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Sydnėjuje viešėjo poetė, žurnalistė Eglė Juodvalkė Atleistas Seimo Pirmininkas

Šių metų rugsėjo 4 dienų Sydnėjaus Lietuvių Klube įvyko susitikimas su poete ir ra
dijo žurnaliste, 20 metų dirbusia Laisvės Radijo lietuvių skyriuje New York’e ir Lais
vės Radijo lietuvių skyriuje Munchcnc, Vokietijoje. Nuotraukoje - Eglė Juodvalkė 
(sėdi centre) su Bibliotekos bičiulėmis ir programos atlikėjomis. Iš kairė stovi: Pa
jauta Pullineu, Jadvyga Burokicnė, Nijolė Jankutė, Dana Skorulienė, Aida Zastars- 
kytė - Abromas, Irena Dudaitienė ir Margarita Kavaliauskienė. Plačiau apie susitiki
mą skaitykite “M.R” psl. 3.

(ELTA). Antradienį, rug
sėjo 15 d. už nutarimą, kuria
me siūloma Arūną Valinską 
(žiūr. nuotr. dešinėje) atleisti 
iš Seimo Pirmininko parei
gų, balsavo 95 Seimo nariai. 
20 buvo prieš. 9 lapeliai bu
vo sugadinti. Iš Seimo Pir
mininko pareigų atleistas A. 
Valinskas nedramatizuoja 
jam nenaudingo balsavimo 
rezultato. “Atvirai sakant, bu
vau ramus, tokio ir tikėjausi”, - po balsa
vimo žurnalistams sakė jis. Seimo Pirmi
ninko pareigas jis ėjo nuo šio Seimo kaden
cijos pradžios - 2008 m. lapkričio 17 d.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikš
čionių demokratų lyderis Premjeras 
Andrius Kubilius tikisi, kad netrukus 
Seimas spręs, kas užims laisvą Seimo 
Pirmininko postą. Parlamentui laikinai 
vadovauja Seimo Pirmininko pirmoji 
pavaduotoja Irena Degutienė.

Nepasitikėjimą inicijavusių Seimo na
rių vardu kalbėjęs opozicijos lyderis. Sei
mo frakcijos Tvarka ir teisingumas seniū
nas Valentinas Mazuronis pažymėjo, kad A. 
Valinskas nėra kaltinamas padaręs kokį 
nors nusikaltimą ar atlikęs kokius nors 

kitus neteisėtus veiksmus, 
nes tą turėtų daryti kitos 
institucijos. “Mes, Seimo 
nariai, pasirašę tą teikimą, 
sakome ir manome, kad jo 
gyvenimo būdas, elgesys, 
vadovavimas Seimui yra ne
suderinamas su užimamo
mis Seimo Pirmininko pa
reigomis ir daro žalą visai 
politinei mūsų valstybės sis
temai, menkina piliečių pa

sitikėjimą valstybe, žemina Seimo vardą ir 
autoritetą”, - sakė V. Mazuronis.

Abejonių del A Valinsko tinkamumo Sei
mo Pirmininko postui buvo išreiškę gan 
daug Seimo narių. Manadagų raginimą 
pasitraukti minėjo ir Prezidentė Dalia 
Gtybauskaitė.

Vėliausiomis žiniomis, nauju Seimo 
Pimininku išrinkta Tėvynės sąjungos - Lie
tuvos krikščionių demokratų frakcijai at
stovaujanti Seimo Pirmininko pirmoji pa
vaduotoja Irena Degutienė. Jos kandida
tūrą slaptame balsavime palaikė 87 par
lamentarai. 48 buvo prieš. Kitų kandidatų 
j Seimo Pirmininko pareigas nebuvo pa
siūlyta. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje 
Seimui vadovaus moteris. □

VD.S“etaB Lietuvos įvykių apžvalga
Valdas

Adamkus vėl 
rūpinasi 

gamta
Buvęs Prezi

dentas Valdas 
Adamkus sako, 
kad eidamas Pre
zidento pareigas 
negalėjęs skirti

aplinkosaugai tiek dėmesio, kiek norėjo. 
Bet dabar planuoja grįžti j šią sritį ir net
gi fiziškai padėti nugriauti vieną kitą 
nelegalų statinį. Tai jis pažadėjo per 
Lietuvos TV rodomą laidą “Gamtos 
patruliai”. Pasak jo, per pastaruosius 20 
metų aplinkosauga Lietuvoje pagerėjo, 
tačiau skaudulių vis dar labai daug: at
mosferos tarša, aplinką teršiantys danų 
valdomi kiaulių kompleksai, nuotekų va
lymas, nepakankamas dėmesys atsinauji
nantiems energijos šaltiniams. Tačiau vie
na didžiausių problemų - nelegaliai užtve
riamos ir užstatomos vandens telkinių 
pakrantės.

Dokumentinė knyga apie 1939- 
1940 m. politiką

(ELTA). Užsienio reikalų ministerijo
je buvo pristatytas JAV lietuvio prof. dr. 
Tomo Remeikio parengtas dokumentų 
rinkinys “Lietuvos Respublikos užsienio 
politika 1939-1940 metais”.

Čikagoje gyvenantis išeivijos istorikas 
ir politologas Tomas Remeikis nuolat 
bendradarbiauja su Lietuvos mokslo įstai
gomis. Rinkinio sudarytojas gilinasi į 
Lietuvos užsienio politikos problemas, yra 
gerai susipažinęs su užsienio šalyse sau
gomais didžiųjų valstybių diplomatijos 
istorijos šaltiniais ir jų publikacijomis.

Į naująjį dviejų tomų dokumentų rin
kinį T. Remeikis įtraukė daugiau kaip 
600 Lietuvos užsienio reikalų ministe
rijos ir diplomatinių atstovybių dokumen
tų, saugomų Lietuvos centriniame valsty
bės archyve.

Klausimai dėl milijonų menui
(ELTA). Norėdami išsklaidyti gandus 

dėl “Fluxus” kolekcijos vertingumo, kil
mės, jos priklausomybės ir panaudojimo, 
taip pat dėl būsimo Ermitažo-Guggen- 
heim’o muziejaus statybos aplinkybių, vi
suomeniškai suinteresuota grupė vardu 
ekspcrtai.eu rugsėjo 4 d. viešu laišku krei
pėsi į Vilniaus merą Vilių Navicką ir vi
cemerą. Pasak laiško autorių, kuo skubes
ni atsakymai padėtų išsklaidyti vis dides
nes abejones ir nerimą, jog tiek “Fluxus” 
kolekcijos įsigijimas, tiek Ermitažo- 
Guggcnheim’o muziejaus statybos tėra dar 
viena daugiamilijoninė afera, apmokama 
Lietuvos piliečių pinigais. (“Fluxus” ko
lekcija atkeliauja ar atkeliaus iš JAV, o 
Vilniuje planuojamas Guggenheim’o 
muziejus yra susietas su to vardo garsiuoju 
muziejumi New Yorke.)

Laiške klausiama, kiek tiksliai Vilniaus 
savivaldybė sumokėjo už “Fluxus” kolek
cijos dalies įsigijimą, kiek dar liko sumo
kėti už likusią dalį ir kodėl įsigyta 
“Fluxus” kolekcijos dab's niekur neekspo
nuojama. Taip pat prašoma atsakyti, ko
kiomis sąlygomis įsigyta kolekcija ir kas 
yra “Fluxus” kolekcijos savininkas, kiek 
kolekcijoje yra lietuvių autorių darbų, ko
kie ekspertai ir kada įvertino kolekcijos 
kokybę ir patikimumą.

Pats Ermitažo-Guggenheim’o muzie
jus, projektuojamas privačiame sklype,

Nukelta į 2 psL

Lietuvoje lankėsi Baltarusijos vadovas
Rugsėjo 16 d. Prezidentūros rūmuose 

susitiko Lietuvos ir Baltarusijos vadovai 
Dalia Grybauskaitė ir Aleksandr Luka- 
šenko. Atvykstantį Baltarusijos Preziden
tą prie Prezidentūros rūmų pasitiko 
piketuojantis jaunimas iš Lietuvos ir 
Baltarusijos. Protesto akcija buvo sureng
ta ir priešais Seimo rūmus. Piketuojantie
ji teigė neprieštaraujantys Lietuvos ir 
Baltarusijos vadovų susitikimui, bet 
norintys atkreipti dėmesį į demokratijos 
stokos problemas Baltarusijoje.

Tą pačią dieną A. Lukašenko kalbėjo 
“Litexpo” rūmuose surengtame Lietuvos 
ir Baltarusijos tarptautiniame ekonomi
kos forume “Baltarusija ir Baltijos šalys: 
naujos bendradarbiavimo plėtros gali
mybės”. Jis pabrėžė, jog Baltarusija nori

Apklausos rezultatai pesimistiški
(ELTA). Rugpjūčio mėnesį devyni iš 

dešimties - 91 % - suaugusių Lietuvos gy
ventojų buvo tos nuomonės, kad reikalai 
pastaruoju metu Lietuvoje iš esmės kryps
ta į blogąją pusę. Kiek mažiau nei de
šimtadalis -8% - apklaustųjų atsakė, kad 
reikalai Lietuvoje pastaruoju metu gerėja. 
1% respondentų neturėjo nuomonės šiuo 
klausimu.

Tyrimų kompanijos “Baltijos tyrimai” 
rugpjūčio 10-19 dienomis atliktos ap
klausos duomenimis, prieš metus - 2008 
metų rugpjūtį - daugiau nei ketvirtadalis 
suaugusių Lietuvos gyventojų situaciją 
šalyje vertino teigiamai. Per metus opti
mistų sumažėjo 19%. Esama padėtimi 
labiausiai nepatenkinti vidutinio amžiaus 
- 30-49 metų - žmonės bei kaimo gyventojai

Toje pačioje apklausoje vertindami 
demokratijos procesus Lietuvoje, daugu
ma - 68% - suaugusių šalies gyventojų 
buvo nepatenkinti tuo, kaip Lietuvoje vei

palaikyti gerus santykius tiek su kai
mynėmis, tiek su ES, tiek ir su Rusija ir 
patikino, kad jo šalyje stengiamasi suda
ryti palankias sąlygas užsienio investuo
tojams. “Mes nenorime rinktis tarp Eu
ropos ir Rusijos. Principinė mūsų pozicija 
- būti tiltu tarp Rytų ir Vakarų”, - sakė jis.

Spaudos konferencijoje atsakydamas į 
klausimą, kodėl jo šalyje visaip perse
kiojami kitaip mąstantys žmonės, jis tei
gė, kad Baltarusijoje laikomasi priimtų 
demokratijos normų, tačiau niekam ne
leistina griauti valstybės pamatus. Pa
klaustas, kodėl iki šiol Lietuvai neper
duodami kai kurie kruvinų Sausio įvykių 
dalyviai, jis tvirtino, kad viską reikia da
ryti “remiantis tarptautinės teisės nor
momis, o ne subjektyviomis nuomonėmis.” 

kia demokratija.
Penktadalis - 21% - atsakė esantys ja 

patenkinti. 11% respondentų neturėjo 
nuomonės šiuo klausimu. Per pastaruo
sius du mėnesius patenkintų demokratijos 
veikimu Lietuvoje sumažėjo 4%.

