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Gold Coast lietuvių metinis susirinkimas

Šių metų rugsėjo 9 dienų, trečiadienį, Gold Coast lietuviai metinį susirinkimą ir iškylą 
į gamtą suorganizavo kartu. Suvažiuota buvo į Cascade Gardens. Nuotraukoje -
Gold Coast lietuviai po susirinkimo iškylauja.

VnSFXs Lietuvos įvykių apžvalga
Atsiveria 

Prezidentūra
(ELTA). Pre

zidentūros rūmų 
vidiniame kieme 
nuo šeštadienio, 
rugsėjo 12 d. pra
sideda visuome
nei atvirų rengi
nių ciklas. Vaikų 
meno darbai Pre

zidento rūmų kieme bus eksponuojami 
rugsėjo 20 dieną. Tą dieną čia bus pradė
tas ir koncertų ciklas “Ruduo Preziden
tūroje 2009”. Koncertai bus nemokami, 
tačiau lankytojai kviečiami registruotis iš 
anksto. Atvykstant būtina turėti pasą arba 
kitą galiojantį asmens dokumentą. No
rintiems apžiūrėti Prezidento rūmus ir 
susipažinti su Prezidento institucijos veik
la, penktadieniais bei šeštadieniais ir to
liau nuolat rengiamos ekskursijos.

Prezidentė: “Gazprom” 
elektrinės neprireiks

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pabrė
žia, kad net ir uždarius Ignalinos atomi
nę elektrinę Lietuva gali pati apsirūpinti 
elektros energija. Todėl papildomos elek
trinės, kurią Kaune rengiasi statyti Rusi
jos koncernas “Gazprom”, tam tikrai ne
prireiks. (Kaip skelbiama, Rusijos kon
cernas “Gazprom” Kauno termofikacinėje 
elektrinėje planuoja įrengti modernų 320 
MW galios kombinuotojo ciklo dujų tur
bininės elektrinės bloką.)

Savo susirūpinimą, kad I .ietuvos ener
getika, slysta į netinkamas rankas, Prezi
dentė iššsakė net per savo vizitą Prancū
zijoje. Pasak jos, ekonomikos nuosmukis 
išryškino Lietuvos problemas, ypač mono
polizuotame energetikos sektoriuje. “Už
auginome savo oligarchus, kurie praktiš
kai demoralizuoja mūsų politikus. Dabar 
labai gera proga apsivalyti mūsų šalį ir 
pasirengti nuosekliam augimui ateityje - 
sakė D.Grybauskaitė per interviu Pran
cūzijos televizijai „France 24“.

Atominė elektrinė - įmanoma
(ELTA). Atominės elektrinės projekto 

konsultantas - Anglijos investicijų banko 
“NM Rothschild and Sons” vadovaujamas 
konsorciumas teigia, jog naują atominę 
elektrinę Lietuvoje statyti yra ekonomiš
kai pagrįsta. Tokią žinią po susitikimo su 
Prezidente pranešė Premjeras Andrius 
Kubilius. “Atsakymas yra teigiamas ir jie 
toliau intensyviai dirba, artimiausiu metu 
konsultuosis su mūsų partnerių - Latvijos. 
Estijos ir Lenkijos vyriausybėmis arba 
joms atstovaujančiomis energetikos kom
panijomis”, - sakė Premjeras.

Visagino atominės elektrinės verslo 
modelį ir finansavimo planą konsorciu
mas turėjo pateikti iki rugsėjo. Iki gruo
džio planuojama surengti strateginių 
partnerių ir investuotojų konkursą. Pre
zidentė Dalia Grybauskaitė yra pareiš
kusi abejonių, ar Lietuvai yra išties nau
dinga statyti atominę elektrinę ir pagei
davo analitikų skaičiavimų.

Dviračiais iki Lietuvos
Du Anglijoje studijuojantys lietuviai 

rugsėjo 7 d. pradėjo dvi savaites užtruk
siančią kelionę iš Londono į Lietuvą. Man- 
vydas Džiaugys ir Marius Puluikis ketina 
dviračiais numinti 2,500 km, kasdien įveik
dami po beveik 200 km ir taip paminėti 
Lietuvos vardo paminėjimo 1000-metį.

Jų kelias eis per Belgiją, Nyderlandus, 
Vokietiją bei Lenkiją. Pavadinę savo ke
lionę „Grįžtam 2009“, jie ketina užsukti į 
LR diplomatines atstovybes ir susitikti su 
lietuvių bendruomenės nariais.

19-metis Manvydas ir 21-erių Marius 
Vilnių pasiekti planuoja rugsėjo 21 d. 
Katedros aikštėje jie ketina būti 17 vai. 
Informaciją apie dviratininkų kelionę ža
dama skelbti tinklalapyje: http://griztam.il/

Atleistas Sporto departamento 
vadovas

Kaip praneša ELTA, Premjero Andriaus 
Kubiliaus potvarkiu rugsėjo 9 d. Kūno 
kultūros ir sporto departamento (KKSD) 
generalinis direktorius Algirdas Raslanas 
buvo atleistas iš pareigi). Pagal departa
mento pranešimą spaudai, iš pareigi) A. 
Raslanas pasitraukė savo noro. Laikinai jį

Nukelta į 2 psl

Šiluvoje vyksta atlaidai
Šiluvoje rugsėjo 8-15 dienomis yra 

švenčiami beveik pusės tūkstantmečio 
tradiciją turintys Švč. M. Marijos Gimi
mo, dar vadinami Šilinių, atlaidai. Krikš
čionybės žiniasklaidos tarnybos išpla
tintame pranešime teigiama, kad pirmieji 
piligrimai, kurie iš Kryžių kalno į Šiluvą 
pėsčiomis žygiavo 3 dienas jau pasiekė 
tikslą - Šiluvą rugsėjo 6 d.

Daugiau kaip 1200 jaunųjų piligrimų, 
vadovaujamų Šiaulių vyskupo Eugenijaus 
Bartulio, nepaisant nuovargio ir lietingo 
oro Į Šiluvą atėjo entuziastingi ir džiugiai 
nusiteikę. Vieną vakarą piligrimai nakvo
jo palapinėse prie Rėkyvos ežero, o kitą 
- prie Gauštvinio ežero netoli lytuvėnų. 
Prie šio ežero įsikūrę, per dieną ėję per 
30 kilometrų, vakare ne tik prie laužo 
džiovinos: šlapius rūbus, bet ir giedojo 
džiaugsmingas ritmines giesmes.

Anot Kauno arkivyskupo Sigito 
Tamkevičiaus, šių metų atlaidai Šiluvoje 
išsiskiria tuo. kad minime šv. Brunono 
auką. Kartu bus paminėtas ir Lietuvos var
do tūkstantmetis. „Manau, tai bus pats 
didžiausias paminėjimas Bažnyčioje. Šiais 
metais Šilinių metu, rugsėjo 9 dieną, ati
darysime Šiluvos muziejų ir Šiluvos pi
ligrimų informacijos centrą, kurį. Dievui

Žalgirio mūšiui
Žtdgirio mūšio 600-osios metinės bus 

minimos kitąmet. 2010-aisiais metais. 
Praėjusį lapkriti Vyriausybės patvirtinto
je Žalgirio mūšio 600 metų minėjimo 
programoje buvo numatyta Žalgirio mū
šio atminimą ir jo reikšmę Lietuvos vals
tybingumui įamžinti vaidybiniame kino 
filme “Žalgiris - geležies diena”, proginėje 
monetoje, pašto ženkle, leidiniuose, buvo 
numatyta surengti mokslinę konferenciją, 
organizuoti konkursą muzikiniams kūri
niams sukurti ir atlikti, visoje Lietuvoje

“Gold of Lithuania” plaukia sėkmingai
Sekant pasaulį api

plaukusios jachtos 
“Ambersail” pavyzdžiu, j 
panašaus tikslo, bet 
trumpesnę kelionę lei
dosi kita lietuviška jachta 
„Gold of Lithuania”. Ji 
keliauja aplink Vidur
žemio jūrą, o iniciatoriai 
yra tarptautinė visuome
ninė organizacija JCI ir 
Lietuvos sostinė Vilnius. 
Kelionės sumanytojai 
išsikėlė sau misiją - sim
boliškai atkartoti Lietuvos 
didžiosios kunigaikštys
tės didiko Mikalojaus
Radvilos-Našlaitėlio piligriminę kelionę 
(1583-1584) į Jeruzalę bei Šventąją Že
mę. Istorinio plaukimo metu bus aplan
kyta net 15 Viduržemio jūros miestų, ku
riuose „Gold of Lithuania“ iškels Lietu
vos tūkstantmečio vėliavą, pristatys Vil
nių ir jo renginius, bendraus su su vietos 
bendruomenėmis, taip pat keisis verslo 
kontaktais, galinčiais padėti plėtoti pre
kybinius ryšius.

laiminant, pasisekė per metus pastatyti. Tai, 
manau, irgi bus svarbus akcentas šių at
laidų metu. Nuo šių metų visi piligrimai, 
kurie aplankys Šiluvą, galės susipažinti su 
Šiluvos istorija ir su tais eksponatais, kurie 
yra išlikę iš kelių šimtmečių“. - kviesda
mas švęsti Marijos gimimo šventę sakė 
arkivyskupas S. Tamkevičius. LGITIC

- netrukus 600
restauruoti Vytauto Didžiojo paminklus. 
Taip pat buvo ketinta stiprinti Lietuvos 
atstovų dalyvavimą inscenizuotame Žal
girio mūšyje Lenkijoje.

1410 m. liepos 15 d. laimėtas Žalgirio 
mūšis - vienas didžiausių ir reikšmingiau
sių mūšių viduramžių Europos istorijoje. 
Vytauto ir Jogailos vadovaujama jungtinė 
Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir 
Lenkijos karalystės kariuomenė sumušė 
Kryžiuočių ordiną ir sustabdė ordino 
veržimąsi į rytus. □

Rugpjūčio 18 d. jach
tos delegacija jau buvo 
susitikusi su Dubrovnik 
(Kroatija) miesto meru, o 
rugpjūčio 24 d. - ir su Al- 
banijos uosto Durres 
meru. Pastaruoju melu 
lietuvių jachtos „Gold of 
Lithuania“ įgula lietu
višką trispalvę iškėlė ne 
tik Graikijos sostinėje 
Atėnuose, bet ir dviejuo
se Kretos salos uostuose.

Atėnuose buriuotojai 
susitiko su vietos lietuvių 
bendruomene, o Kretos 
miestuose Heraklion ir

Khania lietuviai dalyvavo oficialiuose sa
vivaldybės priėmimuose, kuriuose prista
tė savo kelionės tikslą - pranešti žinią 
Viduržemio jūros uostams apie Lietuvos 
1000-ečio jubiliejų ir apie Vilnių - Eu
ropos kultūros sostinę 2009. “Gold of 
Lithuania” taip pat lankysis Maltoje, Sar
dinijoje, Korsikoje, Sicilijoje, Italijoje. Nu
matyta, kad jachta savo kelionę užbaigs 
Šibenek uoste (Kroatija) mgsėjo 26 d. □
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Vytautas 
Patašius

♦ Rugsėjo 6 d. 
Pietų Korėjoje 
staiga iš krantų 
išsiliejo Imjin 
upė, atitekanti iš 
Šiaurės Korėjos. 
Potvynyje žuvo 
šeši Pietų korėjie
čiai. daugžmonių 
buvo skubiai eva
kuoti. Potvynisu-

kėlė be įspėjimo iš užtvankos paleisti 36 
milijonai tom) vandens. Pietų Korėjos vy
riausybė tvirtina, kad tai tyčinis darbas.
♦ Prezidento rinkimų balsų skaičiavi
mas Afganistane eina prie galo, dabarti
nis prezidentas Hamid Karzai tvirtina, 
kad jis gavo užtenkamai balsų, kad nerei
kėtų antro rinkimų rato. Rugsėjo 7 d. JAV 
ambasadorius Afganistane, generolas Ktirl 
Eikenberry perspėjo prezidentų Karzai, 
kad jis nepasiskelbtų rinkimų laimėtoju. 
Jungtinių Tautų remiama Rinkiminių 
Skundų komisija tiria daugiau kaip 720 
rimtų skundų dėl rinkimų klastojimų.
♦ Rugsėjo 8 d. Forkhill vietovėje Šiau
rės Airijoje, Airijos respublikos pasienyje 
buvo surasta 275 kg bomba, paruošta 
sprogdinimui. Elektros laidas vedė i pa
statą Airijos respublikos teritorijoje. Britų 
kariai nukenksmino bombą. Airijos res
publikos ir Šiaurės Airijos policija bei 
kariuomenė kooperuoja ieškodami 
kaltininkų, atskilusios IRA organizacijos 
grupės.
♦ Naktį iš rugsėjo 8 d. į 9 d. nuo liūčių 
Turkijoje žuvo virš 30 žmonių. Iš jų 20 
žuvo Istambulc, kur buvo apsemta didelė 
dalis miesto. Virš 1000 žmonių buvo iš
gelbėti nuo apsemtų automobilių slogų 
ar nuo medžių viršūnių.
♦ Rugsėjo 9 d. religinis pamokslininkas 
Meksikoje bandė pagrobti keleivinį

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
pakeis jo pavaduotojas Ritas Vaiginas.

