė ir šeima

At A Vytautui Burokui
mirus, giliai užjaučiame žmoną Jadvygą, sūnus Miką ir Petrą bei visus 

artimuosius.
Viktoras Martišius ir šeima

Vytautui Burokui
staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiu mielą bičiulę Jadvygą Burokicnę, sūnus ir 

visus artimuosius.
Elena Jonaitienė

Mūsų Pastogė Nr. 33, 2009.08.26,-psl. 7

7



VISIEMS MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBO NARIAMS 
SVARBUS PRANEŠIMAS DĖL METINIO

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

1. Melbourne Lietuvių Klubo (MLK) metinis susirinkimas įvyks Klubo Jubiliejinėje 
salėje sekmadienį, rugsėjo 20 d., 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 Valdybą
• Dabartiniai MLK Valdybos nariai: Andrius Kaladė (AK), Rimas Strunga (RS), 
Gediminas Statkus (GS), Linas Kaladė (LK), Jieva Arienė (JA).
• Iš esamų penkių Valdybos narių keturi (AK, RS, GS, LK) 2009 m. rugsėjo 20 d. 
baigia savo dviejų metų kadencijas.
• Trys Valdybos nariai (AK, RS, GS) jau atitarnavo po dvi dviejų metų kadencijas.
• Kad Melbourne Lietuvių Klubas egzistuotų, Valdyboje turi būti mažiausiai 4-6 
nariai. Todėl dabar kviečiame pasiūlyti kandidatų j sekančią MLK Valdybą.
• Jeigu per 2009 m. MI ,K metinį susirinkimą nebus išrinktas reikalingas skaičius 
narių j Valdybą, reikės sušaukti specialų visuotinį narių susirinkimą Klubo ateičiai spręsti.
• Prašome iki sekmadienio, 2009m. rugsėjo 20 d. užpildyti, ir dabartinei MLK 
Valdybai sugrąžinti kandidatų į naują MLK Valdybą pasiūlymo anketą. Kreipkitės į MLK 
Valdybą 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 j Klubą mokestis - po $20 šeimai.

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

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

Reference: <YourName> 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. Terminas 
sueina rugsėjo mėnesio gale. Jeigu jau susimokėjote, nekreipkite dėmesio į šią užuominą. 
(Mokesčius už 2008/2009 metus dar priimsime kartu su einamaisiais.) Susimokėjusiems 
bus išduotos 2009/2010 m. nario kortelės.

MLK Valdyba
El-paštas: info@lithuanianclub.com Interneto svetainė: www.lithuanianclub.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
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

Klubo darbo valandos:
Nuo rugpjūčio 23 dienos Klubas bus atidarytas tik penktadienį, 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 vakarą (nuo 7 vai. vakaro).

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

Nauji Klubo direktoriai pareigomis 
pasiskirstė sekančiai:

Viktoras Šliteris - Pirmininkas
Angonila Wallis -

Garry Penhall -
Birulė Aleknaitė-
Birutė Magylė -
Elė Kains -
Romas Kalėda -

Pirmininko pavaduotoja ir atsakinga už visomeni- 
nius ryšius, 'lėk: 0413 990 760
Sekretorius
Sekretoriaus padėjėja
Iždininkė
Iždininkės padėjėja
Ūkvedys

Klubo Valdytoja - Suzanne Fairhall

Prašome visus, žadėjusius bei norinčius Klube dirbti savanoriais (volunteers), 
užsiregistruoti pas Viktorą Šlitcrį, tel.: 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 bus ruošiama daug įdomių renginių.
Laukiame visų! Lietuvių Klubo Valdyba

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Pranešimas Hobarto lietuviams
Vytauto Didžiojo ir Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio minėjimas 
Ilobarte įvyks šeštadienį, rugsėjo 12 dieną, Lenkų Klubo salėje NewTown.
Pradžia - 6 vai. Seks 7 vai. - pietūs. Kaina - $30. 8 vai. - trumpas pranešimas, 
dainos ir loterija.
Norinčius dalyvauti prašome registruotis pas Merv Kožikas tel.: (03) 6272 5076 
arba pas Juozą Paškevičių tel.: (03) 6272 6360.

Ju ozas Paškevičius

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

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

Melbourno Socialinės Globos Moterų Draugija 
kviečia Melbourno ir Geelongo lietuvius į 

POPIETĘ SU DAINĘ ŠVENTĖS DALYVIAIS 
sekmadienį, rugpjūčio 30 dieną, 2 vai. p.p. 

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

Socialinės Globos Moterų Draugija

¥> AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010 
'"j “f*0 Pirmininkė Rita Mačiulaitienė tel: 0425 704 890
Glu xwuourno iora Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška 

Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018.
e-mail: juskagirl@y7mail.com
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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: mnKusers.bigpond.com/mpiLstoge 

Redaktorė Dalia Donicla
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.Zelandįjoje oro paštu SI 15.00. 
Organizacijij 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 Fowicr Place, Marrickville, NSW 2204.
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