Prieš mctus-2008 m. rugpjūtį-paten
kintų demokratijos veikimu šalyje buvo 
15% daugiau nei dabar. Tuomet 36% 
apklaustųjų buvo tuo patenkinti, o 54 % - 
nepatenkinti. Labiau už kitus nepatenkin
ti demokratijos veikimu praėjusį rugpjūtį 
buvo vyresni nei 30 metų žmonės, rajonų 
centrų ir mažų miestelių gyventojai bei 
tie, kurių šeimos mėnesio pajamos yra 
mažiausios - iki 1,500 litų.

Kaip ir anksčiau, santykinai labiau de
mokratijos veikimu Lietuvoje yra paten
kintas jaunimas iki 30 metų, didmiesčių 
gyventojai, respondentai su aukštuoju iš
silavinimu, žmonės su didžiausiomis šei
mos mėnesio pajamomis - per 2,500 litų.
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Vytautas 
Patašius

♦ Rūgėjo 14 d. 
keturi sraigta
sparniai, pakilę iš 
JAV karo laivo 
Indijos vandeny
ne, puolė musul
monų sukilėlių 
sunkvežinių vilks
tinę pietinėje So- 
malijoje. Puolimo 
taikinys buvo

Saleh Ali Saleh Nobhan, svarbus al-Qaeda 
rajono viršininkas, pasižymėjęs teroro 
veiksmais prieš Izraelį bei JAV ambasadų 
Kenijo je ir Tanzanijoje užpuolimu. Vėliau 
Pakistane jis apmokė teroristus. Al-Shabab 
sukilėlių vadovybės pareiškimu, puolime 
žuvo trys al-Shabab lyderiai ir šeši užsie
niečiai al-Qaeda kovotojai, jų tarpe 
Nabhan. Vienas iš sraigtasparnių nutūpė ir 
surinko žuvusiųjų sukilėlių kūnus.
♦ Rūgėjo 15 d. Los Angeles mieste kasos 
vėžio iškamuotas mirė Patrick Swayzc, 57 
metų amžiaus populiarus kino filmų akto
rius. Jis ypač išgarsėjo savo vaidmenimis 
filmuose “Dirty Dancing” ir “Ghost”.
♦ Rūgėjo 15 d. mirė 88 metų amžiaus 
Jack Kramer, buvęs ilgametis JAV teniso 
čempionas, daugkartų laimėjęs Wimbledon 
titulus. 1947 m. tapęs profesionalu, jis 
sukūrė teniso profesionalų grupę iš 
geriausių JAV ir Australijos teniso žaidėjų, 
kuri 15 metų dominavo pasaulio teniso 
parodomose žaidynėse.
♦ Rūgėjo 16 d. Europos Sąjungos stebė
tojai Afganistano rinkimuose išreiškė savo 
nuomonę, kad vienas trečdalis visų balsų 
rinkimuose yra įtartinas.
♦ Rūgėjo 17 d. Afganistano sostinėje 
Kabul Taliban sukilėlis susisprogdino 
automobilyje užmušdamas 6 italų karei
vius ir 10 civilių. Italijos ministras pirmi
ninkas Silvio Berlusconi pradėjo kalbėti

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš I psl.
ekspertams irgi kelia daug klausimų. 
Savivaldybės vadovų klausiama, ar jie turi 
dokumentus, kurie garantuotų sklypo 
panaudojimą muziejaus reikmėms.

flirto bankas augina nuostolius
Seime paaiškėjo, kad Turto bankas, 

kurio užduotis yra išieškoti skolas iš 
praėjusį dešimtmetį bankrutavusių ko
mercinių bankų skolininkų, patsai turėtų 
būti likviduotas, nes blogai atlieka savo 
pagrindinę funkciją. 2007-aisiais iš dešim
ties bankrutavusių bankų teišieškota 0.5 
mln. litų,pernai- 1.5 mln. litų. Bet algoms 
pernai išleista 8,5 mln. litų. O dar liko iš
ieškoti daugiau nei ketvirtį milijardo litų. 
Be to, Turto bankas ir valstybei kainuoja 
nepigiai. Vien už teikiamas paslaugas jis 
gauna maždaug po 2.5 mln. litų per metus.

Britai pričiupo nelegalius 
darbdavius

Atlikus tyrimą dėl elgesio su gėles ski
nančiais darbininkais iš Lietuvos ir Lenki
jos, 3 nelegalūs darbdaviai neteko licencijų, 
praneša LIK Press Association. Rasta, kad 
imigrantai gyveno nameliuose-prickabose, 
patalpos buvo perpildytos, o darbininkams 
buvo mokamas mažiau nei lOsvarųperdic- 
ną atlyginimas. Britų pareigūnai teigia, kad 
jie išsiaiškino painų išnaudojimo tinklą, 
kuriame vieni asmenys tiekdavo darbinin
kus fir Lietuvoje], o kiti organizuodavo 
apgyvendinimą ir transport;}.

Baigtas ginčas dėl Šnipiškių 
kapinių

Kultūros paveldo departamento, Eu
ropos žydų kapinių išsaugojimo komiteto 
ir Lietuvos žydų bendruomenės atstovai
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Trumpai iš visur
apie galimą Italijos karių kontingento 
atitraukimą iš Afganistano.
♦ Rūgėjo 17 d. Indonezijos policija po 9 
valandų susišaudymo įveikė apsuptą 
teroristų grupę netoli Solo miesto cen
trinėje Javoje. Nukautas Bali salos spro
gimų organizatorius NoordinTop irdu jo 
pavaduotojai. Dar vienas teroristas susi
sprogdino. Surasta daug sprogmenų, 
bombų užtaisų, granatų, šaunamų ginklų.
♦ Rūgėjo 17 d. Sydnėjuje mirė populiari 
rašytoja Catherine Gaskin, gimusi 1929 m. 
Airijoje, bet su tėvais atvykusi į Australiją 
dar nesulaukusi nė vienų metų. Ji parašė 
21-ną romaną, iš kurių geriausias - “Sara 
Dane”-pasirodė 1955 metais.
♦ Rūgėjo 17 d. Čekijos ministras pirmi
ninkas Jan Fischer patvirtino žinią, kad 
JAV prezidentas Barack Obama atšaukė 
planus įrengti priešraketinės gynybos sis
temą Čekijoje ir Slovakijoje. Prezidentas 
George W Bush buvo numatęs įrengti ra
daro sistemą Čekijoje, o priešraketinės 
raketas dislokuoti Lenkijoje. Prieš šį su
manymą protestavo Rusija. Po pasitarimų 
su Rusijos prezidentu Dimitry Medvedev, 
Barack Obama buvo pažadėjęs gynybos 
sistemos planą peržiūrėti 60 dienų laiko
tarpyje. Ekspertų nuomone. JAV atšaukė 
savo gynybos planą, kad užsitikriritų Ru
sijos bendradarbiavimą derybose su Iranu 
ir Šiaurės Korėja.
♦ Rūgėjo 19 dieną 6.4 balų žemės drebė
jimas sukrėtė Bali salą. Drebėjimo epicen
tras nustatytas jūroje, 75 km j pietus nuo 
Denpasar. Į ligonines atvyko eilė žmonių 
su sulaužytais kaulais ar galvos sužeidimais.
♦ Australijoje pasigirdo daug protesto
balsų, kai sužinota, kad Čečėniją dikta
toriškai valdęs Ramzan Kadyrov siunčia 
savo arklius dalyvauti garsiosiose Mel
bourne Cup arklių lenktynėse šių metų 
spalio mėnesį. □ 

pasirašė deklaraciją - susitarimą, kuriuo 
nustatomos Vilniaus žydų Šnipiškių se
nųjų kapinių ribos.

Žydų bendruomenė ir šiomis dienomis 
Lietuvoje viešėję pasaulio žydų lyderiai 
palankiai vertina gegužę pateiktus Kul
tūros paveldo departamento siūlymus. “Tas 
sprendimas priimtinas žydų pusei. Jie 
dėkingi, kad galų gale Šnipiškių klausi
mas yra išspręstas. Ir mums nukrito di
delis akmuo nuo pečių. Galime pasakyti, 
kad nuo šios dienos dedamas taškas 
Šnipiškių kapinių problemoje”, - sakė 
Vyriausybės kancleris Deividas Matulio
nis. Teritorija, kurioje buvo žydų kapinės, 
padalinta į dvi dalis: neginčijamą dalį, kur 
neabejojama, kad būta žydų kapinių, ir tam 
tikrą buferinę zoną, kuri diskutuotina.

liūtinių mažumų reikalams - 
komisija

Rengiantis reorganizuoti Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentą ir iš
laikyti jo atliekamų funkcijų vientisumą, 
sudaryta Premjero vadovaujama Tautinių 
mažumų reikalų koordinavimo komisija. 
Komisija teiks Vyriausybei pasiūlymus dėl 
valstybės politikos tautinių mažumų srityje, 
valstybės veiksmų koordinavimo, integ
ruojant tautines mažumas į Lietuvos poli
tinį, visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą, 
teisės aklų projektų, susijusių su tautinių 
mažumų reikalais, parengimo ar parengtų 
projektų tikslingumo. Komisijoje bus kul
tūros. finansų, užsienio reikalų, socialinės 
apsaugos ir darbo, švietimo ir mokslo bei 
vidaus reikalų ministrai,Tautinių bendrijų 
tarybos pirmininkas bei šeši Tautinių 
bendrijų atstovai.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS, LGITIC ir “Bamudinai”.

K. Prunskienė ir KGB
(BNS). Lius- 

tracijos komisi
ja rugsėjo 10 d. 
pripažino, kad 
ekspremjere 
K a z i m i r a 
Prunskienė 
■(žiūr. nuotr. 
dešinėje) slapta 
bendradarbiavo 
su KGB, vykdė 
žv a 1gybos , 
kontržvalgybos ir ideologinės žvalgybos 
užduotis. Komisijos pirmininkas Algi
mantas Urmonas BNS pranešė, kad 
sprendimas priimtas vienbalsiai

Jis tvirtino, kad komisija priimdama 
sprendimą vadovavosi galiojančiu Aukš
čiausiojo Teismo prezidiumo nutarimu, 
kuris 1992-aisiais paliko galioti KPruns- 
kienci nepalankų šio teismo Civilinių by
lų kolegijos sprendimą.

Nerimsta abejonės dėl LEO LT
Susiduriant komerciniams bei poli

tiniams interesams, Lietuvos energetikos 
ateitis yra jautri tema. Aktyvi iniciatyvinė 
grupė, pasivadinusi ckspertai.cu, prašo, 
kad Premjeras Andrius Kubilius ir ener
getikos ministras Arvydas Sckmokas 
išsklaidytų abejones dėl LEO LT.

“Savaime suprantama, jei tokių daly
kų nesupranta net Prezidentas Valdas 
Adamkus, eiliniams piliečiams dar sun
kiau susivokti. Ar nebūtų geriau, jei Vy
riausybė aiškiai ir paprastai atsakytų į 
iškylančius klausimus dėl LEO LT ir vie
ną kartą visiems laikams išsklaidytų 
negeras abejones dėl šio sandorio”, -

“Didysis žygis po Baltijos šalis”
(ELTA). “Didysis žygis po Baltijos 

šalis” - tai trečius metus iš eilės vykdo
mas bendras trijų Baltijos šalių projektas. 
30 objektų - po 10 kiekvienoje šalyje - į 
šią programą įtraukė Lietuvos valstybi
nis turizmo departamentas, Latvijos tu
rizmo plėtros agentūra ir Estijos turizmo 
agentūra, siekdamos skatinti vietos turiz
mą ir didinti turistų srautus į Baltijos 
valstybes.