Valstybės kontrolei vasarą atlikus 
KKSD auditą nustatyta, kad A.Raslanas 
pažeisdamas taisykles paskirstė daugiau 
kaip 9.5 mln. litų valstybės lėšų. Valstybės 
kontrolės atstovės teigimu, Vyriausybės 
minimi 9 mln. litų - smulkmena, palyginti 
su tikruoju mastu: "Tai lašas jūroje. Tie 9 
mln. litų buvo Kūno kultūros ir sporto 
rėmimo fondo pinigai, kurie naudoti ne 
pagal kriterijus, ne toms reikmėms, bet bu
vo skirstyti viešosioms įmonėms, kurioms 
finansavimas nepriklausė.”

Dėl pernai padarytų departamento 
buhalterinių pažeidimų auditoriai ne
galėjo patvirtinti daugiau nei 25 mln. litų 
išlaidų.

Aiškinasi del slaptų kalėjimų
(ELTA). Seimo Nacionalinio saugu

mo ir gynybos (NSGK) bei Užsienio reikalų 
komitetai prašys Užsienio reikalų mi
nisterijos, kad ši dėl informacijos apie 
galimai Lietuvoje veikusius slaptus ame
rikiečių kalėjimus kreiptųsi į atitinkamas 
JAV institucijas.

Nors kol kas jokių naujų faktinių aplin
kybių nepaaiškėjo, NSGK pirmininkas dr. 
Arvydas Anušauskas pastebi, kad tokios 
informacijos skleidimas daro žalą Lietu
vai kaip šaliai, įsipareigojusiai ginti žmo
gaus teises. Šis klausimas gvildenamas dėl 
to, kad atvirumo apie galimus žmogaus tei
sių pažeidimus bei kankinimus siekia ir 
pasikeitusi JAV administracija.
Bulgarijoje sulaikytas “Hcnytė”

BNS praneša, kad Bulgarijoje buvo 
sulaikytas Kauno nusikalstamo pasaulio
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Trumpai iš visur
lėktuvą, skridusį iš Cancun į Meksikos 
sostinę, grasindamas išsprogdinti lėktuvą 
bomba, jei negaus pasikalbėti su Meksi
kos prezidentu Felipe Calderon. I ėktuvui 
nusileidus jis buvo greitai nuginkluotas, 
jo bomba pasirodė esanti netikra. Devin
tų metų devinto mėnesio devintą dieną 
jis būk tai gavęs dangišką apsireiškimą 
perspėti prezidentą dėl Meksikai gresian
čio žemės drebėjimo.
♦ Rugsėjo 9 d. Afganistane NATO karių 
grupė puolė Taliban stovyklą ir išlaisvino 
prieš 4 dienas pagrobtą airių - britų kil
mės New York Times žurnalistą Stephen 
Farrell. Per susišaudymą žuvo vienas bri
tų karys te i kartu su Farrell pagrobtas ver
tėjas Sultan Munadi.
♦ Rugsėjo 11 dieną Taivane Taipei Apy
gardos teismas baigė svarstyti bylą, iškel
tą ChcnShuibian. buvusiam Taivano pre
zidentui nuo 2000 m. iki 2008 m. Jis bu
vo kaltinamas pasisavinęs virš 3 milijonų 
dolerių bei gavęs virš 9 milijonų dolerių 
kyšių (JAV valiuta). Tiek buvęs preziden
tas, tiek jo invalidė žmona buvo nuteisti 
kalėti iki gyvos galvos. Šimtai buvusio 
prezidento šalininkų demonstravo gatvėje 
prie teismo rūmų tvirtindami, kad jis 
nekaltai nuteistas. Pats Chen Shuibian 
tvirtina.kad byla iškelta politiniais moty
vais, nes dabartinis Taivano prezidentas 
Ma Ying -jcou stipriai gerina santykius su 
Kinija, o buvęs prezidentas buvo griežtas 
Taivano visiškos nepriklausomybės gynė
jas. Be to, jau bylai prasidėjus, staiga buvo 
pakeisti teismo teisėjai, kai pirmieji teisė
jai paleido Chen Shuibian iš arešto.
♦ Rugsėjo 12dieną Afganistano Kunduz
provincijoje policininkas apnuodijo 8 sa
vo bendradarbius, tada pasišaukė Taliban 
sukilėlius į policijos būstinę ir kartu su 
jais žiauriai nužudė visus savo buvusius 
draugus. n 

autoritetu vadinamas Henrikas Daktaras, 
pravarde “Henytė”. Jam buvo išduotas Eu
ropos arešto orderis ir paieška paskelbta 
šių metų vasarį. Gerokai pakeitęs savo 
išvaizdą, jis buvo sulaikytas netoli Varnos 
miesto Lietuvos piliečiui priklausančiame 
name.

“Henytė” figūruoja Kauno “daklanj” nu
sikalstamo susivienijimo byloje, kurioje 
grupuotės nariai yra įtariami 1989-2005 
metais įvykdę sunkių ir labai sunkių nu
sikaltimų: nužudymų, pasikėsinimų nužu
dyti, plėšimų, turto prievartavimų. 2008 
metų gruodį kriminalinės policijos parei
gūnai nusprendė smogti “daktarų” gaujos 
veteranams, tačiau I I.Daktaras paskutinę 
akimirką netikėtai dingo.

Jis yra teistas penkis kartus, pirmąsyk - 
būdamas 19 metų. Viena garsiausių Lie
tuvos nusikalstamų grupuočių Kauno 
“daktarai” susikūrė 1978 metais. Šiuo me
tu pagrindiniai šio nusikalstamo susivieni
jimo nariai yra žuvę, sulaikyti ar suimti.

Dviguba šeimos tragedija
Pernai savo namuose Šiauliuose buvo 

nužudytas ginekologas Povilas Pečiulis. 
Žudikas aukos palaikus supjaustė elektri
niu peiliu, kūno dalis nuvežė į Bubių apyl
inkių miškus ir ten išslapstė.

Įtarimų šešėlis netrukus krito ant gi
nekologo 24 metų sūnaus Vytauto. Suim
tas įtariamasis pareigūnams parodė, kur 
užkasė tėvo kūno dalis. Iš Didžiosios Bri
tanijos į tėvo laidotuves Lietuvoje atvy
kusi Povilo Pečiulio duktė 29 m. Lina D., 
vos palydėjusi į paskutinę kelionę tėvą, 
irgi žuvo per avariją Panevėžio rajone.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,.ELTA,BNS, LGITICir “Bernardinai”.

Prezidentė 
Prancūzijoje

Prancūzijos Prezidento Nicolas Sarkozy 
kvietiniu, Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
rugsėjo pradžioje lankėsi Paryžiuje, kur su
sitiko su Nicolas Sarkozy, taip pat su vietos 
verslininkais bei žurnalistais. Pranešama, 
kad jos vizitas buvęs darbingas ir sėkmin
gas. Red.

(ELTA). Prezi
dentė Dalia Gry
bauskaitė interviu 
Prancūzijos tele
vizijai “France 24” 
teigė, kad didžiau
siomis proble
momis Lietuvoje 
lieka ne tik visuo
menės monopolizavimas bei oligarchų 
įtaka, bet ir politikos nuvertinimas bei 
disbalansas užsienio politikos klausimais.

Paklausta, ką galima būtų kaltinti dėl 
Lietuvą ištikusios ekonomikos krizės 
Prezidentė atsakė, kad tam didelės įtakos 
padarė išoriniai faktoriai, kadangi Lietu
vos ekonomika yra maža, atvira ir labai 
priklausanti nuo eksporto. Be to. anot D. 
Grybauskaitės, buvo padaryta daug vidaus 
politinių klaidų.

Užsiminus apie Lietuvos Prezidentės 
gretinimą su buvusia Didžiosios Britani
jos premjere Margaret Thatcher ir pa
klausus ar D. Grybauskaitė sėmėsi įkvė
pimo iš šios iškilios moters, Prezidentė 
atsakė: “Labai sunku lyginti žmones, ka
dangi dažnai turime įvairių savybių. Man 
pasisekė, kadangi buvau sutikusi Margaret 
Thatcher, skaičiau jos biografiją ir domė

“Šiaulių dienos 2009”
“Šiaulių dienos 2009” šiemet vyko 

rugsėjo 11 -12 dienomis. Šventei iš miesto 
Savivaldybės biudžeto skirta 100.000 litų. 
15.000 kainavo baigiamasis lazerių ir fe
jerverkų pasirodymas. Visi renginiai mies
tiečiams ir miesto svečiams buvo nemoka
mi. tik apie 3 litus už porciją kainavo nuo 
ankstyvo šeštadienio ryto kepamas ir 
vakare visiems norintiems dalinamas kep
tas jautis. Šiemet konkursą organizuoti 
“Šiaulių dienų 2009” šventę laimėjęs 
Šiaulių kultūros centras parengė ir tra
dicinių. ir naujų renginių. Įvyko IV pasau
lio imtynių žaidynės Šiaulių arenoje ir 
paplūdimyje prie Prūdelio.

Šventė tradiciškai prasidėjo penktadie
nį šventinėmis eitynėmis ir motorizuota 
kolona nuo Kultūros centro Aušros alė
joje į Prisikėlimo aikštę.

“Kadangi šių metų “Šiaulių dienos” 
skirtos ne vien miesto 773-iajam gimta
dieniui, bet ir Lietuvos vardo tūkstantme
čiui paminėti, eisenos dalyviai buvo pa
prašyti pasitelkti fantaziją ir pasipuošti 
tema “Šiauliai prieš 1000 metų”. Išra
dingiausi eisenos ir motorizuotos kolonos 
dalyviai buvo apdovanoti rėmėjų prizais”, 
- sakė organizatorė I. Čemeckicnė.

Šventės atidaryme į dangų buvo paleis
ti tūkstantis balandžių ir balionų. Bendrą 
projektą “Pasveikinkim vieni kitus” pri
statė Šiaulių miesto kamerinis orkestras 
ir Moldovos menų meistras Konstantinas 
Moskovičius (panfleila), taip pat Marijonas 
Mikutavičius su grupe, “Saulės kliošas”, 
Gabrielė ir grupė “Happyendles”.

Prisikėlimo aikštės skvere, prie fonta
no „Saulės diskai” vakare buvo įžiebtas 
Šviesos skulptūrų parkas - kompozicijoje 
“Tūkstantmečio šviesa” susiliejo švytin
čios saulės siekiančios žmonių figūros.

Pirmąją šventės dieną vyko folkloro va
karas, kuriame dalyvavo Aukštaitijos ir 

jausi jos pastangomis parengti Didžiąją 
Britaniją tuo metu labai didelėms refor
moms. Tačiau visi esame labai skirtingi ir 
mano vaidmuo bei mano šalies padėtis 
labai skiriasi nuo Didžiosios Britanijos, 
todėl šiuo atžvilgiu mano tikslai yra 
kitokie”.

Lietuvos Prezidentę kalbinantis 
“France 24” žurnalistas paminėjo gana 
rami) Lietuvos stojimą j Europos Sąjun
gą (ES) ir NATO, atsižvelgiant j kaimy
ninės Rusijos nenorą užleisti buvusias 
Sovietų Sąjungos įtakos zonas Vakarams, 
nors kitų buvusių sovietinių Gruzijos ir Uk
rainos valstybių ambicijos tapti Vakarų 
aljansų narėmis sukėlė daug konfliktų. 
“Sprendimas dėl Lietuvos narystės ES 
praktiškai buvo priimtas 2002 melais. 
Tuomet Europa buvo taikesnė ir ekono
miškai stabilesnė. NATO ir ES buvo pa
siruošusios plėtrai. Mes savo namų dar
bus atlikome labai greitai ir profesiona
liai. Tuomet buvo palankios tiek išorinės, 
tiek ir vidinės sąlygos mums prisijungti 
prie NATO ir ES”, - teigė D. Grybauskai
tė paklausta, kaip Lietuvai pavyko be di
delės sumaišties įstoti j Vakari) bendrijas.