Žygyje jau dalyvavo 20,000 žmonių ir 
žygeivių vis daugėja. Apžvelgus turistų 
dažniausiai lankomus žygio objektus pa
aiškėjo, kad trijų Baltijos valstybių atsto
vų dėmesį traukia visiškai skirtingi į 
projekto programą įtrauktieji Lietuvos 
objektai. Lietuviai dažniausiai lanko 
dainuojančių akmenų slėnį “Madzuchai”- 
didžiausią Europoje, pačių japonų ran
komis kuriamą japonišką sodą, kurio

Turizmo filmas apie Lietuvą
TV kelionių kanalo “Travel Channel” 

grupė kurs du filmus apie Lietuvos tu
rizmo galimybes. Lietuvoje bus nufil
muotas pusės valandos filmas “Lietuva iš 
esmės” (“Essential Lithuania”) ir dviejų 
dalių laida “Kelionės šiandien” (“Travel 
Today”).

Pasak filmo kūrėjų, “Essential 
Lithuania” - tai kelionių serialas šiandie
nos keliautojui. Laida išsamiai pristatys 
Lietuvą ir pabrėš, kuo šalis ypatinga, iš
skirtinė.

Kaip ir kitos tokio formato laidos, ji 
bus dėliojama iš 4 istorijų, kurias sieja 
bendra tematika. “Essential Lithuania” 
pasaulinei auditorijai pirmą kartą bus 
transliuojama 2010 m. pradžioje, o vėliau 
pakartotinai bus rodoma 3 metus. Visą šį 
laiką tai bus svarbiausias Lietuvą pri
statantis filmas “Travel Channel” kanale. 
Lietuvoje nufilmuota medžiaga bus sumon

Anot A.Urmono, tai yra aukščiausio 
lygio priimtas teismo sprendimas K. 
Prunskienės atžvilgiu. Tačiau pati eks
premjere vadovaujasi jai palankiu Vilniaus 
apygardos teismo sprendimu.

I Liustracijos komisijos posėdį buvo 
kviesta ir pati K.Prunskienė. Tačiau dar 
prieš posėdį ji išplatino viešą pareiškimą, 
kad nemato reikalo jame dalyvauti, o patį 
posėdį pavadino tragikomedija.

“Vos tik mano politinėje veikloje vyk
sta kažkas svarbaus, iš anksto galima 
lažintis, kad bus skelbiamos Liustracijos 
komisijos “naujienos”. Atrodo, kad ko
misija savo darbus planuoja pagal mano 
politinį kalendorių”, - teigia K.Prunskie- 
nė. Šiuo metu ekspremjere teigia kurianti 
naują politine partiją.

Gavusi Liustracijos komisijos nutari
mą politikė per 15 dienų jį gali apskųsti 
Vilniaus apygardos administraciniam 
teismui. □ 

viešame laiške rašo ekspertai.eu.
Premjero ir energetikos ministro 

prašoma nurodyti visas priežastis, dėl ko 
yra naikinamas LEO LT, kokių neskai- 
drumų buvo šiame sandoryje.

Be kita ko, klausiama, ar buvo pa
daryta finansinė žala Lietuvos valstybei 
steigiant LEO LT, ar valstybė patiria 
finansinę žalą naikinant LEO LT, kiek iš 
viso mokesčių mokėtojams kainavo LEO 
LT išlaikymas nuo jos įkūrimo iki šios 
dienos, kas turės atsakyti už LEO IT stei
gimo. gyvavimo ir išformavimo metu 
valstybei padarytą žalą, jei tokia buvo.

LGITIC

apsuptyje galima pajusti išskirtinę japonų 
kultūros ramybę.

Latvių keliautojai Lietuvoje dažniau
siai lanko Antano Baranausko klėtelę - 
Anykščiuose esantį pirmąjį memorialinį 
muziejų Lietuvoje, suręstą be pjūklo ir 
vinių. Europos geografinis centras taip 
pat pateko tarp dažniausiai latvių lanko
mų objektų Lietuvoje. Jis ypatingas tuo, 
kad yra vienintelis geografų pripažintas ir 
į Guinness rekordų knygą įtrauktas 
Europos žemyno centras (vos 26 km nuo 
Vilniaus).

Daugelis estų dalyvių lanko Zyplių 
dvaro sodybą, kurioje lankytojai gali susi
pažinti su krašto tradicijomis, aplankyti 
dvaro galeriją, kalvę ar dirbtuves. Kitas 
dažniausiai estų Lietuvoje lankomas 
objektas - prie Kauno įsikūręs didingas 
Pažaislio vienuolynas. □ 

tuota į dvi dalis, abu siužetai bus rodomi 
per “Travel rlbday” du ne paeiliui einančius 
mėnesius. “Travel Today” abi laidos dalys 
bus transliuojamos 17 kartų per mėnesį.

“Travel Channel” kūrybinės grupės 
atvykimas j Lietuvą - ilgo darbo rezulta
tas. Daugiau nei metus Turizmo departa
mentas ir Lietuvos turizmo informacijos 
centras Londone bendravo su garsaus TV 
kanalo darbuotojais ir teikė turizmui ak
tualią informaciją.

“Per trejus ateinančius metus filmas 
“Essential Lithuania” bus mūsų šalies 
turizmo vizitinė kortelė”, - sako Valstybi
nio turizmo departamento direktorė Ni
jolė Kliokienė.

Lietuvoje “Travel Channel” filmuos 
Vilniuje, Trakuose, Kernavėje, Kryžių 
kalne Šiaulių rajone, lankysis Klaipėdo
je ir Kuršių nerijoje, kurią filmuos iš 
sraigtasparnio. □
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Bendruomenės baruose_________
Eglė Juodvalkė - poetė, žurnalistė,

rašytoja - Sydnėjuje
Aida Zastarskytė-Abromas

Eglė Juodvalkė - poetė, žurnalistė, ra
šytoja, keturių poezijos leidinių ir auto
biografinės knygos, kuri pavadinta „(Atk
raus kalnas, arba Lietuvės cukrininkės 
nuotykiai Amerikoje ir kitose egzotiško
se šalyse” autorė . Eglė nuo 1991 m. - 
Lie tuvos Rašytojų Sąjungos narė.

Ši Įspūdinga asmenybė, trykštanti 
gyvenimo džiaugsmu ir optimizmu nese
niai aplankė Sydnėjų.

Sydnėjaus lietuviams teko neeilinė 
galimybė pabendrauti su šia nuostabia 
moterim. Bibliotekos Bičiulių Būrelio 
narės Danos Skorulienės iniciatyva, susi
tikimas su poete Egle Juodvalkė įvyko 
rugsėjo 4 d. Lietuvių klube “Dainava”.

Trumpą Įvadą Į Eglės kūrybą padarė 
Nijolė Jankutė, gerai pažįstanti Eglę iš 
Chicagos laikų. Nijolė prisimena Eglę 
dar visai jauną panelę, kai ši ateidavo j 
Lietuvių Namus Chicagoje ir atsisėsdusi 
ant scenos krašto, sūpuodama kojas 
berdavo eilaščius vieną po kilo.

Susitikimo metu Eglė papasakojo sa

Eglės Juodvalkės poeziją skaito iš kairės: Aida Zastarskytė - Ait
rumas ir Irena Dudaitienė.

Adelaidėje
Viktoras 
Baltutis

Rugpjūtis Ade- 
laidėje ir kitose 
Australijos lietu
vių apylinkėse bu
vo skelbiamas kaip 
lietuviškos katali
kiškos spaudos 
mėnuo, skirtas paremti lietuvių katalikų
spaudą. Iš Lietuvoje leidžiamo katalikų 
laikraščio “XXI Amžius” leidėjų gauta 
žinia apie sunkią finansinę padėtį. Nors 
“XXI Amžius” yra vienintelis Lietuvoje 
katalikiškas dienraštis, tikrumoje išeina 
tik du kartus per savaitę. Jo skaitytojų 
skaičius niekada nebuvo didelis, kad ga
lėtų išsilaikyti iš prenumeratos mokes
čių. Keista, kad nors lietuviai daugumoje 
yra katalikai, nepajėgia išlaikyti vienintelio 
katalikiško laikraščio Lietuvoje? “XXI 
Amžiaus” turinys gana įdomus, jame spaus
dinama labai daug katalikiškos minties 
straipsnių, bet kartu yra daug įdomių isto
rinio ir biografinio pobūdžio aprašymų iš 
mūsų praeities ir dabarties.

Lietuvoje visa spauda - žiniasklaida 
gauna paramą iš Lietuvos spaudos fondo, 
bet konfesinės ir politinės minties spauda 
neremiama. Ją privalo išlaikyti jos 
skaitytojai. Adelaidės Katalikų Centre 
pravesta rinkliava paremti lietuviškai ka
talikiškai spaudai praėjo be didesnio dė
mesio. Visa mūsų spauda išeivijoje ir Lie
tuvoje vegetuoja, ją skaito tiktai vyresnioji 
karta. Per paskelbtą vajų “XXI Amžiui” 

vo gyvenimo momentus, pasiklausėme 
eilėraščių iš ankstyvosios lyrikos, o taip 
pat išgirdome keletą naujausių eilėraš
čių, kuriuos paskaitė patipoetė. Šiuo me
tu poetė rašo apie Lietuvos partizanus: 
“Man atrodo, kad tai labai svarbi tema 
mūsų istorijoje”.

Grįžtant į ankstyvąją kūrybą, poetė la
bai jausmingai rašė apie savo gimtinę, 
tėvelius: ...“Tėvų portretus,kaip auska
rus įkabinau į ausis, tai visą ką tikro tu
riu, bet jie jau blunka”.

įdomu lai, kad po šio eilėraščio poetė 
išsikabino iš savo ausų sidabrinius, gin
taru puoštus auskarus ir parodė, kad at
vėrus auskarų sidabrines “langines”, vie
name patalpinta mamos, o kitame - tėve
lio nuotraukytės. Eglei šiuos auskarus pa
gamino Lietuvoje. Beliko lik stebėtis ir 
džiaugtis tokiu poetės sumanymu.

Eglė dviejų kultūrų žmogus. Gimusi, 
augusi ir subrendusi JAV, bet savo šaknis 
Įleidusi Lietuvoje tuomet, kai Nepriklau
soma Lietuva buvo tik svajonėse. Eglė 
sako: “Žinau tik viena - esu lietuvė, augau 
kaip lietuvė, nors gimiau ir užaugau ne 

savame krašte, o 
Amerikoje. Nieko 
nepadarysi, tokia 
buvo lemtis, bet ji 
nenulėmė, kas aš 
esu”. Eilėraščius 
poetė rašo ir lietu
viškai. ir angliškai.

Eglės vyras yra 
lenkas. “Jei kas būtų 
pasakęs, jog ištekė
siu už lenko, būčiau 
trumpai atrėžus: 
„Nesąmonė! lokių 
kvailysčių geriau man 
nepasakoti, nes taip 
niekada nebus”, -

surinkta 355 dolerių ir Parapijos Taryba 
paskyrė $2,000, o Katalikių Moterų Drau
gija - $1.000. Melbourne leidžiamiems 
“Tėviškės Aidams” surinkta $305. Galbūt 
panašų spaudos vajų reikėtų pravesti ir 
mūsų Bendruomenės savaitraščiui “Mūsų 
Pastogė”. Žinoma, tos iniciatyvos privalė
tų imtis ALB Krašto Valdyba, įpareigoda
ma apylinkės valdybas savo vietovėse 
pravesti metinį spaudos vajų. Prieš kelio
likti metų labai populiarūs buvo spaudos 
baliai, kurie dalinai sutelkdavo paramą 
mūsų Bendruomenės spaudai. Gaila, kad 
dėl sumažėjusio susidomėjimo jie buvo 
nutraukti. Australijoje lietuviai turi du 
lietuviškus laikraščius. Kiekvienas iš jų 
nepasižymi didesniu skaitytojų skaičiumi. 
Be to, čia gimęs jaunimas sunkiai Įskaito 
lietuvišką žodį, tad iš jų jokios paramos 
nesulaukiame. Apmokamų skelbimų irgi 
yra nedaug. Tai - padėkos, užuojautos ir 
vienas kitas renginys, kurių skelbimai daž
niausiai. neapmokami. Anksčiau dar su
laukdavome šiek tiek palikimų, bet jie irgi 
pradingo, kai Lietuva atgavo nepriklauso
mybę ir visi susirado gimines, kuriems daž
niausiai skiriamas palikimas. Retkarčiais 
buvo užsimenama apie abiejų lietuviškų 
laikraščių sujungimą, be t atrodo, kad nors 
tokia galimybė yra įmanoma, vargu ar 
nugalėsime savo užsisenėjusį “politinį” už
sispyrimą. Kiek ilgai mūsų lietuviška spau
da Australijoje išsilaikys, nuspėti sunku.

Rugsėjo 6-10 dienomis Adelaidėje 
vyko Pasaulinis vidaus ligų chirurgų 
kongresas. Jame dalyvavo ir du chirurgai 
iš Lietuvos. Tai asistentai profesoriai

“Mūsų Pastogės” Redakcijoje iš kairės: LB Spaudos Sąjungos pirmininkas ir “M.P.” 
administratorius Vytautas Patašius, poetė ir žurnalistė Eglė Juodvalkė ir renginio 
organizatorė Dana Skarulienė.

juokauja Eglė. “Bet pasirodo, kad meilė 
daro savo ir ten valstybinių sienų nėra”.

Eglė, pasakodama savo biografijos 
momentus, akcentavo, kad jausmas padė
ti Lietuvai buvo jos esybėje, nes tuo gyve
no jos tėvai ir tą jausmą perdavė dukrai. 
Eglė virš 20 metų išdirbo „Laisvosios 
Europos radijuje”. Pradžia buvo 1973-ieji, 
kai Eglei tebuvo 23 metai. “Kai man pra
nešė, kad yra darbas, net nedvejodama 
mečiau studijas ir išsikėliau į Mūncheną, 
„Laisvosios Europos radiją“. Kai tėvai su
žinojo. kad iškeičiau studijas j Mūncheną, 
tai mama sunerimo, kaip aš tokia jauna 
mergaitė gyvensiu viena tarp svetimų, o 
tėvas pasakė: „Dirbsi Lietuvai, gerai”. 
Rimtai pagalvojus, viskas gali skambėti 
labai patetiškai, bet aš to nejaučiau ir 
taip negalvojau. Tuomet mąsčiau, kad 
toks mano gyvenimas, tam jis yra. aš ten 
važiuoju, ir nė nesvarsčiau, kiek tas 
darbas bus Lietuvai ir kiek Amerikai. Iš 
tiesų Amerika man mokėjo už darbą 
Lietuvai. O kaip buvo gerai.”

Būdama penkerių metukų Eglė su
sirgo cukriniu diabetu. Prieš kelis metus 
jai pakeitė kasą, inkstą. “Bet aš niekada 
neliūdėjau ir visada esu optimistė, kaip 
ir mano tėtis”,-prisipažįsta Eglė. Nežiū
rint visų ją persekiojančių ligų, gyveni

gydytojai Antanas Mickevičius ir Min
daugas Kiudelis. Juos lydė jo žmonos. Nors 
kongreso laikas buvo labai apkrautas 
įvairiomis paskaitomis ir diskusijomis, jie 
rado laiko prabilti per Adelaidės lietuvių 
radijo laidą į šio radijo klausytojus. Pokal
bis vyko apie Lietuvos sveikatos sistemų, 
gydytojų chirurgų studijas ir darbą, stu
dentų universitete mokslą ir įvairias 
galimybes bei sunkumus siekiant gydy
tojo profesijos.

Iš abiejų asistentų profesorių prane
šimų paaiškėjo, kad Lietuvoje bandoma 
įgyvendinti skandinavišką sveikatos ap
saugos sistemą. Kiek tai pavyks, kol kas 
dar neaišku, bet jau atsisakyta sovietinės 
sistemos, kai gydytojų profesija buvo la
bai menkai vertinama - mažiau nei trak- 
toristo, ir ji buvo laikoma tarsi kažkoks 
buržuazinis palikimas.

Kol kas Lietuvoje privačių klinikų ir 
ligoninių nėra daug, bet valstybinėse 
ligoninėse ir klinikose visas aptarnavimas 
ir įranga gali lygintis su Europos standar
tais. Lietuvos medicinos universitetuose 
Kaune ir Vilniuje studijuoja ir iš užsienio 
atvykę studentai, kuriems paskaitos vyks
ta angliškai. Jie įneša nemažas sumas į 
universiteto kasą ir tuo padeda universi
tetams suteikti studentams geresnes 
mokymosi sąlygas. Pokalbyje buvo palies
tas ir nelabai malonus kyšininkavimo Lie
tuvoje klausimas. Deja, konkrečios ribos 

mas jai yra geras ir nebūna ilgų nuliūdi
mų, ir depresija ji neserga.

Autobiografinė knyga “Cukraus kal
nas”. Tai knyga, kurioje autorė norėjo 
parodyti, kad cukraligė negali stabdyti 
žmogaus gyvenimo . “Su tam tikrom iš
lygom galima beveik viską daryti. Nesvar
bu, kad žmogus serga cukralige, bet jis 
gali dirbti ką nori, daryti ką nori ir ne
leisti ligai nurodyti jo gyvenimo krypties. 
Kiekvienas žmogus, kuris serga cukra
lige, turi pajusti, kad jis kontroliuoja sa
vo ligą, o ne liga jį. Tai šitą mintį aš ir no
rėjau perduoti, kai pradėjau galvoti, koks 
buvo mano gyvenimas su cukralige. Kai 
įsigilinau, pamačiau, kad daug ką galiu 
pasakyti žmonėms, kurių lemtis yra tokia 
pat, kaip ir mano. Knyga buvo išleista 
Lietuvoje. Man buvo svarbu, kad lietuviai 
cukrininkai žinotų, jog viskas galima, bet 
niekuomet neužmirštų, kad negalima 
gyventi neatsižvelgiant į ligą. Taip, galima 
ją apeiti ir padaryti savo, bet gyventi su ja 
vis tiek reikia”, - sako Eglė.

“Mano požiūris - matyti gera, matyti 
aplinkos grožį ir norą, kad žmonės kart
kartėmis bent nusišypsotų tik dėl to, jog 
gera šypsotis. Tai yra gyvenimo džiaugs
mas - džiaugtis tuo, ką turi”, - sako poetė, 
rašytoja ir žurnalistė Eglė Juodvalkė. □ 

tarp dovanos ir kyšio pokalbyje neišryškėjo.
Abu chirurgai iš Adelaidės išvyko į 

Centrinę Australiją - Uluru - pamatyti 
nuostabų akmens kalną - Ayer’s Rock. Iš 
ten jie vyks į Sydnėjų, Canberrą, o vėliau iš 
Melbourne išskris namo, nes universite
tuose tuoj prasidės nauji mokslo metai.

Būdami Australijoje svečiai apgailes
tavo, kad atvykę vėlyvą sekmadienio 
popietę, negalėjo susitikti su Adelaidės 
lietuviais, bet po radijo pokalbio aplankė 
Lietuvių Namų biblioteką ir muziejų, ste
bėjosi mūsų lietuviškomis apraiškomis, 
salės papuošimu ir bibliotekoje esančių 
lietuviškų knygų gausumu, unikaliais mu
ziejaus eksponatais. Lietuvių Namų bare 
svečiai paragavo Pietų Australijos vyno.

Jei lankysitės Adelaidėje, nepatingėkite 
užsukti į Lietuvių Katalikų Centrą, kur 
kiekvieną sekmadienį, 11 vai. ryto lietu
viškai atnašaujamos šv. Mišios, o po jų sa
lėje galima papietauti. Lietuvių Namai sek
madieniais atsidaro apie 12 vai. dienos, 
veikia biblioteka, gausi lietuviškomis kny
gomis ir kitais lietuviškos minties atribu
tais. Muziejuje pamatysite sutelktą Adelai
dės lietuvių istoriją ir retų eksponatų iš 
Lietuvos. Nuo 12 vai. iki 3 vai. p.p. veikia 
valgykla - restoranas, kur galite pasigar
džiuoti lietuviškais patiekalais ir gėrimais. 
Taigi, jei keliausite pro Adelaidę, nepa
mirškite aplankyti šias lietuviškas oazes.
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Lietuviai pasaulyje__________
Antroji emigracijos banga

Savaitgalio mokyklose - mokslo metų pradžia
Airijoje lituanistines mokyklas lanko 700 mokinių

Albinas Čaplikas, Vilnius
Antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje bu

vo 223,000 bedarbių — 29,000 daugiau nei 
pirmąjį, nedarbo lygis pasiekė 13.6% - 
įdarbinimo agentūros užgultos ieškan
čiųjų darbo užsienyje. Prognozuojama 
galinga antrojidarbo emigracijos banga.

Premjeras Andrius Kubilius neseniai 
pasigyrė, kad jau lyg ir pasiekėme eko
nomikos krizės dugną, tačiau tikrąjį ša
lies atsigavimą patvirtins darbo paklau
sos augimas. Deja, Lietuvoje kol kas to
kių požymių nematyti. Daug kur ir toliau 
tvyro didžiulis nedarbas, prognozuojama 
galinga antroji darbo emigracijos banga.

Rugsėjo pradžioje Europos centrinis 
bankas anksčiau pateiktas prognozes 
pakeitė labiau optimistiniu teiginiu apie 
0.2% augimą. Tačiau nevertėtų pasiduoti 
iliuzijoms, kad krizė jau įveikta. Duobė 
tikrai yra gili, ir iš jos kopsime ilgai. Štai 
Vokietijos ir Prancūzijos ekonomikoms 
lemiamą įtaką daro automobilių pramo
nė. Vyriausybės į šią šaką investavo daug 
pinigų, griūtis sustabdyta, tačiau niekas 
negali pasakyti, ar ekonomikos augimas 
išsilaikys.

Vilioja Skandinavijos rinka
Šiuo metu daug darbo ieškančių lie

tuvių kreipia žvilgsnius j Skandinavijos 
šalis, nors ten darbai kol kas laikini, o 
įsidarbinti gerokai sunkiau nei Airijoje ar 
Jungtinėje Karalystėje. 2009 m. geguže 
leidimus dirbti Norvegijoje turėjo 10,000 
lietuvių, dar apie 5,000 juos pratęsė. Per 
mėnesį naujų leidimų dirbti išduodama 
apie 100 mūsų tautiečių.