Užsiminus apie Lietuvos santykius su 
Rusija ir sovietinę okupaciją, D. Grybaus
kaitė teigė, kad niekas negali pamiršti 
ypač skaudžios praeities, tačiau yra daug 
dalykų, kuriuos reikia padalyti, ir Lietuvos 
prioritetas yra ateitis. “Aš esu pasiren
gusi vesti konstruktyvius dialogus su mū
sų kaimynėmis, taip pat ir su Rusija bei 
Baltarusija, kadangi tai yra svarbu mano 
šaliai bei ES”, - teigė D. Grybauskaitė.

Prezidentės teigimu. Lietuvos ekono
mikos nuosmukis jau siekia dugną ir šie 
metai dar bus labai sunkūs, tačiau kitais 
metais Lietuva jau pradės lėtai atsigauti. 
“Šie nuosmukiai parodė mūsų silpnybes, 
ypač energetikos sektoriuje, kuris buvo 
monopolizuotas”. - tvirtino Prezidentė.

Žemaitijos folkloro kolektyvai, o vasaros 
parko estradoje - “Dj + filming & Lazer 
Show” - diskoteka po atviru dangumi su 
lazerių ir putų pasirodymu. Čia grojo Dj 
Jovani. dainavo vokaliste Violeta Valsky- 
tė. “Show-sisters” šokėjos, “Calibre plius” 
automobilių klubas.

Šeštadienį Kaštonų alėjoje buvo de
monstruojami ir mokomasi amatų. Miesto 
pėsčiųjų bulvare veikė tradicinė tautodaili
ninkų dirbinių mugė. Prisikėlimo aikštėje 
šėlo VII respublikinis vaikų ir jaunimo 
dainos ir šokio festivalis “Vaikystė penk
linėje 2009”, amfiteatre savo programą 
tradiciškai pristatė Šiaulių nevyriausy
binių organizacijų konfederacija. Šiaulių 
lopšelių-darželių auklėtiniai visus norin
čius vaikučius į Prisikėlimo aikštę kvietė 
prisijungti prie kūrybinės-meninės akcijos 
“Ciražiausias vardas -1 Jetuva”. Į dangų bu
vo leidžiami aitvarai, o ant grindinio ku
riamas didelis tematinis piešinys spal
votomis kreidelėmis. Rėmėjų lėšomis 
įrengiamoje scenoje prie P. Višinskio pa
minklo koncertavo Šiaulių kolektyvai, 
pelne “Aukso paukštės” apdovanojimus.

“Šiauliečio kantri (= country) muzi
kanto Virgio Stakėno iniciatyva buvo 
siekiama kazu dūdele grojimo rekordo. 
Drauge su atlikėju pasirodė vaikų studija 
“Svirplys”, kantri ir linijinių šokių klubas' 
“Brandi kava”, - vardijo I. Černeckienė.

Baigiamajame šventės koncerte pasiro
dys Gytis Paškevičius su grupe “Crazy 
Crow”, Mantas Jankavičius, Jurgita Šedui- 
kytė ir Sasha Son su grupėmis. Miesto die
nas vainikavo šventinis lazerių ir fejerver
kų šviesos reginys.

Specialiai jam sukurta Lietuvos vardo 
tūkstantmečio tematikos lazerinė grafi
ka, pradedant nuo saulės, perkūno simbo
lių iki Lietuvos valstybių. Šiaulių miesto 
simbolių. □
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Bendruomenės baruose
Adelaidėje - trys susirinkimai
Viktoras Baltutis

Rugpjūčio mėnesį Adelaidėje įvyko 
net trijų organizacijų susirinkimai. Juose 
buvo padaryti pranešimai apie organizaci
jų veiklą, taip pat renkami nauji valdybos 
nariai.

Adelaidės lietuvių Šv. Kazimiero pa
rapijos ir Lietuviij Caritas Ine. visuotinis 
metinis susirinkimas įvyko rugpjūčio 23 
dieną Lietuvių Katalikų Centro salėje. 
Susirinkime dalyvavo 26 Lietuvių Caritas 
ir parapijos nariai. Turiu šiek tiek paaiškin
ti šių organizacijų pavadinimus. Tikrumo
je, lietuvių parapijos kaipo tokios nėra, 
nes Australijos katalikų bažnyčia nelei
džia katalikams steigti savo tautinių 
parapijų jau egzistuojančios australų ka
talikų parapijos ribose — tačiau suteikia 
leidimą savo įsigytose patalpose atlikti 
religinius patarnavimus (krikštai, san
tuokos, šv. mišios ir kt.) tikintiesiems sa
vąja kalba.

Adelaidės lietuviai prieš 50 meti) St. 
Peters priemiestyje įsigijo seną buvusios 
mergaičių kolegijos pastatą, ji atremonta
vo ir su tuometinio arkivyskupo Bcowich 
leidimu įsteigė Adelaidės Lietuvių Ka
talikų Centrą su leidimu jame laikyti lie
tuviškas pamaldas, jei yra lietuvis kuni
gas. Iki šiol adelaidiškiai buvo laimingi, 
turėdami lietuvius kunigus, pradedant ku
nigu Pauliu Jatuliu, Juozu Kungiu, vėliau 
Antanu Kazlausku ir Pranu Daukniu (ku
ris išvyko į Mclbourną) ir Albinu Spurgiu, 
kurie jau mirę. 1984 metais iš Argentinos 
atvyko marijonas Juozas Petraitis, kuris 
šiais metais atšventė kartu ir savo 87 me
tų gimtadienį, ir 25 metų darbą su Ade
laidės lietuviais katalikais. Kunigas Juo
zas Petraitis aptarnauja ne tik lietuvius, 
bet ir ispanus katalikus, tad jam darbo 
netrūksta. Be to, jis redaguoja vietinį biu
letenį, kuris leidžiamas kas antrą savaitę.

Adelaidės lietuvių įsigytos patalpos 
St. Peters priemiestyje priklauso Lietuvių 
Caritas Ine. labdaros organizacijai, o ne 
Adelaidės vyskupijai ar kitai kuriai ins
titucijai. Šiai organizacijai likviduojantis, 
turtas pagal įregistruotą statutą pereina 
kitai lietuviškai katalikiškai organizacijai 
ar panašiai. Metiniame ar net specialiai 
sušauktame susirinkime Lietuvių Caritas 
Ine. nariai gali savo statutą keisti.

Lietuvių skaičius mažėja ir tuo pačiu 
mažėja bažnyčią lankančiųjų skaičius. Bet 
finansinių bėdų Lietuvių Caritas Ine. 
organizacija neturi. Iš susidariusių anksty
vesnių palikimų ir geros bei tvarkingai 
vedamos administracinės veiklos ji turi 
pakankamai finansų išsilaikyti ir be di
desnių pajamų. Praėjusių metų pateiktoje 

Adelaidės Bibliotekos suorganizuotas sėkmingas atliekamų daiktų turgus. Kristinos 
Dundienės nuotraukoje - Dana Kutkaitė ir Dana Pretty laukia pirkėjų.

apyskaitoje pajamų gauta virš 40,000 
dolerių, o išlaidų susidarė truputį mažiau. 
Taigi, finansinius metus užbaigėme su 
mažu pertekliumi. Sunkumų tenka patirti 
renkant valdybas, nes jaunesnieji vengia 
lietuviškos veiklos ir neapmokamo darbo, 
tad tenka jau gero amžiaus sulaukusiems 
tęsti prieš 50 metų pradėtą lietuvių kata
likų veiklą. Vis tiek reikia pasidžiaugti, 
kad po ilgesnės pertraukos sulaukėme 
jaunesnių narių. Tai - Petras ir Jonas 
Jaciunskiai, kurie jau antri metai dirba 
Lietuvių Caritas Ine. Valdyboje, Per pra
ėjusį susirinkimą išrinktas papildomas 
Valdybos narys architektas Eugenijus 
Kalibas. Taigi, padėtis nėra tragiška. Rei
kia pasidžiaugti ir tikėtis, kad lietuviška 
katalikiška veikla turi potencialią ateitį. 
Nesant lietuvio kunigo dar yra įmanoma 
pasikviesti kitų tautybių katalikus kuni
gus, kurie atlaikytų pamaldas angliškai, o 
visi atsakymai ir giesmės mišių melų bū
tų lietuviškos. Taip vyko, kai mūsų kuni
gas Juozas Petraitis sirgo. Žinoma, kaip il
gai tokia padėtis tęstųsi, negalima nuspėti.

Adelaidės Lietuvių Sąjungos susirin
kimas įvyko rugpjūčio 29 d. Lietuvių 
Namuose. Jame dalyvavo 30 narių ir 
perduoti 7 nedalyvaujančių įgaliojimai. 
Prieš susirinkimą visiems dalyviams bu
vo išdalinta finansinė apyskaita ir bal
savimo lapeliai. Susirinkimui pirminin
kavo Petras Bielskis, sekretoriavo Janina 
Vabolicnė. Išklausėme pranešimus, kurie 
buvo gana tnimpi.

Pirmininkas pranešė, kad šiuo metu 
Sąjunga turi 148 narius, iš kurių 32 yra 
amžini arba garbės nariai. Per metus 
surenkama apie 3,000 dolerių. Tai - narių 
mokestis ir aukos. Viso pajamų turėta virš 
48,000 dol., o išlaidų šiek tiek daugiau. 
Kaip sakė Sąjungos pirmininkas Donatas 
Dunda, paprašytas Daugiakultūrinių 
Reikalų Departamentas kiekvienais me
tais suteikia paramą sumokėdamas že
mės mokestį, kuris kiekvienais metais vis 
kyla, nes kyla žemės vertė. Šiais metais 
žemės mokestis buvo virš 27,000 dolerių. 
Didesnės pajamos susidaro iš nuomos už 
renginius bei baro pelnas. Sumažėjus na
rių ir bendrai lietuvių skaičiui, sumažėjo 
ir pajamos, tačiau visi mokesčiai liko tie 
patys. Finansinė Sąjungos padėtis nėra 
bloga, bet mažėjantis lietuvių skaičius 
Adelaidėje kelia rūpestį. Jei sekmadie
niais Lietuvių Namuose nebūtų gami
nami gana prieinama kaina pietūs, tai var
gu ar sulauktume lankytojų, - savo pra
nešime paminėjo pirmininkas. Dabartinė 
viso nejudomo turto vertė siekia apie 
pusantro milijono dolerių.

Girdėjome ir Lietuvių Namuose vei

kiančios bibliotekos vedėjos Renatos 
Urmonienės pranešimą, kuris buvo šiek 
tiek linksmesnis. Bibliotekos suruošti 
renginiai buvo gana skaitlingai lankomi. 
Suruoštas atliekamų daiktų turgus davė 
net 1,700 dolerių pelno. Lietuviškų kny
gų skaitytojų skaičius nėra didelis ir jis 
vis mažėja. Šiaip kas sekmadienį biblio
teką aplanko virš 20 asmenų.

Lietuvių Namuose veikiančio muzie
jaus vadovė Marytė Ncvcrauskienė trum
pai paminėjo, kad muziejų per metus 
aplankė ir svečių knygoje pasirašė 47 
asmenys. Buvo ir nepasirašiusių. Po Re
vizijos Komisijos pranešimo, visa Sąjun
gos veikla ir apyskaita susirinkimo buvo 
patvirtinta. Buvo perrinkti keturi Sąjun

Kate Kazokaitė - perspektyvi mokinė

Neseniai Kate Kazokaitė labai sėkmingai baigė “NIDA” dramos mokyklą. Ji buvo pri
pažinta geriausia mokine visoje NSW valstijoje. Nuotraukoje (centre) Kate Kazo
kaitė vaidina savo pačios parašytoje ir režizuotoje dramoje “Vyras, Moteris, Gėlė”.

Melbourne Liet. Moterų Soc. Globos 
Draugijos popietė

Algirdas Šimkus

Baigiantis žiemai Mclbourno Liet. 
Socialinės Globos Draugijos moterys 
suorganizavo popietę, kurioje sugrįžę iš 
Lietuvos ir dalyvavę bei matę įvairius 
Lietuvos vardo paminėjimo Tūkstantme
čio renginius papasakojo savo įspūdžius. 
Nenuilstanti Draugijos pirmininkė Bro
nė Staugaitienė įdėjo nemažai pastangų 
organizuodama šią popietę, tačiau neti
kėta jos mamytės mirtis atėmė galimybę 
jai pačiai joje dalyvauti. Pasisakymų ko
ordinavimą atliko visiems gerai pažįsta
ma Alena Karazijienė OAM, kuri, kaip 
jau mes gerai žinome, sugeba tai atlikti 
be jokio pasiruošimo. Ji popietę pravedė 
neformalioje, bet labai šeimyniškoje 
nuotaikoje.