Darbą Norvegijoje siūlančios firmos 
atstovė sakė, kad norinčiųjų dirbti šioje 
šalyje nuolat daugėja, tačiau gaunančiųjų 
darbą net sumažėjo. Apskritai Norvegijos 
valstybinėje darbo tarnyboje registruota 
apie 500 bedarbių iš Lietuvos. Lietuviai 
dažniausiai įdarbinami statybų, aptar
navimo, žuvies ir maisto pramonės įmo
nėse bei žemės ūkio sektoriuje. Sutartys 
vidutiniškai sudaromos trims mėnesiams.

Atranka sugriežtėjo
Kitos firmos vadovas sakė dar galin

tis pasiūlyti darbą Graikijoje, Anglijoje, o 
štai ryšius su JAV teko nutraukti. Ame
rikiečiai darbo imigrantų nelaukia - su
dėtinga gauti leidimą dirbti, be to, kritus 
dolerio vertei, nebeapsimoka vykti už 
Atlanto. Šį rugpjūtį JAV nedarbas siekė 
9.7%, o ekspertai linkę manyti, kad iki 
metų pabaigos nedarbas šioje šalyje pa
sieks 10%.

Norinčiųjų dirbti Jungtinėje Karalys
tėje yra labai daug, deja, darbo vietų - ma
žai. Dabar norintiems įsidarbinti statybų 
sektoriuje reikėtų pateikti įrodymų, kad 
turite nors 5 metų patirtį šioje srityje ir 
esate kvalifikuotas darbuotojas. Be to, kai 
kurios agentūros dar patikrins ir jūsų 
sugeltėjimus, ar tikrai mokate dirbti.

Vokietija. Prancūzija? Įdarbinimo pro
cedūra ten daug sudėtingesnė nei kitose 
ES šalyse. Todėl Lietuvoje įdarbinimo 
agentūros šiose šalyse jums darbo ne
pasiūlys.

Krizės pasekmė
Kada Europos šalims prireiks dau

giau darbuotojų? Stebėkime - kai atsiga- 
vusiose ES šalyse ekonomika augs nors 
šešis mėnesius, tada galėsime drąsiai 
prognozuoti, kad netrukus pradės didėti ir 
darbuotojų paklausa. Žinoma. į naujas 
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darbo vietas taikysis ne tik lietuviai,bet 
ir lenkai, latviai bei kt.

Lietuva šiek tiek vėliau pajautė krizės 
alsavimą. Vėliau sulauksime ir atsigavi
mo. Nors netrūksta skubinančiųjų eko
nomikos atsigavimą, tačiau realistai ma
no. kad Lietuvoje ji pasieks dugną tik 2010- 
ųjų antrąjį ketvirtį. Taigi galime progno
zuoti, kad darbo emigrantai pajudės anks
čiau. „Darbo emigrantai pakils j kelionę 
ne tiek dėl ekonomikos atsigavimo kitose 
ES šalyse, kiek dėl ekonomikos sąstingio 
Lietuvoje“, - sako žinovas. Darbo emig
rantų kantrybę gali išsekinti ir pastaruoju 
metu vis dažnesni Rusijos bandymai kenk
ti 1 Jetuvos ekonomikai.

Prarasime geriausius
Banko „Finasta“ atstovė Algė Budrytė 

tikisi, kad antroji darbo emigracijos ban
ga nebus tokia didelė, kokia buvo pir
moji, atsivėrus ES darbo rinkai. Tačiau 
A.Budrytė pažymi, kad yra ne tik neigia
mų, bet ir teigiamų darbo emigracijos 
požymių, ypač tokiu atveju, kai darbo 
emigrantai nenutraukia ryšių su Lietuva. 
„Pripažinkime, kad išvykusieji uždirbtas 
lėšas siunčia į Lietuvą. Be to. jie kada 
nors grįš į Lietuvą ir įgiję patirties ar 
praturtėję bus labai naudingi Lietuvos 
ekonomikai“,-sako A.Budrytė.

Lėšos tikrai didelės - pernai gauta 
perlaidų už 4 mlrd. I J. arba net 3.5% BVP 
(= bendro vidaus produkto). Tačiau dar
bingi) žmonių pasitraukimas trumpam 
laikotarpiui valstybei yra labiau žalingas 
reiškinys, nes mums patiems pritrūks 
darbuotojų. Vėl teks atverti darbo rinką 
trečiosioms šalims.

Statistikos departamento duomenimis, 
antrąjį 2009 m. ketvirtį šalyje buvo 223,000 
bedarbių - 29,000 daugiau nei pirmąjį 
ketvirtį, o nedarbo lygis sudarė 13.6%. Per 
antrąjį šių metų ketvirtį nedarbo lygis 
išaugo 1.7%, per pirmąjį ketvirtį, palyginti 
su ketvirtuoju 2008 m. ketvirčiu, jis buvo 
padidėjęs 1.5 karto.

Ar Lietuva vilksis ES šalių uodegoje?
Kaip sulaikyti, ar įmanoma sulaikyti ir 

ar reikia sulaikyti norinčiuosius sprukti į 
kitas šalis? Dirbtiniai sprendimai nepa
gelbės. Reikia skatinti ekonomiką, kad ne 
lik kitose šalyse, bet ir Lietuvoje ji atsi
gautų kuo greičiau. „Jeigu per keletą me
tų pavyktų investuoti 20-23 mlrd. Lt ES 
paramos, tai mažoje rinkoje galėtume la
bai daug nuveikti. Tada ir užsienio inves
tuotojai mielai ateitų. Ir atvirkščiai - nie
kas nenorės investuoti praskolintoje ša
lyje, kurioje dar ir nestabili mokesčių 
politika“, - sako ekonomistas.

Taigi labai daug lems Vyriausybės 
veikla. Jeigu ji liks tokia pat bejėgė, kaip 
dabar, tai ir skendėsime tamsoje ilgus 
dešimtmečius, vilksimės ES uodegoje. 
Rimantas Dagys, Seimo Socialinių reika
lų ir darbo komiteto pirmininkas sako: 
„Antrosios darbo emigracijos bangos mes 
tik-riausiai neišvengsime, tačiau Vyriausy
bė turi imtis priemonių kaip nors sulaikyti 
darbo emigraciją. Svarbu, kad nepraras
tume aukštos kvalifikacijos darbuotojų. 
Būdamas ministru ėmiausi priemonių, kad 
žmonės netaptų bedarbiais. Buvo įgyven
dinamos šeimos verslo skatinimo prog
ramos ir jos šiek tiek prilaikė nedarbo 
augimą. Vienintelis kelias iš susidariusios 
situacijos - sutrumpinti krizės laikotarpį 
ir gaivinti ekonomiką.”

(„Valstiečių laikraštis“, sutrumpinta)

Airijoje dabar veikia 8 savaitgalinės 
lituanistinės mokyklos: Dublin. Cork. 
Monaghan. Drogheda. Trim, Kavanagh, 
Tullamorc ir Ballinrobe. Jose mokosi 
apie 700 mokinių, žinias jiems perduoda 
64 mokytojai. Planuojama Įsteigti dar dvi 
mokyklas.

Reportažas iš pirmos mokslo dienos: 
Rugsėjo 5 d. nuo pat ankstyvo ryto j 
Dublino lituanistinę mokyklą „4 vėjai“ 
plaukte plaukė minios žmonių: įvairia
spalviais rudeniniais žiedais nešini, tvirtai 
spausdami mamyčių rankas skubėjo ma
žieji ir paaugliai per vasarą išsiilgę klasės 
draugų. Tėveliai atlydėjo savo atžalas į 
mokyklos salę, kur mokytojai tarsi bitu
tės plušėjo, besistengdami, kad šventė il
gam įstrigtų susirinkusiųjų atmintyje.

Pilnutėlė salė nuščiuvo, kai linksmai 
skanduodami: „Čia mes - nenuoramos, 
audringi vėjai, j mokyklą vėlei sugužėję...“ 
įžygiavo žaismingai nusiteikę šventės 
vedėjai Jūratė Raižyti- ir Vilius Mačiuko-

Mokslo melų pradžia Dublino (Airija) lituanistinėje mokykloje “4 Vėjai”.

Lemonto savaitgalio mokyklai - jau 50
Čikagos pakraš

tyje esančiame mies
telyje 1 e-monle įsikū
rusi Maironio litua
nistinė mokykla šie
met mini penkiasde
šimtmetį. Į seniausią 
JAV šeštadieninę 
mokyklą, mokančią 
lietuviško žodžio ir 
puoselėjančią lietu
višką kultūrą, kas sa
vaitgalį susirenka 
500 lietuviukų, nors 
norinčių mokyt is yra 
daugiau. Mokyklos 
direktorė Audronė Elvikicnė apgailes
tauja. kad nepavyksta sutalpinti visų no
rinčiųjų. tačiau pabrėžia, kad be šeimos 
indėlio ir pastangų vien tik mokykla lie
tuvio neužaugins.

Vienoje šios mokyklos klasėje viduti
niškai mokosi 20 moksleivių, tačiau jie 
pasiskirstę nevienodai - didžiąją dalį su
daro jaunesnio amžiaus mokiniai. Tokia 
situacija susiklosto dėl Įprastų ameri
kietiškų mokyklų, kurios, pasak direkto
rės. nemažai reikalauja iš savo mokinių. 
Taigi ir iki dešimtos, paskutiniosios litua
nistinėje mokykloje, klasės išsilaiko toli 
gražu ne kiekvienas. O ištvermingiausie
ji gauna ne tik įskiepytą meilę lietuviš
koms šaknims, bet ir 2 užsienio kalbos kre
ditus amerikietiškoje gimnazijoje.

Jau devynerius metus mokyklai va
dovaujanti direktorė pastebi, kad lietuvių 
kalbą atgaivino atvykę „trečiabangiai“ - 
emigravę į JAV po I .ietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo. „Mes su mokiniais visada 
kalbame tik gimtąja kalba, bet tarp pačių 
vaikų neretai ir angliškas žodis pasi
girsta“, - sako AElvikienė. Paklausta apie 
mokinių lietuvių kalbos lygį, direktorė 
išskiria savo senelius ir artimuosius Lietu
voje lankančius vaikus. Jie, skirtingai nuo 

nis. Jie pasveikino susirinkusiuosius ir 
pakvietė visus drauge sugiedoti Tautišką 
giesmę. Po to šventės dalyvius pasveikino 
naujasis Lietuvos ambasadorius Airijoje 
Vidmantas Purlys. Griausmingomis ova
cijomis buvo sutikta „4 Vėjų“ mokyklos 
direktorė Rasa Kėrienė, j sceną užlipusi su 
visu, šiemet pasipildžiusiu pedagogų ko
lektyvu. Ji pasveikino mokinius ir jų tėve
lius, o pedagogams palinkėjo ištvermės, 
pasiaukojimo ir kantrybės mokslo labi
rintais vedant jaunąją Dublino lietuvių 
kartą. Ji paminėjo, kati viena iš pagrindi
nių šių mokslo metų naujovių mokykloje 
bus ypatingas dėmesys vyresnių klasių 
lietuvių kalbos pamokoms. Jos šiemet 
bus specialiai pritaikytos tam, kad jose 
besimokantys mokiniai pasiruoštų Airi
jos egzaminų centro rengiamam lietuvių 
kalbos egzaminui. Direktorė pasidžiaugė, 
kad šiemet mokinių grelas papildė daug 
naujų mokinių. Taip pat papilnėjo ir 
pedagogų ratas. (lietuviams.com)

Mokslo metų pradžia Maironio lituanistinėje mokykloje Ixmontc.

tų, kurių šeimoje tik vienas iš tėvų - lietuvis, 
lietuviškai kalba labai gerai.