Nebandysiu atpasakoti visų pasakytų 
įspūdžių, nes jų visų ir nebeprisimenu. Be 
to, nenumačiau apie tai rašyti, bet pasibai
gus popietei buvau paragintas pasidalinti 
savo mintimis. Iš tiesų, spaudoje jau buvo 
išsamesnių pasisakymų apie įvairius ren
ginius, bet kartu iš įvairių programų daly
vių ar stebėtojų buvo malonu gyvu žodžiu 
išgirsti, kokį įspūdį jiems visa tai padarė.

Pirmiausiai buvo pakviesti jungtinės 
Melbourne ir Geelongo tautinių šokių 
grupės dalyviai-Džcsika Rutkauskaitė ir 
Martynas Didžys. Martynas papasakojo 
apie jų ekskursijas Lietuvoje, Jonines, bei 
pasirodymus Panevėžyje. Seinuose ir 
Punske. Susidarė įspūdis, kad jaunimas 
buvo sužavėtas Lietuva ir renginiais, nors 
ir gerokai pavargo Šokių šventės repe
ticijose nuo ryto iki vakaro net kelias die
nas repetuodami. Tačiau tai suprantama, 
nes reikėjo suderinti kelių tūkstančių 
šokėjų minią, kas nėra taip paprasta. 

gos Valdybos nariai. Susirinkimas baigtas 
Tautos himnu ir pasivaišinimu.

Rugpjūčio 23 d. įvyko ir Pietų Austra
lijos Lietuvių Moterų Draugijos Ine. 
metinis susirinkimas. Jame Valdybos pir
mininkė Renata Urmonicnė nušvietė 
Draugijos veiklą. Padarytas ir finansinis 
pranešimas. Kadangi Valdyba renkama kas 
antri metai, tai rinkimų nebuvo. P.A. Lie
tuvių Moterų Draugija administruoja še
šių butų vyresnio amžiaus lietuviams 
skirtus namus “Židinys”, lanko sergančias 
nares ir kitus lietuvius ligonius.

Tenka pasidžiaugti, kad adelaidiškių 
organizacinė veikla dar vis gyvuoja ir 
suteikia progą norintiems joje dalyvauti 
tautiečiams. □

Džcsika nekalbėjo, bet buvo lyg užnuga- 
rys Martynui priminti, jeigu jis ką nors 
pamirštų ar ką nors minėtino praleistų. 
Abu jie buvo liko sužavėti seiniečių ir 
punskiečių nuoširdumu.

Po jų savo įspūdžiais pasidalino I orėta 
Tigani (Čižauskaitė). Jos šeima buvo 
nuvykusi ir į I taliją. Loretos vyras Charles 
yra italų kilmės, bet, kaip gerai žinome, 
lietuviškoje veikloje Geelongc labai 
aktyviai dalyvauja visa šeima. Kelionės 
tikslas buvo ne tik vykstančios šventės 
Lietuvoje, bet kartu parodyti vaikams jų 
abiejų tėvų kilmės šalis. Tarp kelionės 
įspūdžių buvo stebėtina išgirsti, kad Dai
nų šventė Lietuvoje buvo reklamuojama 
net ir Italijos mieste. Loreta Lietuvos 
išvykoje vadovavo jungtinei šokių grupei.

Toliau sekė Gintos Statkutės įspūdžiai 
iš sportininkų veiklos. Aliutė Karazijienė 
pristatydama Gintą sakė, kad būk tai ji la
bai nedrąsi ir kartu pakvietė jos mamą 
Rasą Statkuvienę reikalui esant padėti, 
nes iš tiesų įspūdžius turėjo pasakoti ki
tas asmuo, bet jis neatvyko. Ginta labai 
gražiai ir nesakyčiau, kad nedrąsiai, papa
sakojo apie sportininkų nuotykius, pasieki
mus ir nesėkmes, kurie jau buvo aprašyti 
mūsų spaudoje. Tačiau buvo įdomu išgirsti 
gyvu žodžiu iš jos lūpų su įvykių paįvairi
nimais. Malonu pastebėti, kad jos pačios 
rankos sužalojimas rungtynėse jau išgijęs.

Dainį; šventės įspūdžiais pasidalino 
grupės vadovė Rita Mačiulaitienė, Mel
bourne “Dainos Sambūrio” dirigentė. Ji 
taip pat papasakojo apie kelionę,, koncer
tus Panevėžyje bei lietuviškame kampely
je Lenkijoje. Prisiminė Seinų ir Punsko 
lietuvių vaišingumą ir jų šiltą priėmimą,

Nukelta į 5 psl.
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Lietuva iš arti Marijampolėje - įspūdingas paminklas
Plastinėms operacijoms - j Lietuvą

Zita Čepaitė, Anglija

Ne paslaptis, kad didžioji dalis Bri
tanijos lietuvių vasaros atostogoms ren
kasi Lietuvą. Ir ne vien todėl, kad draugus 
ir gimines aplankytų - nemažai lietuvių 
tuo pat metu stengiasi pasirūpinti ir savo 
sveikata bei išvaizda. Ir jei darprieš tre
jus ar ketverius metus išeiviai skubėdavo 
apsilankyti pas kirpėją ar dantistą, pa
staraisiais metais jie vis dažniau suka Į 
grožio kliniką.

„Išeiviai - mylimiausi mūsų pacientai. 
Jie visą laiką šypsosi, labai komunikabi
lūs, su labai geromis emocijomis ir stipria 
motyvacija, gerai žino, ko nori. Tai tie pa
tys lietuviai, bet jau su visai kitokiu mąs
tymu, jie nėra susigūžę, tuoj apsikabina, 
bučiuojamės“, -sako plastinės chirurgijos 
klinikos „Vitkus clinic“ direktorė Vita 
Degutienė.

Prieš penkerius metus įkurtai klinikai 
vadovaujanti moteris sako, kad net 40-50% 
visų plastinių operacijų atliekama išei
viams iš Lietuvos. Didžiausio susidomė
jimo plastinėmis operacijomis ši klinika 
sulaukia iš išeivių, gyvenančių Didžiojoje 
Britanijoje - jie sudaro maždaug 70% visų 
operuotis atvykstančių išeivių. Kilus pro
centus dalijasi Ispanijos, Skandinavijos, 
JAV ir Rusijos lietuviai.

„Išeivijos lietuviai estetinėms operaci
joms tikrai netaupo, nes jiems yra daug 
pigiau ir paprasčiau išsioperuoti gimto
joje šalyje. Daugelis jau yra buvę konsul
tacijoje pas plastikos chirurgą svečioje ša
lyje ir viską apsvarstę pasirenka operaciją 
Lietuvoje. Mes visada stengiamės suor
ganizuoti kuo sklandesnį paciento vizitą, 
jei reikia, užsakome viešbučius ir pan., o 
prieš tai bendraujame elektroniniu paštu, 
kiekvienam atsakome į rūpimus klausi
mus, suteikiame išsamią informaciją“, - 
pasakoja V. Degutienė. Ji sako pastebėjusi, 
kad išeivių srautas kiek nuslūgsta rudenį, 
tačiau per Kalėdas, Velykas ir vasaros 
atostogų metu jis nemažėja net per eko
nominį sunkmetį.

Vertina natūralumą
Vilniaus pakraštyje kurortą primenan

čiame Valakupių pušyne įsikūrusi „Vit
kus clinic“ labiau primena poilsiavietę 
nei gydymo įstaigą - už operacinės ar pa
latos langų ne namai ir gatvės triukšmas, o 
aukštos pušys ir paukščių giesmės. Plasti
nės chirurgijos kliniką gamtos prieglobs
tyje įkurti sumanė garsus šios srities spe
cialistas profesorius Kęstutis Vitkus, kuris 
pats per metus čia atlieka apie pustrečio 
šimto operacijų. Jis sako, kad dažniausiai 
tenka atlikti krūtų didinimo operacijos.

„Man teko nemažai laiko Amerikoje 
dirbti, tai ten dažniausiai prašydavo krūtis 
mažinti, o čia moterų krūtys mažesnės, tad 
prašo jas didinti... Kita dažna operacija - 
nosies formos keitimas, užkritusių vokų 
pakėlimas“, - teigia profesorius. Jis pri
duria, kad plastinei chirurgijai nemažai 
įtakos turi žiniasklaidos išpopuliarinti 
madingi įvaizdžiai. “Atsimenu, prieš rug
sėjo 11 dieną, kai buvau Amerikoje, buvo 
madinga rytietiška išvaizda, visos norėjo 
kaip katės atrodyti, kad akys būtų įkypos 
ir pan. Dabar jau grįžta natūralumo mada, 
norima grąžinti jaunystę ar sustiprinti sek
sualumą, bet nesiekiama daryti iš savęs 
kažkokios egzotiškos būtybės. Nors, aišku, 
keistuolių visada atsiranda. Aš galvočiau - 
natūralumas gražiau“, - šypsosi dirbtiną 
grožį kuriantis, bet natūralumą vertinan
tis profesorius.

Tenka atkalbėti
Į kliniką atvykstančius išeivius KVit-
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“Vitkus clinic” operacinė.

kus vertina kaip malonius ir gerai žinan
čius, ko nori, pacientus, tačiau pripažįsta, 
kad kartais tenka susidurti Su moterimis, 
kurios turi nerealių lūkesčių ir net atsiun
čia paveiksliukus, kaip turėtų atrodyti 
pageidaujamas veidas. Klinikos specialis
tai tuomet pasitelkia kompiuterinę grafi
ką, kad žmogus matytų, kaip jis atrodys po 
operacijos, pavyzdžiui, su kitokia nosimi.

Nusiurbus riebalus - į pliažą?
Viena iš sparčiai populiarėjančių 

operacijų - riebalų nusiurbimas. Vieniems 
riebalai gali kauptis pagurklyje, kitiems - 
juosmens srityje ar šlaunyse ir be operacijos 
šias vietas padailinti beveik neįmanoma. 
Riebalų nusiurbimas populiarėja ir tarp 
svetur gyvenančių lietuvių.

„Viena lietuvė, gyvenanti Ispanijoje, 
užsiregistravo vasarą tokiai operacijai. Mes 
jai pranešėme, kad po tokios operacijos 
reikia maždaug 8 savaites specialius kor
setus dėvėti, o ji jau kitą dieną po operaci
jos ir sako - tai kaip aš dabar su tais 
korsetais vaikščiosiu po pliažą“, - opti
mistišką pacientę prisimena klinikos 
direktore dirbanti profesoriaus Vitkaus 
duktė Vita Degu tienė.

Riebalų nusiurbimas atliekamas ir 
vyrams, bet jie to pageidauja itin retai.

Kaip įgyti Angelina Jolie lūpas?
„Vitkus clinic“ klinikoje atliekama daug 

plastinių operacijų, tačiau pastaruoju me
tu gana populiarūs ir smulkūs pagraži
nimai, nes dabartinės technologijos lei
džia nedideles grožio procedūras atlikti ir 
be operacijų. „Šiuo metu itin auganti in
dustrija yra vadinamieji „riteriai“ (angį, 
filler), pavyzdžiui, suleista hialuroninė 
rūgštis gali išlyginti mimikos raukšles.

Kitas preparatas - botoksas - paraly
žuoja raumenis ir taip ištiesina horizon
talias raukšles kaktoje”, - grožio paslaptis 
atskleidžia profesorius KVitkus.

- Girdėjau, kad jei nori turėti tokias 
lūpas kaip Angelina Jolie, reikia hia- 
luroninės rūgšties. Ar tai tiesa?

- Taip. Į lūpų kraštą suleista rūgštis 
išpučia raudoną krašto liniją ir lūpos tam
pa putlios. Kiek nori, tiek gali jas išpūsti - 
gali padaryti tokią atsikišusią bučiuoklę. 
Su laiku, aišku, rūgštis išsisklaido, tad 
priklausomai nuo organizmo savybių, 
amžiaus, po kelių mėnesių ar po metų vėl 
reikia kartoti procedūrą. Greitai rezor- 
buojasiypač ten, kur daug mimikos, judesio. 
Lūpos tuo pasižymi, nes ir valgai, ir kalbi, 
dažniau reikia kartojimo. O aplink akis 
išlygintos raukšlelės gali ilgiau išsilaikyti.

Profesorius pripažįsta, kad pati di- 
_džiausia problema plastikos chirurgui - 
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Marijampolėje 
buvo iškilmingai 
atidengtas pamink
las lietuvių tautai, 
kalbai ir Lietuvos 
vardo paminėjimo 
tūkstantmečiui 
(žiūr. nuotr. deši
nėje). Priešais savi
valdybės adminis
tracijos langus iš
kilusio beveik 20 
metrų aukščio mo
numento autorius- 
marijampolietis 
skulptorius Kęstutis Balčiūnas.

“Tokio paminklo kalbai ir tautai Eu
ropoje niekur nėra”, - ne vienus metus 
trukusiu darbu didžiavosi paminklo au
torius. Anot jo, skulptūrine kompozicija 
jis siekė įprasminti Suvalkijos krašto ir 
visos Lietuvos tautinės savimonės bei 
kalbos puoselėtojų indėlį išsaugant kal
bą, kultūrą ir tautiškumą. “Nuo ketur
kampio pagrindo, simbolizuojančio ke
turis Lietuvos etninius regionus, į viršų 
kylanti sraigtinė kolona yra tarsi tautos 
kelias į išlikimą. Granitinės kolonos vir
šuje esantis metalinis raitelis ant žirgo - 
tai lietuvių tautos nenutrūkstamas verži
masis į ateitį”, - kalbėdamas apie savo 
kūrinį sakė K.Balčiūnas.

Prieš keletą metų, kai Marijampolėje 
buvo tik brandinama paminklo idėja, bu
vo žadėta pastatyti ne granitinę koloną su 
metaliniu jaunuoliu ant žirgo, o gerokai 
kuklesnę “plunksną”. Ilgainiui jos buvo 

ne didelės operacijos kaip, pavyzdžiui, 
veido patempimas, o smulkios raukšlytės. 
„Mažos raukšlytės yra pati didžiausia 
problema chirurgui, nes tada viršutinį 
odos sluoksnį reikia tiesiog nugarinti, 
pašalinti lazeriu ir po to pacientas nuolat 
turi naudoti kosmetiką su apsauginėmis 
medžiagomis, privalo vengti tiesioginės 
saulės. Taigi labai svarbu priežiūra“, -sako 
profesorius, pabrėždamas, kad konsulta
cijų metu jis pacientus supažindina su 
neigiamomis pusėmis. „Plastinė chirurgi
ja - tokia chirurgija, kai pacientas ant 
operacinio stalo gulasi pats savo noru, to
dėl jis privalo žinoti visas galimas prob
lemas ir rizikas, juk jei kas - atgal nesu
grąžinsi“, - pabrėžia profesorius.

Atvyksta su šeimomis
Klinikos direktorė V.Degutienė pasa

koja, kad su operacijos daryti atvykstan
čiais išeiviais neretai užsimezga itin 
draugiški ryšiai. „Turime nemažai tokių 
klientų, užsienio lietuvių, su kuriais su
sirašinėjame, iš kelionių mums nuotrau
kas siunčia... Yra susidaręs toks mūsų pa- 
cientų-draugų ratas. Buvo viena klientė, 
kuri Londone plauna indus. Atrodytų, kam 
jai tos išvaizdos reikia, bet prieš porą 
metų pasidarė veido patempimo opera
ciją. Atsimenu, atvyko su visa šeima, ar
timi žmonės ją palydėjo, globojo, dabar 
kasmet atvažiuoja mūsų aplankyti, užsuka 
su vaikais ir anūkais, dovanų mums atve
ža. Ji sako - man labai Lietuvoje trūko 
tokios mielos vietos, kur jautiesi maloniai 
priimtas.“

Direktorė atkreipia dėmesį, kad Lie
tuvoje žmonės nelabai linkę pasakoti apie 
tokias operacijas, nėra taip, kaip Ame
rikoje, kur rengiami naujos krūtinės 
pristatymo vakarėliai. O išeiviai jau kitaip 
priima tokius dalykus. „Atvyksta su gi
minėmis, tetomis, mamomis ar vaikais, 
dalijasi įspūdžiais - nėra taip, kad tik 
paslapčia, kad niekas nežinotų... Jie įneša 
į mūsų kliniką tokį itališką šurmulį“, - 
patikina moteris.

Lankosi ir britai
Į Vitkaus vardo kliniką darytis ope

atsisakyta, motyvuojant tuo, kad pamink
las nebūtų toks didingas. Dabar pjedes
talas ir kolona yra pagaminti iš rausvo 
granito, kuris buvo atgabentas iš Kinijos, 
o žirgas ir raitelis nukaldinti iš nerūdi
jančio metalo. Paminklas kainavo per 2.5 
mln. litų.

Tačiau nors iškilmės jau įvyko, tuoj įsi
plieskė ginčai, nes už darbus dar liko ne
sumokėta beveik milijonas litų. Mari
jampoliečiai nėra vieningos nuomonės, ar 
tokio statinio miestui reikėjo. “Trūkstamą 
1 mln. litų renkame iš aukotojų. Tai da
rysime iki metų pabaigos, tad skola tu
rėtų sumažėti”, - kalbėjo Marijampolės 
savivaldybės meras Vidmantas Brazys. Iš 
pavienių aukotojų, tarp kurių vienas ki
tas Marijampolės verslininkas, bankinin
kas bei valdininkas, yra surinkta mažiau 
nei 100,000 litų. Kokiomis lėšomis bus 
padengta likusi skola, savivaldybės va
dovai kol kas nežino. □ 

racijų atvyksta ne vien užsienio lietuviai 
- sužinoję apie rietuvių chirurgų darbo 
kokybę atvažiuoja ir užsieniečiai.

Dažniau tai būna žmonės iš Rusijos, 
buvusių sovietinių šalių ar Artimųjų Ry
tų, tačiau sulaukiama ir pacientų iš Vaka
rų Europos.

„Iš Anglijos britai irgi atvažiuoja, bet 
nėra taip daug, nes, pirma, jiems kliudo 
kalbos barjeras, be to, nežinia, kaip bus po 
metų ar vėliau, jei vėl prireiks konsultaci
jos, vėl važiuoti... Be to, Lietuva daugeliui 
visiškai nepažįstama, jie nežino, ko ti
kėtis“, - aiškina KVitkus, pridurdamas, 
kad jis pats irgi pasisako prieš medicininį 
turizmą.

„Žmogus išvažiuoja, pigiai susiranda 
kur nors pusrūsyje kliniką, kuri neatitinka 
net higieninių reikalavimų. Mokus pa
cientas, nereglamentuotos sąlygos, nepa
siruošęs chirurgas - tai baisiausias Ber
mudų trikampis plastinėje chirurgijoje“, - 
teigia tarptautinę darbo praktiką turintis 
chirurgas.

KVitkus pats jau daug metų yra Eu
ropos plastinės chirurgijos konfedera
cijos narys ir pats ruošia šios srities 
specialistus universitete. „Mes siekiame, 
kad paruošimas atitiktų plastikos chi
rurgo reikalavimus, nes, pavyzdžiui, pa
ruošimas Rusijoje visiškai kitoks. Chi
rurgas, baigęs mediciną ir porą savaičių pa
kinkęs kursus, jau daro plastines operaci
jas. Pas mus - jokiu būdu. Išėjus bendrą 
chirurgijos kursą dar privalu penkerius 
metus mokytis rezidentūroje būtent plas
tinės chirurgijos srityje.“

Tai, kad lietuvių plastinė chirurgija yra 
aukštos kokybės, pabrėžia ir specializuoti 
medicinos žurnalai, kuriuose atkreipia
mas dėmesys, kad visos grožio procedū
ros Lietuvoje yra du tris kartus pigesnės 
nei Didžiojoje Britanijoje.

(“Infozona”, Anglija.lt, sutrumpinta)

Didžiuokimės Lietuva ir kartu 
švęskime jos vardo tūkstantmetį!
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Iš Redakcijos pašto
Miela Redaktore,

Atsiskyrė Bronės Staugaiticnės mama. 
Skiriu jai savo eilėrašti.

Gražina Pranauskienė

IŠĖJAI
Skiriu Joanai

Nenusiminki, kad naktis nutilus, 
Išaušus nebežadina daina, 
Galbūt per daug jų tavo daliai 

skirta, 
Arba melodija senokai primiršta.

Suvirpa sielos lopinėlis slaptas, 
Kai tolumoj suskamba gitara, 
Nueitum paklausyt, gal 

prisijungtum, 
Tačiau jauti, kad jau jėgų nėra.

Sušalę pirštai neberašo žodžio, 
Kad pasibelstų į tavus jausmus,

Gerb. Redaktore,
Norėčiau priminti “Mūsų Pastogės” 

skaitytojams apie žmogų, kuris įkvėpė 
Melbourno moterų draugijas - Socialinės 
Globos ir Katalikių Moterų - jungtis į 
šalpos darbą Vilniaus krašto lietuviškoms 
mokykloms.

Tai dr. Arvydas Šeškevičius. Jis pri
vačiame laiške jautriai aprašė tų mokyklų 
sunkią padėtį ir lenkų varomą lenkinimo 
akciją. Mes gerai prisimenam, kaip į 
moterų draugijų pradėtą šalpos darbą 
entuziastingai įsijungė visa Melbourno 
bendruomenė ir kitų miestų lietuviai. Mes 
čia tik rinkom ir siuntėm, bet ktts nors tu
rėjo aplankyti visas Vilnijos mokyklas, su
žinoti kam ko reikia, išvežioti atsiųstus 
daiktus ir nupirkti ką galima vietoje. O 
maitinimui tų vaikų, kurie nors nebuvo “už 
skurdo ribos”, bet į mokyklą ateidavo al
kani, reikėjo nuvežti pinigų. Tų rūpesčių 
mes visai neturėjom, viską siuntėm Arvydo 
adresu, nes žinojom, kad nė vienas nusiųstas 
dalykėlis, nė vienas centas nenueis pro šalį.

Arvydas buvo nepamainomas ir nenuils
tantis tarpininkas, bet tik dabar, jam 
švenčiant 70 m, iš Lietuvos laikraščių suži
nojome, koks iš tikrųjų yra sis kuklus 
devyndarbis žmogus.

Būdamas “Vilnijos” draugijos narys, jis 
kartu su bendraminčiais daktarais orga
nizuodavo iškylas į Vilnijos miestelius, kur 
nemokamai gydydavo ir dalindavo vaistus 
vietos žmonėms: lietuviams, lenkams ir 
“tuteišams”, o nusilpusius vaikus pasiųs
davo j sanatorijas.

Dirbdamas Kauno Klinikose kardio
logu, jis kartu dirbo ir mokslinį tyrimo 
darbą. Pamatęs, kad slaugos srityje Lietu
va gerokai atsilieka nuo Vakarų, jis nutarė 
įkurti slaugos studijas universitete. Teko 
gerokai pakariauti su biurokratija ir val
džia, bet vis dėlto 1990 m. Kaune buvo 
įkurtas pirmasis Lietuvoje Slaugos fakul
tetas, kurio dekanu jis išbuvo 16 metų, 
užmegzdamas ryšius su kitų šalių univer-

Gerb. Redaktore,
Savo rašinyje „Tūkstantmečio iliuzijos 

ir vizijos“ („Mūsų Pastogė“ nr. 33, 
2009.08.26), Viktoras Baltutis 1009 me
tais lietuvių (o gal ir ne lietuvių) nužudy
tąjį misionierių Brunoną ir jo bendražy
gius vadina kryžiuočiais, atvykusiais gal 
skelbti Evangeliją, o gal tik plėšikauti ar 
ieškoti vergų.

Kad ir kokiais tikslais jie keliavo į 
Rytus, Brunonas ir jo palydovai tikrai 

Bet gitara vis tau miegot neduoda, 
Uis virpina neištartus žodžius.

Užkarsi ugnį, susišildžius viltį, 
Plačiai atversi girgždančias duris, 
Išleisi savo sielą geraširdę 
Per pievas palakstyti basomis.

Lietus sulieja nebaigtą eilutę, 
Keliaujančią negrįžtančiais takais, 
Pilnais troškimų apie žemę brangią 
Ir taip seniai išvaikščiotais laukais.

Nieks negrąžins tau lopinėlio švento, 
Gimtosios žemės, netekties raudos, 
Beliks klausytis tolimojo šauksmo, 
Nutrukusios lopšinės nebaigtos.

Graudžiai melodijai tegul pritars 
gegulės,

Tu pasiūbuosi dešinėn, kairėn, 
O joms nutilus nebejausi žemės, 
Tavuos sapnuos mylėtosios kasdien.

Prof. dr. Arvydas Šeškevičius, Kauno Me
dicinos universiteto Slaugos fakulteto de
kanas.

sitetais, dėstydamas ir rašydamas ar 
versdamas vadovėlius.

Kai sužinojo apie paliatyvinį (beviltiš
kai sergančių žmonių) slaugymą, ėmėsi ir 
jo. Vėl reikėjo kariauti su Sveikatos ap
saugos ministerija dėl finansavimo, rei
kėjo kariauti, kad būtų parengti tam tikri 
įstatymai, vėl reikėjo ruošti slaugytojus ir 
rašyti vadovėlius.