Pati A. Elvikicnė - gimusi ir užaugusi 
JAV. „1 dėtuvių kalba man niekada nebuvo 
lengva“, - prisipažįsta moteris, savo kailiu 
patyrusi, kad vien šeštadieninė mokykla 
lietuviškai kalbėti, skaityti ir rašyti tikrai 
neišmokys. „Be lietuviškos mokyklos 
išlaikyti lietuvišką dvasi:) - sunku. Kitos 
organizacijos, tokios kaip skautai ir atei
tininkai, sporto klubai, yra svarbios, bet 
mokykla apima visą lietuvišką kultūrą, 
viską tarsi supina. Žinoma, tie 33 šešta
dieniai per metus neišmokys visos gra
matikos, literatūros, istorijos, geografijos, 
papročių, dainų ir šokių, bet jei tėvai savo 
iniciatyva rūpinsis vaikų lietuvybe, privers 
juos prisėsti ir padaryti, kas užduota per 
savaitę, vaikai užaugę supras to reikšmę. 
Svarbiausia - tėvų pasiryžimas turėti 
lietuvius savo namuose“, - sako A. Elvi- 
kienė, pridurdama, kad jos namuose lietu
vybė visada buvo svarbi

Penkiasdešimtmetį švęsiančios mo
kyklos direktorė mokyklos ateities spėti 
nedrįsta. „Viskas priklausys nuo tėvų - ar 
jei norės leisti savo vaikus, ar ne. Pen
kiasdešimt metų norėjo“, - sako A. Elvi- 
kienė.. Donata Banaity tė (DELFI.lt)
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Paroda apie besikeičiančią Lietuvą ir knyga, jungianti lietuvių ir australų fotografiją
Mindaugus Kavaliauskas šį rugsėjį lan

kosi Australijoje, kelionę pradėdamas vie
name didžiusių fotomeno renginių šiais 
metais pietų pusrutulyje, Ballarat Inter
national Foto Biennale (ballaratfoto.org), 
kur viena svarbiausių jo kūrybos serijų 
„Kražių portretas“ yra pristatoma pagrin
dinėje festivalio erdvėje -Mining Exchange 
(buvusi aukso birža). Fotografas iš Lietu
vos savo susitikimus Australijoje baigs 
australų fotografų darbų peržiūra ir minėtos 
knygos pristatymu Sydnėjuje, Australian 
Centre for Photography rugsėjo 24 dieną, 
ketvirtadienį (peržiūra nuo 15 vai, knygos 
pristatymas - nuo 18 vai.).

Mindaugas Kavaliauskas yra fotogra
fas, fotografijos kritikas, kuratorius leidė
jas, pirmojo Lie tuvoje ir Baltijos šalyse fo
tomeno festivalio „Kaunas Photo“ steigė
jas ir vadovas. Jis studijavo fotografiją ir 
menotyrą Kauno fotomeno mokykloje 
(1989-92), Vytauto Didž. universitete (1992 
-96) balalauro ir (1996-2000) magis Iro stu-

Mindaugn Kavaliausko knygos „Customs 
Ignored: Lithuanian and Australian 
Photography“ viršelis.

Iš Redakcijos pašto
Dear Editor,

The new Board of the Sydney Lithuanian 
Club has been left with unexpected debts. 
We arc presently working on a business 
plan for Board consideration, to sec 
whether the Club can trade its way out of 
difficulty. If we close the doors, we would 
still have to pay fixed expenses of about 
$3,000.00 per week until the building was 
either sold or rented out. The members 
were told this at the meeting on 9 August 
2009. Where can we find this money? If we 
keep trading the losses each week arc not 
much different, but there is a chance to 
improve trading.

Some membets would like aLithuanian 
House instead of a Club. To do this, we 
would have to sell the Club building al the 
right price bearing in mind that nearly $3 
million was invested in the building and 
fit-out, and that a sale would be at a big 
loss. Also, it could take up to a year to sell 
and we are likely to get a better price if the 
Club is still operating. These arc some of 
the major issues confronting your Board 
and we need your full support. If we 
ultimatclyend upwitha Lithuanian House 
instead, it will lie owned by Lithuanian Club 
Ltd as the legal owner of the money. No 
other organization can take that money 
away from the community, including other 
Lithuanian organizations.

Some people are still talking negatively 
against the new Board and staying away 
fromthe Club. This is unhelpful and I ask 
that everyone unites to he Ip the community. 
Some people are blaming me for the losses 
because I was on the previous Board. To 
stop the rumours, I remind you of the 
following facts:

1. By March 2009 Paul Šliogeris 
reported to the community substantial 
losses in our capital reserves and then 
resigned as President; 

dijos), Ėcole Nationale de la photographic 
(Arles, Prancūzija, 1997-98), Ėcole Natio
nale Supėrieure des Beaux-Arts (Paryžius, 
Prancūzija, 1998-1999), Lausanne Univer
sitete (Šveicarija, 2000-01).

Festivalis „Kaunas Photo“, pradėtas 
rengti 2004 m. yra vienintelis kasmetinis 
fotomeno festivalis Baltijos šalyse, ren
giantis dvi menines programas per metus: 
pavasarį (gcgužė-birželis) - viešnios šalies 
fotografija, rudenį (rugsėjis-spalis) pagrin
dinė - teminė. Nuo 2007 m. Festivalyje 
rodomi australų fotomeno kūriniai, o 2008 
metais pavasario dalis buvo skirta Aus
tralijos fotografijai.

Fotografijų serija „Kražių portretas“ - 
nuo 2001 m kuriamas fotografijų ciklas 
apie besikeičiančią Lietuvą. Skirtingai nuo 
daugelio fotografiĮ darbų apie Centrinės 
Europos provinciją, „Kražių portrete“ nėra 
nei taip mėgstamos degradacijos vaizdų, 
nei religinio gyvenimo idealizavimo.

Fotografijų autorius po eilės metų 
studijų užsienyje ieškojo siužeto, galinčio 
per mažos bendruomenės gyvenimą at
skleisti vykstančius pokyčius, mažas kas
dienybės detales kurios Lietuvoje, tuomet 
dar skubėjusioje tapti Europos Sąjungos ir 
NATO nare, nebuvo nei veikiau pamirš
imos, nei svarbios. „Kražių portretas“- tai 
žvilgsnis iš arčiau į atstatomą paveldą, au
gančius vaikus ir išeinančius senolius, j 
apkrautą stalą ir sukviestus svečius, į sunkią 
kasdienybę kvietinės ekonomikos kraują 
- pieną, j išvykimą ieškoti laimės, ir su
grįžimus - į skirtingus lietuviškos tapaty
bės veidus, į globalaus pasaulio detales 
mažame Lietuvos miestelyje. Pasak au
toriaus, Kražiai leido atrasti vieną svar
biausių motyvų lietuvių charakteryje -su
gebėjimą išlikti savimi bet kokiomis

2. In the next two months the Board 
failed to obtain accurate financial 
information despite my repeated requests;

3. Members of the community called 
an Extraordinary Meeting because they 
knew things were going bad;

4. On Thursday 11 June 2009 Mr. 
Belkus presented a financial report to the 
existing Board and invited members of an 
eldership committee including Viktoras 
Šliteris. Mr. Belkus truthfully indicated that 
the Club was in trouble;

5.1 prepared a financial report based 
on this information entitled “When the 
money runs out” and placed a copy on each 
chair for every member who attended the 
Extraordinary Meeting on 13 June 2009. 
The then Acting President disputed my 
authority to inform the members and 
collected all of the statements and made 
me hand them out at the door;

6. On 13 June 2009 the community 
voted against having a new Board and that 
has cost the community about $30,000 in 
further losses because of the delay in 
appointing a new Board. Viktoras Šliteris 
tried to explain matters to the community 
but was “howled down”, and unable to 
speak. On 9 August 2009 a new Board took 
control and inherited debt approx. 
$74,000.00.

Please support your new Board, which 
is working very hard. They have made a 
decision to continue trading until the 
Annual General Meeting in the hope of 
slowly paying off the debts and preserving 
the business. Last Friday night 
demonstrated a friendly candlelit 
atmosphere with new and former patrons 
coming back and favourable comments 
about the new Italian kitchen. We have had 
the help of so many volunteers and are 
quickly “learning the ropes”. Please forget 
the past and come back and support your 
Club. Garry N. Pcnhall

sąlygomis amži
name išvykimų ir 
sugrįžimų cikle.

Fotografijos iš 
serijos „Kražių por
tretas“ buvo ekspo
nuotos daugelyje 
Lietuvos meno, kul
tūros erdvių Vilniu
je, Kaune, Klaipė
doje, Panevėžyje, 
Druskininkuose, 
Kupiškyje, Kra
žiuose, o taip pat 
meno muziejuose, 
galerijose, festiva
liuose Suomijoje, 
Švedijoje, Vokietijo
je. Prancūzijoje. Šveicarijoje, Olandijoje, 
Lenkijoje, Rusijoje. Australijoje. Kinijoje. 
Šių metų pabaigoje turėtų pasirodyti al
bumas „Kražių portretas“, susumuojantis 
aštuonis metus trukusį fotografo kūrybinį 
darbą.

Mindaugo Kavaliausko sudaryta ir re
daguota bei „Šviesos raštas“ leidyklos 
išleista knyga „Customs Ignored: Lithu
anian and Australian Photography“ jungia 
aštuoniolikos fotografų darbus - devynių 
lietuvių fotografų ir devynių australų 
fotografų darbų rinkinius apie šių, viena 
nuo kitos nutolusių, labai skirtingų šalių 
kultūrų ir visuomenių bendrumus. Aršios 
šalys turi ką nors bendra? Šios knygos 
pasirodymas teigia, kad „taip“. Globalė- 
jantis pasaulis vis labiau priartina net 
skirtingų pusrutulių žmones, kurie išgy
vena panašius džiaugsmus, apribojimus, 
viltis, grėsmes. įvairių laisvių protrūkius.

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

®
 Pasaulio

Lietuvių 
Bendruomenė

(PLB)
Visais laikais lietuviai apsigyvendavo ir 

kitose šalyse, kartais savo noru, o kartais 
ištremti ar prievarta išvežti. Ypatingai 
daug žmonių Lietuvą paliko per pasku
tinius 70 metų, kai sovietiniai okupantai 
masiškai trėmė nekaltus gyventojus j Si
birą, kai vokiškieji okupantai gaudė ir ve
žė žmones darbams į Vokietiją ir, kai bi
jodami sugrįžtančios sovietų okupacijos, 
žmonės savo noru traukėsi j Vokietiją 
galvodami, kad tai tik laikinai. Ir pagaliau, 
atkūrus nepriklausomą, liet nuskurdintą ir 
vargstančią Lietuvą, daug kas išvažiavo 
gerenės duonos ieškoti.