Kaip gi toks žmogus ilsėjosi? Labai pa
prastai. Nuvykęs atostogų į savo gimtąjį 
Dzūkijos miestą Simną, jis, vietos gyvento
jų prašomas, kartu su savo broliu Bcnonu 
atostogas praleido miesto bibliotekoje ir 
parašė Simno istoriją! O tikram poilsiui jis 
rašo eilėraščius.

Dabar, tą žinodami, mes dar labiau ga
lime įvertinti jo pasišventimą dirbant visai 
“ne daktarišką” darbą. Abiejų moterų 
draugijų ir visų jo paslaugomis pasinau
dojusių Australijos lietuvių vardu norėčiau 
pasveikinti Arvydą ir palinkėti dar daug 
darbščių, kūrybingų metų. Aliutė

nebuvo kryžiuočiai, nes tuo metu ir pa
ties Kryžiuočių Ordino dar niekur ne
buvo.

Pagal „Encyclopedia Lituanica“ (Vol. 
V, Boston, 1976), Kryžiuočių Ordinas bu
vo įsteigtas 1190-1191 metais Palestinoje. 
Prie Baltijos krantų Ordinas įsikūrė tik 
apiel226 metais, pakviestas Mozūrijos 
kunigaikščio Konrado, kad jam padėtų 
apsiginti nuo jo žemes užpuldinėjančių 
pagonių prūsų.

A.Šurna

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

Sausio
13-toji

Sovietų Sąjunga jo
kiu būdu nenorėjo pri- 
pažinti Lietuvos nepri
klausomybės ir viso

kiais būdais stengėsi ją sutrukdyti -neišvedė
savo kariuomenės dalinių, kontroliavo 
Lietuvos pasienį ir neleisdavo užsienie
čiams įvažiuoti. Net pristabdė dujų ir 
naftos tiekimą, o tai reiškė, kad miestų
namai nebuvo šildomi, o automobiliai ir
autobusai nebeturėjo benzino. Didžiausias 
rūpestis buvo, kad atėjus pavasariui žemės 
ūkio mašinos nebegalės veikti, o be jų 
ūkininkai negalės pagaminti maisto. Bet 
žmonės buvo pasiryžę viską iškentėti.

Tada Michail Gorbačiov ėmėsi žiau
resnių priemonių. Pasinaudojęs tuo. kad pa
saulio akys buvo atkreiptos į Persų įlankoje 
prasidėjusį konfliktą, jis pasiryžo tiesiogi
niam nepriklausomos valstybės užpuoli
mui. Jo įsakymu sov. kariuomenė pradėjo 
“manevrus”, važinėdama tankais po mies
tus, tyčia ardydama gatves, suvažinėdama 
žmones, daužydama automobilius.

Vilniaus stotyje jie sustabdė traukinį 
su 20,000 keleivių, kurių tarpe buvo ir 
vaikai iš Černobilio, ir neleido jiems iš
lipti. Vilniaus gyventojai tuojau jiems 
pradėjo nešti maistą. Vilniuje prie Sąjū
džio pastato jie susprogdino užtaisą, Kau
ne užėmė Policijos akademiją, užgrobė 
Lietuvos medžiotojų ginklų sandėlius.

Užimant Spaudos rūmus ir spaustuvę 
Vilniuje, nukentėjo juos ginantys žmonės 
ir buvo sustabdytas 12 laikraščių leidi
mas. Buvo aišku, kad reikia saugoti ir ki
tus svarbius pastatus. Per radiją žmonės 
buvo kviečiami ateiti prie TV bokšto ir 
Seimo rūmų taikiam pasipriešinimui. 
Žmonės rinkosi iš visos Lietuvos, įskai
tant ir tuo metu Lietuvoje buvusius užsie
nio žurnalistus ir turistus.

Kariuomenė tuo pačiu metu puolė TV 
bokštą ir radijo-televizijos pastatą. Kai 
radijo pastatas buvo užimtas, tuoj prabi
lo Kauno radiofonas Sitkūnuose, o žmo
nės ir ten nuskubėjo budėti.

Prie TV bokšto sovietų kariuomenė 
siautėjo dvi valandas. Beginkliai žmonės 
netikėjo, kad tankai važiuos tiesiai ant jų, 
bet apsiriko - tankai šaudė ir traiškė 
žmones. O kiti plikomis rankomis bandė 
juos atstumti. Greitosios pagalbos maši

Melbourno Liet. Moterų Soc. Globos Draugijos popietė
Atkelta iš3psl.
bei malonų ir nepamirštamą renginį prie 
ežero, kurio kitoje pusėje yra Lietuvos žemė.

Dr. Kazys Zdanius papasakojo apie 
bendrą padėtį Lietuvoje, išsakė viltį, kad 
naujoji Prezidentė kaip nors pajėgs page
rinti dabartinę ekonominę situaciją bei 
pagerinti veiklą srityse, kuriose dar mato
si įvairūs nesklandumai. Jos parodyta tvir
ta valia iki šiol sukelia šiek tiek optimiz
mo. Žinoma, tik ateitis parodys pasekmes, 
nes tai nelengvas užsimojimas, atsižvel
giant į praeities veiklos nuotaikas bei iš
kilusią finansinę pasaulinę krizę, kuri, be 
abejo, turi labai didelę įtaką ir Lietuvai. 
Taip pat jis papasakojo apie Valdovų rū
mus bei jų kokybišką statybos darbų at
likimą iki šiol, nors jie dar nėra užbaigti. 
Valdovų rūmų tema yra labai daug įvai
rių nuomonių, tačiau Kazys teigė, kad 
juos užbaigus, turėtumėme kuom didžiuo
tis, nes jie bus labai tinkami formaliems 
priėmimams užsienio svečių bei įvairiems 
kultūriniams renginiams. Iš vienos pusės 
jie parodys Lietuvos (Storinę praeitį, bet 
kartu bus ir labai tinkama vieta oficialiems.

Paminklas Sausio tryliktosios aukoms 
Vilniuje.

nos vos spėjo juos krauti ir vežti į ligoni
nes. Tą naktį žuvo 14 žmonių ir daugiau 
kaip 300 buvo sužeisti. Tą visą žiaurumą 
nufilmavo NBC korespondentas, ir vaiz
das per Kauno televiziją buvo pasiųstas 
visam pasauliui, kuris jį stebėjo tuo metu, 
kai viskas vyko. Vienas Norvegijos žur
nalistas vėliau sakė: “Aš negaliu suprasti. 
Juk ką tik tankai traiškė žmonių kūnus, o 
dabar, kai jie artėja, žmonės bėga jiems 
priešais. Suprantate - ne nuo jų bėga, o į 
juos. Aš dar niekur to nemačiau”.

Vyt. Landsbergis, laukdamas tokio pat 
puolimo ir Seimo Rūmuose, bandė skam
binti M. Gorbačiov’ui, kad stabdytų tas 
skerdynes, bet Gorbačiovas atsakė, kad 
jis dabar negali kalbėti, nes pietauja! O 
vėliau vaizdavo, kad jis nieko nežinojo.

TV bokšte iki paskutinės minutės 
laikėsi žurnalistė Eglė Bučelytė vis kar
todama: “Čia Lietuva, mes dar gyvi”. 
Paskutiniai jos žodžiai buvo: “Girdžiu, 
laužia duris...” Jos žodžiai irgi pasiekė vi
są Europą ir Ameriką.

Tikėdamiesi to palies smurto prie 
Seimo rūmų, minios žmonių buvo apsu
pusios rūmus, iš nebaigtų statybų suvil- 
kę pastatų dalis ir pastatę barkadas, sė
dėjo, kūreno laužus ir dainavo. Aplinki
niai žmonės nešė jiems karštos kavos ir 
maisto. O seimo nariai dvi dienas budėjo 
rūmuose. Tačiau pamatęs, kad visas pa
saulis stebi Sov. Sąjungos smurto veiksmus 
ir gavęs griežtą JAV Prezidento Bush’o rei
kalavimą nutraukti puolimus, Gorba- 
čiov’as atitraukė tankus nuo Seimo rūmų.

Žmonės pamažu išsiskirstė, bet ba
rikados dar ilgai pasiliko.

Aliutė

renginiams su atitinkama moderniška 
technika tokiems reikalams.

Pabaigai buvo pakviestas Rodney Evans 
(Romos Eskirtaitės vyras) pasidalinti savo 
įspūdžiais iš matytų renginių ir t.t., kaip 
ne lietuvių kilmės asmuo, kuris yra ap
keliavęs daug pasaulio kraštų ir stebėjęs 
renginius įvairiausiose šalyse. Jis stebėjo 
visą eilę renginių, kurie, jo nuomone, buvo 
gerai ir įdomiai paruošti. Tačiau didžiau
sią įspūdį jampadarė Dainų šventė, kai jos 
dalyviai ir stebėtojai įsijungė į dainas su 
stebėtinu jausmu ir asmenišku jaudinan
čiu nusiteikimu atliekamoms dainoms. Jis 
sakė, kad jam niekur kitur nėra tekę ma
tyti tokios gražios ir tiesiog jaudinančios 
nuotaikos savo krašto dainoms.

Lieka tik padėkoti šios popietės 
rengėjoms, kurioje turėjome progos išgirsti 
iš ten stebėjusių ar dalyvavusių asmeniš
kus įspūdžius, ypatingai iš jaunimo. 
Neabejoju, kad dalyvavimas ir stebėjimas 
tokių renginių ne tik praturtina asmenis 
lietuvių kultūros srityje, bet ir padeda tų 
kultūros apraiškų tęstinumui Australijoje.

Pastogė Nr. 36, 2009.09.16, psl. 5

5



Sporto veteranų rinktinės, dalyvausiančios 2009 
m. Pasaulio Sporto Veteranų Žaidynėse, sąrašas
1. Danutė Ivašauskicnė, Vilnius, 

Delegacijos vadovė.
2. Sigita Slakytė, Vilnius, Delegacijos 

administratorė.
3. Kornelija Tiesnesytė. Vilnius, 

Tarptautinių ryšių vadovė/ vertėja.
LENGVOJI ATLETIKA

4. Saulius Svilainis, Vilnius, lengvoji at
letika, penkiakovė, diskas, kartis, metimų 
penkiakovė.
5. Jelena Svilainienė, Vilnius, plaukimas, 
50 m laisvu stiliumi.
6. Birutė Keršulicnė. Vilnius, lengvoji 
atletika, nitu lys.
7. Gytė Norgilienė, Klaipėda, lengvoji 
atletika. 10 km bėgimas plentu, 5000 m.
8. Gintaras Pridotkas, Klaipėda, lengvoji 
atletika, kūjo ir svarsčio metimas.
9. Jadvyga Putinienė, Klaipėda, lengvoji 
atletika, rutulys, ietis.
10. Kazys Vilčinskas, Klaipėda, lengvoji 
atletika.
11. Algina Vilčinskienė, Klaipėda, lengvoji 
atletika, rutulys, diskas.

TINKLINIS
12. Jonas Činčikas, Vilnius, tinklinis.
13. Vytautas Vaitkevičius, Vilnius, tinklinis.
14. Žygintas Genys, Vilnius, tinklinis.
15. Dainius Bučas, Vilnius, tinklinis.
16. Arvydas Silkelis, Vilnius, tinklinis.
17. Vilimantas Kryžauskas, V ilnius. linki.
18. Robertas Lcinionas, Vilnius, tinklinis

PLAUKIMAS
19. Segėj Kolokolenkov, Vilnius, Koman
dos vadovas. Plaukimas 50 m laisvu sti
liumi, 50 m delfinu. Atvir. vanduo.
20. Robertas Sidorcnka, Vilnius, plauki
mas 50 m krūtine, 50 m laisvu stiliumi.
21. Edvinas Polinauskas, Vilnius, plauki
mas 50 m, 100 mkrūtine.
22. Jolanta Sidorenka, Vilnius, plaukimas 
50 m. laisvu stiliumi, 50 m. krūtine.

Pasaulio Sporto Veteranų Žaidynės vyks spalio 10 -18 dienomis.
Pagrindinė delegacija gyvens - BASE HOSTEL SYDNEY, 477 Kent Street, NSW 

2000 Sydney, Australia, tel: 1800 242273.
www.2009worldmastcrs.com Interneto lapelis

Šiaurės Geelonge mažėja lietuvių
Juozas Gilius

Tęsinys iš “M.P.” nr. 34.
Lietuvių Namai šiaurės Geelonge

Nežiūrint visų sunkumų, statybos ir 
sveikatos reikalavimų, 1954 m. rugsėjo 2 
d.planai buvo patvirtinti. Atėjo laikas 
pradėti kasti pamatus. Savaitgaliais, dau
guma talkininkų tik su dviračiais ar tram
vajumi galėjo pasiekti 126 -128 Douro St., 
kad galėtų pajudinti kietą Australijos 
žemelę lietuviškiems poreikiams.

1954 m. rugsėjo 23 - 24 savaitgalį dirbo: 
J. Pelenauskas. A. Grigaitis, A. Skėrys, V. 
Ališauskas, J. Plečkaitis, J. Vaitkus, sen
joras S.Šutas, V. Vaitkus, S. Slavickas, R. 
Norvydas, M. Davalga, V. Povilaitis, J. 
Bungarda, S. Milkauskas, P. Mažylis, VI. 
Ivaškevičius, J. Gailius, V Stuikevičius, M. 
Kymantas, A. Bertašius ir J. Rakuzinas.

Prisimenant tuos 60 metų Geelonge, 
gal neapsiriksiu, kad gyvųjų tarpe vis dar 
gyvenimu džiaugiasi ir su pirmomis žmo
nomis gyvena Vytas Vaitkus ir Juozas 
Gailius. Nuo šio savaitgalio prasidėjo ir 
braškėjo sudėtingas bei sunkus kelias iki 
Lietuvių Namų atidarymo 1959 m. gegu
žės 9 d. Aš turėjau progos dalyvauti, kai 
vietos parlamento atstovas IT. Operman 
perkirpo užtvaros juostelę ir Apylinkės 
pirm. Vladas Ivaškevičius visus pakvietė į 
vidų, o sekančią dieną “Geelong Adver
tiser” išspausdino aprašymą ir nuotrauką.

Lietuvių Namų pašventinimui rūpino
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23. Aida 'Bičiulė, Melbournas. (Australija), 
plaukimas 50 m, 100 m krūtine.
24. AiškutėTranicnė, Vilnius, plaukimas 
50 m, 100 mkrūtine. Atvir. vanduo.
25. Eglė Frankonė, Kaišiadorys, Koman
dos administratorė, plaukimas.
26. Vaidotas Gumbis, Kaišiadorys, Ko
mandos vadovas, plaukimas, 50 m laisvu 
stiliumi, 50 m peteliške.
27. Gintaras Petrušis, Kaišiadorys, tre
neris, plaukimas.
28. Mindaugas Šakys. Kaišiadorys, plau
kimas, 50,100,200 m nugara.
29. Tatjana Novikova, Kaišiadorys, plau
kimas, 50,100,200 m laisvu stiliumi.
30. Aleksandras Zamorskis. Kaišiadorys, 
plaukimas. 200 m laisvu stiliumi, 200 m 
kompleksiniu plaukimu.
31. Eimantas Frankonis. Kaišiadorys, 
plaukimas, 50,100 mkrūtine.
32. Aleksandr Smagin, Kaišiadorys, ko
mandos vadovas, plaukimas.

KREPŠINIS-SVAJA
33. Ramunė Gilienė, Vilnius, komandos 
vadovė, krepšinis.
34. Jolanta Vilutytė, Vilnius, krepšinis.
35. Laima Nagciienė, Vilnius, krepšinis.
36. Daiva Šakalicnė, Vilnius, krepšinis.
37. Diana Tamulevičienė,Vilnius, krepšinis.
38. Gražvyde Nanišienė, Vilnius, krepšinis.
39. Rima Šlikienė, Vilnius, krepšinis.
40. Ingrida Jankutė. Vilnius, krepšinis.
41. Diliara Veiisliaieva.Vilnius, krepšinis.
42. Sigutė Buikienė, Vilnius, krepšinis.
43. Ričardas Grigaliūnas. Viln.. krepšinis.
44. Loreta Berukštienė,Vilnius, krepšinis.
45. l-aisvydas Zederstremas, Vilnius, ly
dintis asmuo, krepšinis.
46. Aurelijus Jukna. Vilnius, lydintis as
muo, krepšinis.

Tęsinys kitame “MJI” numeryje 

si kun. dr. P. Bučinskas, kuri iškvietė 
pašventinti .1. E. vysk. V. Brizgys. Balto 
marmuro lentoje auksinėmis raidėmis 
įrašyti žodžiai patenkino dirbusius ir 
aukojusius vietos lietuvius.

“Tėvynei prisiminti, tėvų kalbai ir 
papročiams palaikyti.

Šie Namai Geelong lietuvių aukomis 
pastatyti ir J. E. Vysk. V. Brizgia 15.3.1959. 
pašventinti”.

Sulaukus savo patalpų, atsirado kitų 
rūpesčių ir darbų. Kūrėsi lietuviškos 
organizacijos lyg grybai po lietaus, rei
kėjo Namų inventorių supirkti, spintas 
padaryti, o krepšinio aikštė pasirodė bū
tina. Vėliau renginių metu ji tapo labai 
naudinga mašinų pasistatymui. Galbūt 
tuo metu svarbiausias ir maloniausias 
įvykis - tai “Dr. V. Kudirkos” vardo Sa
vaitgalio mokyklėlės su keturiais skyriais 
atsiradimas. Mokyklėlėje mokėsi 45 mo
kiniai. Vėliau kurį laiką veikė ir lituanis
tiniai kursai.

Net nepajutome, kaip praslinko pir
mas dešimtmetis. Europoje vis dar siautė 
šaltasis karas, o mūsų dauguma skubė
jome priimti Australijos pilietybę, užsi
tikrinti saugesne ateitį.

Dauguma Šiaurės Geelongo lietuvių 
įsikūrė pakankamai gerai, prasidėjo 
kiekvieną mėnesį organizacijų niošiami 
baliai. Moleiys turėjo progos pasirodyti su 
balinėmis sukniomis. Taip besilinksmi
nant praėjo dešimtmetis, pasikeitė savi
valdybės įstatymai, gatvėse pravedė 
kanalizaciją, priaugo mūsų atžalynas. Atėjo 
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Kviečia Sydnėjaus jaunesniuosius skautus
Sydnėjaus “Aušros” tuntas jaunesniesiems skautams (iki 10 metų) sekma

dienį, rugsėjo 27 dieną, organizuoja išvyką Į Fairfield City Farm.
Kur: Fairfield City Farm, 31 Darling Street, Abbotsbury
Kada: Sekmadienį, rugsėjo 27 dieną.
Laikas: 930 rinktis prie įėjimo vartų.
Kaina: Įėjimas - $5.00 asmeniui (įskaitant pietus -sausage sizzle)

Norintiems pasivažinėti traktoriumi-$3.00 asmeniui.
Visi vaikai iki 10 metų amžiaus kviečiami prisijungti prie išvykos, net jei jie 

nėra skautai. Bus visokių įdomių užsiėmimų.
Dėl platesnės informacijos skambinkite: Laurai Bclkus tol.: (II) 97289074ar 

04 0799 4421 (Mobile), arba Elenai Erzikov tel.: (II) 9610 2540 ar 04 0535 
4260 (Mobile).

Skambinkite Laurai ar Elenai iki rugsėjo 20 dienos, nes reikia iš anksto 
užsakyti pietus ir pasivažinėjimą traktoriumi.

Sydney “Aušros” Tuntas will be holding a day at the Fairfield City Farm on 
Sunday 27th September 2009 for younger scouts aged 10 years and under.

Where: Fairfield City Farm, 31 Darling Street, Abbotsbury.
Date: Sunday, 27th September 2009.
Time: Meeting at front gate at 9.30 a.tn.
Cost: Entry fee $5.00 per person (includes a sausage sizzle lunch) Additional 

cost of $3.00 per person for tractor ride (optional). All children aged 10 and 
under are welcome to join us on the day, even if they are non scouts. The day will 
be filled with fun activities. For further details, please call: Laura Belkus - (H) 
9728 9074 or 04 0799 4421 (Mobile)

or Elena Erzikov - (FI) 9610 2540 or 04 0535 4260 (Mobile).
Please contact either Laura or Elena by 20.09.09. Numbers are required for 

provisions for lunch and to make a booking for the tractor ride.

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

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

There will be food, drinks and some music upstairs 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

Siaurės Geelonge Šv. Jono bažnyčioj 1985 m. šv. Mišių metu prie altoriaus iš kairės: kun. 
dr. Pr. Dauknys, kun. Pr. Vaseris ir vysk. R Baltakis.

laikas Lietuvių Namus didinti ir prijungti 
kanalizaciją. Apylinkės Valdyba sukvietė 
visuotiną susirinkimą su pasiū-lymų 
projektais. Atsirado tik trys pasiū-lymai. 
Buvo priimtas Juozo Gailiaus, su planu 
kaip statyti ir kaip lėšas sutelkti, prisi
laikant anksčiau sudarytų Sąjungos 
įstatų.

Užtruko beveik pusmetis, kol buvo 
užregistruoti planai, surinkti pareiškimai, 
atsiklausta narių dėl paramos. Pagal ap
skaičiavimus, dirbant su savo darbinin
kais viskas būtų kainavę api $10,000. Tais 
laikais tai buvo dideli pinigai.

Ruošiant planus buvo nuvalyta tūks
tančiai senų plytų, išpilti pamatai, po me
tų prijungta kanalizacija. Darbas ėjo pil

nu tempu.
Gerai prisimenu, kaip viename susi

rinkime susikirto nuomonės. Pirminin
kaujantis paprašė netrukdyti dirbančių. 
Prasidėjo grupinis susiskirstymas.

Namų padidinimo pirmininkas Juozas 
Gailius su šeima išvažiavo į Europą 6 mėn. 
atostogoms. Buvo gera proga perimti jau 
baigiamą padidinimo statybą.

Kurį laiką viskas sustojo, bet Lietuvių 
Namais naudojomės visą laiką per vyks
tančią statybą. Sugrįžus Juozui Gailiui bu
vo sušauktas Sąjungos narių, padavusių 
pareiškimus, susirinkimas. Buvo priimti 
nauji įstatai ir persiorganizavo į Savitar
pio pagalbos ir labdaros organizaciją.

Tęsinys kitame MP nr.
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VISIEMS MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBO NARIAMS

SVARBUS PRANEŠIMAS DĖL METINIO
SUSIRINKIMO

MLK Metinio susirinkimo data nukelta į sekmadienį, rugsėjo 20 d.
1. Mclbourno 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 Valdybų
• Dabartiniai MLK Valdybos nariai: Andrius Kaladė (AK). Rimas Sminga (RS), 
Gediminas Statkus (GS), Linas Kaladė (LK), Jicva Arienė (JA).
• Iš esamų penkių Valdybos narių keturi (AK. RS, GS, 1 .K) 2009 m. rugsėjo 20 d. 
baigia savo dvie jų metų kadencijas.
• Trys Valdybos nariai (AK, RS, GS) jau atitarnavo po dvi dviejų meti) kadencijas.
• Kad Melbourno Lietuvių Klubas egzistuotų, Valdyboje turi būti mažiausiai 4-6 
nariai. Todėl dabar kviečiame pasiūlyti kandidatų į sekančių MLK Valdybą.
• Jeigu per 2009 m. MLK metini susirinkimų nebus išrinktas reikalingas skaičius 
narių į Valdybų, reikės sušaukti.specialų visuotinj 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 j MLK 
Valdybų dėl anketos.

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

Mokesčius galima sumokėti:
TALKOJE šeštadieniais, sekmadieniais.
Bibliotekoje sekmadieniais.
Elektroniniu pervedimu (EFT):
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. 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@litliuanianclub.com Interneto svetainė: www.lithuanianclub.com

Lietuvos vardo paminėjimo 
Tūkstantmečio Jubiliejus dar nesibaigia!

Jubiliejinio Lietuvos Tūkstantmečio proga kviečiame foto
nuotraukų darymo mėgėjus dalyvauti nuotraukų konkurse “LIETUVA 
IŠ ARTI” arba “REGĖTA LIETUVA”.

Susidomėję kviečiami atsiųsti savo nutrauktas nuotraukas (iki 5- 
kių) Lietuvoje: ar tai būtų gamta, ar miesto vaizdai, ar Lietuvos žmonės. Konkurso 
laimėtojai bus premijuojami. Detalės bus paskelbtos vėliau. Bus žiūrovų premija už. mė
giamiausią nuotraukų ir komisijos premijos. Viena premija bus skirta vaikams/jaunimui 
iki 17 metų.

Nuotraukos bus išstatytos Mclbourno Lietuvių Namuose, spalio 18 ir 25 dienomis. 
Premijų įteikimas įvyks spalio 25 dieną.

Prašome nuotraukas pristatyti į Lietuvių Namus iki spalio II dienos arba paštu, 
siunčiant adresu: 2/6 Niki Court, EAST BENTLEIGII, VIC 3165. Rengėjai

Mindaugo Kavaliausko (Kaunas) 
Fotografijos paroda Sydnėjuje

Nuo rugsėjo 24 d. (ketvirtadienis) iki rugsėjo 30 d. (trečiadienis) Sydnėjuje, 
Australian Centre for Photography, 257 Oxford Street, Paddington, vyks 
pagarsėjusio kauniečio fotografo Mindaugo Kavaliausko fotografijų paroda 
“Kražių portretas” ir jo išleistos knygos “CUSTOMS IGNORED: Lithuanian 
and Australian Photography” pristatymas. Maloniai kviečiame apsilankyti.