Visur tie išvykėliai glaudėsi prie savo 
tautiečių ir stengėsi vieni kitiems padėti. 
Jie būrėsi į draugijas, kad galėtų išlikti lie
tuviais. Antro pasaulinio karo pabaigoje 
labai daug lietuvių atsirado Vokietijoje. 
Dauguma jų gyveno pabėgėlių stovyklose, 
išlaikomi Anglijos. Amerikos ir Prancū
zijos organizacijų.

Čia jie tuojau susirūpino savo vaikų ir 
jaunimo ateitim ir ėmė kurti mokyklas, 
sporto klubus, tautinių šokių grupes ir 
chorus. Atsikūrė skautai ir ateitininkai. 
Stovyklose virė lietuviškas gyvenimas, veikė 
teatrai, buvo leidžiami laikraščiai, knygos.

Tačiau reikėjo tą veiklą apjungti, kad 
pasilikusi stovyklų salelėse, ji neišnyktų. 
1949 m. buvo paskelbta Lietuvių Charta - 
dalykai, kuriuos kiekvienas lietuvis pri
valėjo žinoti ir laikytis. Lietuvių Charta 
skelbė, kad pasaulyje pasklidę lietuviai 
sudaro vieningą Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę. Nebuvo jokio “įstojimo j 
Bendruomenę” - kas buvo ar jautėsi lie
tuvis - buvo jos narys. Kiekvienos vietovės.

Mindaugas Kavaliauskas "Kražių portretas”.

pergales ir nusivylimus. Abiejų šalių me
ninėje fotografijoje ryškėja kūrėjų siekimas 
būti pamatytais, išgirstais, kuomet jie 
kreipia objektyvus j diskutuotinus klau
simus apie patogią ir sočią, ir savyje beužsi- 
darančią, vis labiau susvetimėjančią ir vis 
labiau abejingą vakari) visuomenę. Knyga 
„Customs Ignored: Lithuanian and Aus
tralian Photography“ yra apie tradicijas ir 
jų nepaisymą arba keitimą. Ieškodami 
dialogų, keldami klausimus, fotografai 
siekia atsiribotinuo seniai susiformavisių 
fotomeno kanonų, arba, naujai interpre
tuodami siužetus, siekia parodyti poky
čius tradicinėje visuomenėje. Ne mažiau 
svarbus ir žodžio „customs“ kitos reikšmės, 
kalbančios apie muitines ir sienų kirtimą, 
motyvas. Juk būtent menas, o pastaraisiais 
metais, ypač fotografija, yra viena inten
syviausių kultūrinio dialogo medijų, ne
pažįstanti atstumų, sienų ir apribojimų.

lietuviai išsirinkdavo asmenis, kurie va
dovavo kultūrinei ir poli! inei veiklai. Taip 
atsirado “valdybos”.

Pradžioje toji Bendruomenė veikė tik 
Vokietijoje. Kai lietuviai ėmė emigruoti į 
kilus kraštus - Angliją, JAV, Kanadą, Pie
tų Ameriką ir Australiją - ten esamos 
lietuvių draugijos pamažu įsiliejo j PLB. 
Atsirado atskirų kraštų ir apylinkių ben
druomenės, kurios palaikė tyšį ir bendra
vo viena su kita suruošdamos menininkų 
gastroles, jaunimo kongresus, mokslo 
simpoziumus, dainų ir šokių šventes ir 
PLB seimus. Pirmas toks seimas įvyko 
1958 m. New York’e. Jame dalyvavo 
atstovai iš 14 kraštų.

Lietuva dar daug metų buvo pavergta, 
tai PLB uždavinys buvo ne tik išlaikyti 
lietuvybę, bet ir neleisti pasauliui užmiršti 
neteisėtos okupacijos ir Sov. Sąjungos 
vykdomo genocido. Pareiškimais, prašy
mais ir demonstracijomis laisvojo pasaulio 
lietuviai nuolat reikalavo laisvės Lietuvai.

Atgavus laisvę ir lietuviams pradėjus 
uždarbiauti kitose šalyse, lietuvių ben
druomenės ėmė kurtis Airijoje, Ispanijoje, 
Danijoje ir daugelyje kitų šalių. Atbudo ir 
buvusioje Sov. Sąjungoje gyvenę ir dirbę 
lietuviai - Rusijoje, Ukrainoje, Baltaru
sijoje, Moldavoje. Vilniuje įsikūręs PLB 
atstovas Gabrielius Žemkalnis ėmė rū
pintis Sibiro tremtiniais ir jų palikuoniais. 
PLB ėmė kurtis tolimuose Sibiro kraš
tuose. Lietuvos valdžia padėjo kai kuriems 
grįžti ir įsikurti, o kitiems padėjo steigti 
lietuviškas mokyklėles, aprūpino knygo
mis, kvietė vaikus j Lietuvių Namus Vil
niuje - mokyklą-bendrabutį tremtinių 
vaikams ir anūkams.

Visiems pasaulio lietuviams yra lei
džiamas žurnalas “Pasaulio lietuvis”. Jo 
paskutiniame puslapyje rasite PLB adre
sus 41-oje pasaulio valstybėje. Kur benu
važiuotume t, galite surasti lietuvį.

Aliutė

Mūsų Pastogė Nr. 37, 2009.09.23, psl. 5

5

ballaratfoto.org


Antanas Laukaitis NAMO SUGRĮŽUS
Po nepilnų trijų viešnagės Lietuvoje 

mėnesių vėl grįžau į namus Sydnėjujc. 
Atostogos gimtinėje prabėgo įdomiai ir 
puikiai, bet namai visuomet lieka namais. 
Kaip smagu vėl sugrįžti įjuos, susitikti su 
artimaisiais ir draugais bei pasijusti, kad 
juose esi nebe svečias, bet šeimininkas.

Kaip jau rašiau anksčiau. Lietuvoje bu
vau labai nuoširdžiai priimtas ir vaišintas. 
Taip pat manau, kad mano vadovaujami 
jaunieji sportininkai buvo viskuom paten
kinti ir jokių nusiskundimų iš jų negirdė
jome. Spalio pradžioje Sydnėjujc vyks 
Pasaulio veteranų sporto žaidynės. į kurias 
iš Lietuvos dalyvauti įvairiose sporto ša
kose atvyksta apie 70 veteranų sporti
ninkų. Čia viešėdami jie norėtų pamatyti 
ir mūsų Lietuvių Klubą bei susipažinti su 
vietos lietuviais. Aš manau, kad mes - 
sporto vadovybė. Apylinkės Valdyba ir 
Lietuvių Klubo vadovy bė - turėtume pasi
tarti ir mūsų Klube surengti bendra Susi
pažinimo vakarą, kad galėtume paben
drauti su svečiais. Tuom parodytume nors 
dalį mūsų vaišingumo, kurį mes patyrėme 
Lietuvoje.

Pažintis su generolu
Šių metų pradžioje vykdant studentų

Gencrolas Saulius Stripeika ir Antanas I aukaistis.

Siaurės Geelonge mažėja lietuvių
Juozas Gailius

Tęsinys iš “M.P.” nr. 34.
Savitarpio pagalbos ir labdaros orga

nizacijos nariai kiekvienais metais su
ruošdavo pelningus balius. išvykas į gam
tą. iešmines ir Kalėdų eglutę vaikams. 
Kadangi tai buvo šalpos organizacija, 
kurios nario mokestis buvo tik trys dole
riai. užteko tik paduoti pareiškimą ir 
pasižadėti laikytis įstatų, kad pinigai ne
būtų panaudoti kitam tikslui. Prabėgo 30 
metų remiant ir padedant kitiems, išda
linta paramos virš 50,000 dolerių.

Nors GL Sąjunga užsidarė prieš daug 
metų, bet palikimo pinigai vis dar remia 
Geelongo jaunimo organizacijas. Atrodo 
praėjusiais metais 900 dolerių suma buvo 
padalinta po lygiai tautinių šokių grupei, 
sportininkams ir skautams.

(...)
1997 metų liepos 23 d. Geelongo 

Lietuvių Namai sudegė. Ši žinia pasirodė 
spaudoje ir televizijoje. Tapome padegė
liais. aukos plaukė Lietuvių Namų at
statymui. Tuometinis ALB Geelongo 
Apylinkės Valdybos pirmininkas Stasys 
Šutas, išnagrinėjęs visas statybines ap
linkybes ir galimybes, gavo patarimą, kad 
neverta atstatyti Lietuvių Namų, nes 
pastatas buvo apdraustas per maža suma.

Reikėjo daug pastangų ir laiko, kol 
pagaliau iš miesto Savivaldybės padegė
liai ilgam laikui išsinuomavo salę Bell Post
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pasikeitimo programą, iš Anglijos į Syd- 
nėjų pusmečiui atvyko lietuvaitė Ernesta 
Stripeikaitė. kuri apsigyveno mano na
muose. Ji yra mano gero prieteliaus iš 
Vilniaus. Lietuvos pasienio policijos vado 
generolo Sauliaus Stripeikos dukra.

Puiki ir maloni mergina vėliau į sve
čius pasikvietė ir abu savo tėvus su jau
nesne sesute. Viešnagės metu mes visi 
artimai susibičiuliavome. Vėliau man 
lankantis Lietuvoje, generolas Saulius 
Stripeika labai nuoširdžiai ir rūpestingai 
mane prižiūrėjo.

Smagu buvo lankytis ir artimiau susi
pažinti su Pasienio policijos ir valstybės 
sienų apsaugos tarnyba, kuri buvo įsteig
ta po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
1990 metais. Buvo sudaryti bei įrengti 64 
pasienio kontrolės punktai ir atsirado 
pirmosios aukos. 1991 metais tarnybos 
metu prie Lietuvos - Baltarusijos sienos 
buvo nušautas pamainos viršininkas Gin
taras Žagunis. Vėliau, tais pačiais metais 
įvyko Medininkų žudynės, kai sovietų 
spec, dalinys žiauriai nužudė septynis 
Lietuvos sienos gynėjus.

Lietuvos valstybės sienos ilgis yra 
1.762 kilometrai ir ją saugo sausumos, jū-

ros ir oro pasieniečių 
pajėgos. Generolas 
Saulius Stripeika labai 
vaizdžiai man papasa
kojo apie savo kaip 
pasienio policijos va
dovo darbą ir užduo
tis. Jo žinioje dar yra 
labai gerai užsireko
mendavusi pasieniečių 
mokykla, specialiųjų 
užduočių rinktinė, 
užsieniečių registra
cijos centras, aviacijos 
rinktinė. Ignalinos ato
minės jėgainės apsau
ga. pakrančių apsau
gos rinktinė ir viena iš 
svarbiųjų pasieniečių

Hill Parke. Tai labai geros ir tinkamos 
patalpos, bet sudėtingas išnuomavimas, 
nes netoli esančios viešos vaikų sūpynės 
padaro salei žalos.