Paroda atsidaro ketvirtadienį, rugsėjo 24 d., 8.30 vai. ryto.
Paroda uždaroma trečiadienį, rugsėjo 30 d., 11.30 vai. ryto.
Dėl platesnės informacijos skambinkite Australian Centre for Photography 

tel.: 9332 1455.

Prieš 10 metų atsisveikinome su 
a.a. kun. Povilu Martūzu

Paskutinio lietuvio kapeliono Sydnė
juje, kun. Povilo Martfizo mirties dešimt
mečio proga norėčiau nors trumpai pri
siminti jo gyvenimų ir darbus.

Povilas Martūzas gimė 1926 m. ba
landžio 8 d. Nevaromų kaime, netoli Ber
čiūnų kurortinės vietos. Panevėžio aps
krityje. Šeima buvo neturtinga, todėl ma
žas Poviliukas vasarą turėjo ganyti ūki
ninkų gyvulius. Į mokyklą ėjo tik žiemą. 
Pradžios mokyklą baigė 1935 m. aukš
čiausiais pažymiais. Ūkio darbus baigė 
atėjus rusams 1940 metais. Vėliau Povilas 
gavo darbą “Žalgirio” miškų urėdijoje, 
turėjo prižiūrėti medelius.

1944 m. Povilą sugavo vokiečiai ir 
išvežė darbams j Vokietiją. Kurį laiką su 
kastuvu darbavosi užgriautose Berlyno 
gatvėse. Laimei, baigė autovairuolojų 
mokyklų ir gavo vairuotojo darbą. Tokiu 
būdu Povilui teko aplankyti Lenkiją. 
Austriją, Italiją.

Karo pabaiga Povilą Martūzą užklupo 
Prahoje. Vos gyvas grįžo i Vokietiją, kur 

prisiglaudė DP stovykloje. Amerikiečių 
dalinyje gavo vairuotojo darbą. Prasidėjus 
emigracijai. Povilas užsirašė darbui į 
Belgijos anglių kasyklas, kur paragavęs 
juodo, pavojingo darbo, sugrįžo atgal i 
Vokietiją.

1949 m. liepos mėnesį Povilas atvyko į 
Australiją. Pradėjo dirbti prie geležinke
lio linijos, asbesto fabrike ir vėliau vištų 
farmoje. Baigęs privalomo darbo sutartį, 
atvyko i Melbourną ir pradėjo dirbti šo
kolado sandėlyje. Pakeliui j darbą vis 
praeidavo pro šv. Pranciškaus bažnyčią. 
Susipažinęs ten su broliukais, 1952 m. 
stoja kandidatu j broliukus. Pradėjo ruoš
tis stoti į kunigų seminariją. Netikėtai 
suserga džiova ir kurį laiką gydosi 
sanatorijoje. Pasveikęs gavo pakvietimą 
studijuoti Sv. Kazimiero Kolegijoje, Ro
moje. Remiamas Australijos ir Amerikos 
lietuvių, ypač vieno gydytojo šeimos (jų 
sūnus žuvo autoavarijoje), baigė seminari
jų ir 1962 m. gruodžio 22 d. buvo įšventin
tas į kunigus. Kun. Antanas Deksnys - 
vienas iš kun. Povilo sponsorių-pakvie
tė Povilą j St. Louis (JAV) lietuvių para
piją. Ten neprigijęs, 1963 m. per Kalėdas 
grįžta į Australiją ir su kun. Petru Butkum 
kon-celebruoja šv. Kalėdų Mišias.

Mes visi gerai žinome jo gyvenimo 
audrų kelius. Kun. Povilas Martūzas 
išgyveno didelę autoavarijų, po kurios da-

Kun. Povilas Martūzas.

linai pasveikęs įsigijo kompiuterį ir tapo 
savamoksliu kompiuterių specialistu 
programuotoju. Paskutinius dvejus me
tus nors ir sirgdamas, kun. Martūzas dar 
laikydavo lietuviams šv. Mišias ir aplan
kydavo Newcastle, Wollongongo ir Can- 
berros lietuvius.

Pablogėjus sveikatai, kun. P. Martūzas 
buvo paguldytas į Concord ligoninę, kur 
rugsėjo 14 d. amžinai užmerkė išvargusias 
akis. Laidotuvės įvyko 1999 m. rugsėjo 21 
d. St. Joachim’s bažnyčioje. Gedulingas šv. 
Mišias aukojo ir laidotuvėse dalyvavo 
Sydnėjaus arkivyskupas kardinolas Ed
ward Clancy, jo sekretorius Fr. Calvin, 
Katalikų Imigracijos Departamento di
rektorius vysk. David Cremin, kun. Juozas 
Petraitis MIC iš Adelaidės, Lidcombe 
klebonas Fr. Norman Grady ir dešimt 
apylinkės australų kunigų. Po atsiveiki- 
nimo kalbų ilga vilkstinė mašinų palydėjo 
kun. Povilą į jo paties pasirinką vietą ir 
pastatytų paminklų Rookwoodo kapinių 
Lietuvių sekcijoje, kur kun. J. Petraitis 
MIC ir Fr. Norman Grady atliko laidotu
vių apeigas. Sugiedojus “Marija, Marija” ir 
Tautos Himną skirstėmės kaip našlaičiai 
j savo namus. Gedulingi pietūs vyko 
1 dėtuvių Klube.

Šiandien prisimename Tave, kunige 
Povilai, ir linkime Tau Amžinybės Pasau
lyje ramybės bei amžinos šviesos.

Antanas Kramilius

Ir litai kaip staiga nurimo gera širdis... 
Ilsisi darbščios rankos...

Su giliu liūdesiu į paskutinę kelionę išlydėjus

A'u’A Vytautą Buroką,
nuoširdžiai užjaučiame šeimą, visus gimines ir artimuosius.

Greta, Ben ir Andrius Fletcher, 
Teodoras ir Marguerita Rotcai

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, rugsėjo20 dienų, 11.30 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Šv. Mišias atnašaus kliu. Jonas Stan
kevičius.

Prieš lOmctų-1999m.spalio 14d.-Sydnėjuje mirė kun. Povilas Martūzas. 
paskutinis pastovus lietuvis kunigas, aptarnavęs Sydnėjaus lietuvius. Šiose pamaldose 
kukliai prisiminsime a.a. kun. Povilą Martūzą. Maloniai kviečiame parapijiečius gausiai 
dalyvauti pamaldose. Katalikų Kultūros Draugija

Att A Joanai Bartašienei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai Bronei Staugaiticnci ir jos 

visai šeimai.
Vytautas Pumputis

Ayai Skeivienei
mirus, šioje netekties valandoje reiškiame gilią užuojautą sūnui Rimui ir jo 

šeimai.
Nijolė ir Algis Bučinskai

A'u’A Ayai Skeivienei
mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnui - broliui Rimui, šeimai ir giminėms. 
Liūdime kartu.

Melbourno “Džiugo” tuntas

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”, 
Remkite išeivijos spaudų!
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Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija 
kviečia visas nares į 

metinį susirinkimą,
kuris įvyks sekmadienį, rugsėjo 20 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube, 

Bankstowne. Maloniai kviečiame gausiai dalyvauti.
SLMSG Draugijos Komitetas

ALB Geelongo ir Apylinkės 
visuotinas narių susirinkimas

Visuotinas metinis narių susirinkimas įvyks š.m. rugsėjo 27 d., sekmadienį,
2 vai. p.p. Lietuvių Namuose, Beauford St., Pettitt Park, Bell Post Hill.

Nario mokestis bus renkamas nuo 1.00 vai. p.p. Tik nariai, susimokėję nario 
mokestį, turės teisę balsuoti.

Numatyta sekantidienotvarkė:
Susirinkimo atidarymas.
Prezidiumo kvietimas.
Dienotvarkės priėmimas.
Mirusiųjų pagerbimas.
Praėjusio metinio susirinkimo protokolo skaitymas ir priėmimas.
Pranešimai:

Apylinkės Valdybos pirmininko, Iždininko
Revizijos komisijos Organizaeijij

Diskusijos dėl pranešimų ir jų priėmimas.
Mandatų Komisijos sudarymas.
Apylinkės Valdybos rinkimai.
Revizijos Komisijos rinkimai.

Kiti reikalai, pasiūlymai, diskusijos. Susirinkimo uždarymas. Tautos Himnas. 
Po susirinkimo, visi yra kviečiami pasilikti kavutei ir užkandžiams I 
Kviečiame visus dalyvauti. ALB Geelongo Apylinkės Vaidyba

ALB Sydnėjaus Apylinkės susirinkimas
Iš anksto pranešame, kad šių metų ALB Sydnėjaus Apylinkės susirinkimas 

įvyks sekmadienį, spalio 11 dieną, 2 vai. p.p., Sydnėjaus Lietuvių Klube.
Dienotvarkė - vėliau. Primename, kad jau laikas atnaujinti nario mokestį, 

kurį patartina susimokėti prieš susirinkimą.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Pranešimas - kvietimas
Sekmadienį, lapkričio 22 dieną, Melbourne lietuvių 

choras “Dainos Sambūris” švęs 60-ties metų gyvavimo 
jubiliejų.

Maloniai kviečiame buvusius choristus prisijungti vienai 
dainai ir kartu paminėti šį svarbų jubiliejų.

Melbourne) “Dainos Sambūrio” Valdyba

Sekmadienį, rugsėjo 27 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube rengiama 
popietė, skirta šiemet mirusiam žymiam išeivijos ir Lietuvos poetui

Kaziui (%rat)ūuui
prisiminti ir jo gausia, giliai lietuviška kūryba pasigrožėti.
Minėjimą rengia Nijolė Jankutė Užubalienė.
Skaitovai: Aida Abromienė, Margarita Kavaliauskienė, Arvydas Rupšys.
Pianinu gros Ramutis Zakarevičius.
Kviečiame ir laukiame. Sydnėjaus Bibliotekos Bičiulių Būrelis

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

Klubo darbo valaodos:
Pirmadieniais - Klubas uždarytas
Antradieniais - sekmadieniais - Klubas atidarytas nuo 12 vai. dienos.

Klubo restoranas
Virtuvėje dirba naujas šefas Antonio.

Pietūs - nuo 12 vai. dienos iki 3 vai. p.p.
Vakarienė - nuo 6 vai. p.p. iki 9 vai. p.p.
Sekmadieniais - nuo 12 vai. be pertraukos.

Kiekvieną sekmadienį - ir Svetlanos koldūnai.

Rugsėjo SO d., sekm., - Svetlanos diena
- servuojami tik lietuviški patiekalai.
Klube vyks ir lietuviškų maisto produktų TURELIS

Karaoke kiekvieno penktadienio vakarą (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.

Nauji Klubu direktoriai:
Viktoras Šliteris - Pirmininkas
Angonita Wallis - Pirmininko pavaduotoja
Garry Penhall - Sekretorius, Birutė Aleknaitė - Sekretoriaus padėjėja 
Birutė Magylė - Iždininkė, Elė Kains - Iždininkės padėjėja 
Romas Kalėda — Ūkvedys

Klubo Valdytoja - Suzanne Fairhall
Prašome visus, žadėjusius bei norinčius Klube dirbti savanoriais (volunteers), 
užsiregistruoti pas Viktorą Sliterį, 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 prisidėti, kad jų 
neprarastume. Sekite spaudą, nes bus ruošiama įdomių renginių.
Laukiame visų! Lietuvių Klubo Valdyba

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Airfares To Vilnius & Other EU Cities
Cost-reduced airfares to Vilnius and to other major European Cities start 

from $1,180.00 + taxes.
Low cost fares sell quickly, it is wise to book early.

Dial 1800 888 386 for vour free call to Estours Travel

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd., Corrimal East NSW 2518

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

Website: www.cstours-travcl.com.au
Licence 2TA002609 ABN 45 003 084 857

The Director of Gallerv 
NTK Norma Tahhan- 

Khoury 
invites you and friends to

Opening of 
Exhibition of 
Art Work by

LEEKAGRUZDEFF 
JUDY COWEN & GAYE PIETRACCI

Shop 2,90-100 Edwin Street, North Croydon, NSW 2132 
gallery.ntk@bigpond.com www.galleryntk.com.au

Wed - Fri 10am - 5pm Sal 10am - 2pm 
Leeka will be at the Gallery

Friday 25th September 10 - 3pm 
Saturday 26th September 10 - 2pm

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: w$vw.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. 
Organizacijtj 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.
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