Taigi, likome be nuosavybės, o Šiaurės 
Geelongas - be Lietuvių Namų. Lietuvių 
sklypai tame priemiestyje parduoti Rašant 
šias eilutes, čia liko tik vienas pirmųjų 
naujakurių namas. Buvusi Meilutė Jan
kutė sukūrė šeimą su Vytu Bindoku. 
pasistatė du namus ir užaugino tris sūnus, 
kurie dabar gyvena kituose priemies
čiuose. tik seneliai liko ištikimi Šiaurės 
Geelongui. Dar yra keli namai, kuriuose 
gyvena brandaus amžiaus lietuviai, kiek 
vėliau atvažiavę pas gimines iš Anglijos 
ir Lietuvos. Pirmo dešimtuko didelis 
įnašas buvo pirmą ir antrą kartą organi
zuojant Lietuvių Namų statybą. A.a 
Česlovas Valodka išdirbo 620 vai. o Juo
zas Gailius - 511 vai. Pradedant Namų 
padidinimo statybą, a.a. Al. Baltrūnas 
nuvalė 12.000 plytų, išdirbo 784 vai. lai
bai daug darbo įdėjo a.a. E Andriukonis. 
išmūrydamas tarpsienius pirmoje staty
boje. o vėliau paskutinėje. Iš viso dirbęs 
753 vai. a.a Juozas Rapkauskas palikime 
aukojo vestibiulio duris, kurių kaina virš 
10.000 dolerių.

Neliko lietuvių ir Lietuvių Namų 
Šiaurės Geelonge, bet gyvenimas ir 
išnuomotose patalpose einasi gerai. Turi
me gerą ir darbščią ALB Geelongo 
Apylinkės Valdybą, susidedančią iš Sta- 

_sio Šuto. Kajetono Starinsko. Genės 
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Pagerbimo metu prie karo aviacijos dalinio. Antanas laukaitis stovi trečias iš dešinės.

veiklos sritis-specialiųjų šunų mokykla, 
jų dresiravimas ir pritaikymas sekimo 
veiklai. Šis dalinys yra labai gerai pareng
tas ir pasieniečių šunys jau daug kartų 
įrodė savo naudą sekimo ir gaudymo dar
be. Kaip man sakė generolas, jo vadovau
jama rinktinė naudoja naujausią techno
logiją bei pažangiausius metodus, ypač

Kviečia Sydnėjaus jaunesniuosius skautus
Sidnėjaus “Aušros” tuntas jaunesniesiems skautams(iki lOmetų) 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: I mirai Belkus tel.: (II) 9728 9074 ar 

04 0799 4421 (Mobile), arba Elenai Erzikov tek: (H) 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 27lh 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 930 a.m.
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 - (H) 9610 2540 or 04 0535 4260 (Mobile).
Please contact either I.aura or Elena by 20.09.09. Numbers are required for 

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

Valaitienės. Vyto Brenner ir Jono Obe
liūno. Turime net dvi tautinių šokių 
grupes - vaikų “Gegutė”, kuri veikia apie 
30 metų (vadovė Regina Bindokienė) ir 
vyresnių “Linas”, kuris su vadove Loreta 
Čižauskaitc - Tigani šiemet keliavo į 
I jetuvą. Visada gražiai pasirodo Geckmgo 
lietuvių choras “Viltis”, kurio vadovė ir 
dirigentė yra Aldona IJpšytė-Scano. Daug 
metų klausomės ir balsingo seksteto 
“Aidai” dainininkų.

Nuo naujakurystės laikų sėkmingai 
veikia Geelongo lietuvių sporto klubas 
“Vytis. Bėgant metams matėme žaidžiant 
tėvus, vėliau vaikus, o dabar anūkus. Tai 
susipratusių sportininkų ir vadovų, kurie 
šiemet sudaro Valdybą (Alex Wiasak. 
Sten Rebis. Simon Jovic. Petras Obeliū
nas. Liucija Volodkaitė - Koszcla ir M. 
Watach).dėka.

Galbūt neapsiriksiu, kad lietuviškiau
sia grupė Geelonge yra skautų “Židinys”, 
kuriam vadovauja Kajetonas Starinskas- 
tėvūnas. o Vytas Mačiulis yra kancleris (jis 
dar vadovauja ir skautų “Šatrijos” tuntui

Turime ir lietuvišką radijo valandėlę, 
kurią įdomiai praveda Irena Stumbrienė

dabartinės krizės metu, kai labai stipriai 
yra paplitusi kontrabanda ir kovoti su ja 
yra labai sunku. Generolas man pasiūlė 
apsilankyti pajūrio užkardose, paplaukio
ti jų pakrančių laivais ir paskraidyti jų 
malūnsparniu. Tačiau dėl laiko stokos ne
galėjau pasinaudoti tokiu patraukliu 
pasiūlymu. (Bus daugiau) 

ir Stasė Lipšienė.
Per 60 metų ne tik Šiaurės Geelonge 

daug kas pasikeitė (praradome daug tau
rių lietuvių), bet ir Geelongas pasidarė 
didesnis. Norėdami pervažiuoti per 
Geclongą turėsite 30 kartų sustoti prie 
šviesoforų. Vietinė spauda paskelbė, kad 
jau atidarytas naujas miesto centrą 
aplenkiantis kelias, kuriuo galima va
žiuoti 100 km/vaL greičiu. T aigi. važiuojan
tys į pajūrį sutaupys 40 minučių laiko ir 
saugiau nuvažiuos.

Dabartiniu metu daugiausia lietuvių 
kilmės asmenų apsigyveno Newton ir West 
Geelong priemiesčiuose. Tai daugiausia 
mišrios šeimos, kurių nuosavybėje yra 16 
namų, galkiek yra ir nuomojamų namų.
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Sporto veteranų rinktinės, dalyvausiančios 2009 
m. Pasaulio Sporto Veteranų Žaidynėse sąrašas

In memoriam
Tęsinys iš MP nr. 36.

ORIENTAVIMOSI SPORTAS
47. Vilma Galcckienė, Vilnius, lydintis 
asmuo, orientavimosi sportas.
48. Julius Ptašekas, Vilnius, orientavi
mosi sportas.
49. Marius Ptašekas, Vilnius, orientavi
mosi sportas.
50. Vitalija Ptašekienė, Vilnius, orientavi
mosi sportas.
51. Ileurikas Ulevičius, Vilnius, orientavi
mosi sportas.
52. Jūtarė Ulevičienė, Vilnius, orientavi- 
mosisportas.
53. Raimondas Paknys, Vilnius, orientavi
mosi sportas.
54. Gytis Juška, Vilnius, orientavimosi 
sportas.
55. Ričardas Tėvelis, Vilnius, orientavi
mosi sportas.

ŠUOLIAI Į VANDENĮ
56. Elena Puišienč, Kaunas, komandos 
vadovė, šuoliai j vandenį.
57. Asta Girdauskicnė, Kaunas, šuoliai i 
vandenį, 1 m, 3 m ir bokštas.
58. Alė Pikturnienė, Kaunas, šuoliai įvan- 
denį, 1 m.
59. Artūras Aidulis, Kaunas, šuoliai į van
denį, i m, 3 m ir bokštas.
60. John Dciniugcr, JAV, šuoliai į van
denį. i m, 3 m ir bokštas.

SUNKIOJI ATLETIKA
61. Natalija Malažinskicnė, Birštonas, ko
mandos vadovė, sunkioji atletika.
62. Albinas Vytautas Nausėda, Klaipėda, 
sunkioji atletika.
63. Romas Matažinskas, Birštonas, sun
kioji atletika.
64. Kęstutis Kardelis. Kaunas, sunkioji 
atletika.
65. Gintautas Čeponis, Panevėžys, sunkioji 
atletika.
66. Kęstutis Kalunda, Panevėžys, sunkioji 
atletika.

KREPŠIN IS-ŽALGIRIEČIAI
67. Anatolijus Čupkovas, Kaunas, trene
ris, krepšinis.
68. V. Masalskis, Kaunas, krepšinis.
6.9. S. Jovaiša, Kaunas, krepšinis.
70. A. Stašaitis, Kaunas, krepšinis.
71. V. Ribinskis, Kaunas, krepšinis.
72. L. Žukaitis, Kaunas, krepšinis.
73. J. Sadovnikovas, Kaunas, krepšinis.
74. A. Abromavičius, Kaunas, krepšinis.
75. V. Linonis, Kaunas, krepšinis.
76. A. Lingė, Kaunas, krepšinis.

Pasaulio Sporto Veteranų Žaidynės vyks spalio 10 - 18 dienomis.
Pagrindinė dclegaeija gyvens - BASE HOSTEL SYDNEY, 477 Kent Street, NSW 
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77. A. Šimkevičius, Kaunas, krepšinis.
78. A. Raudonis, Kaunas, krepšinis.
79. E. Nazmontas, Kaunas, krepšinis.
80. G. Budnikas, Kaunas, krepšinis.
81. Lilonicnė, Kaunas, lydintis asmuo, 
krepšinis.
82. Abromavičienė, Kaunas, lydintis as
muo, krepšinis.
83. E.Zukaitytė, Kaunas, lydintis as
muo, krepšinis.
84. R. Zukaitytė, Kaunas, lydintis asmuo, 
krepšinis.
85. L Drudulytė. Kaunas, lydintis asmuo, 
krepšinis.
86. L Zareckis, Kaunas, lydintis asmuo, 
krepšinis.
87. S. Vaškelis, Kaunas, lydintis asmuo, 
krepšinis.
88. S. Vaškelis, Kaunas, lydintis asmuo, 
krepšinis.
89.0. Bartnikas, Kaunas, lydintis asmuo, 
krepšinis.
90. V. Vitkus, Kaunas, lydintis asmuo, 
krepšinis.
91. G. Čiupkovas, Kaunas, lydintis as
muo, krepšinis.
92. Jurgis Kaziūnas. Vilnius, krepšinis.
93. Vladas Stašaitis, krepšinis.
94. Albinas Raudonius, krepšinis.
95. Romas Dranseika, krepšinis.
96. Gediminas Šačkus, krepšinis.
97. Rytis Sasnauskas, krepšinis.
98. Stasys Jankauskas, Šiauliai, krepšinis.
99. Vidmantas Butkus, krepšinis.

IRKLAVIMAS
100. Audronė Dumšienė, Vilnius, irkla
vimas MW2XD, MW4XC.
101. Birutė Gečauskienė, Vilnius, irkla
vimas MW2XD, MW4XC.
102. Audronė Kaladžinskienė, Vilnius, irk
lavimas MW4XC.
103. Nijolė Kondortieuė, Vilnius, irklavi
mas MW4XC.
104. Sigitas Kaladžinskas, Vilnius, lydintis 
asmuo, irklavimas.
105. Valentinas Liubinavičius, Vilnius, irk
lavimas 4,4-.
106. Petras Bačiauskas, Kaunas, irklavi
mas 4,4-.
107. Jolanta Lakštauskicuė, Vilnius, ly
dintis asmuo, irklavimas.
108. Vytautas Lakštauskas, Vilnius, irkla
vimas 4,4-.
109. Povilas Srivelis, Vilnius, irklavimas 
4,4-.

Af A Vytautas Burokas
1936.07.29 - 2009.08.09

Our dad Vytas, or as his Australian 
friends call him “Bill”, was born in Vil
kaviškis - Lithuania on the 29th of July 
1936. He had his only sister “Anna” who 
is greatly saddened by his departure.

On the day of his 8th birthday in f944, 
the family fled from I .ithuania to Germany 
as the Russian army advanced into 
Lithuania during WW2. Dad’s father 
stayed behind and joined the Lithuanian 
army to protect the country. Dad. his sister 
Anna and their mother lived in various 
refugee camps with other Lithuanians in 
Germany for 4 years. When Australia 
accepted refugees and migrants. Dad and 
his family arrived in Sydney in 1949 on a 
ship called “The Svalbard” a converted 
Noiwegian Army Ship.

The family was split. My grandfather 
was sent to Canberra and my grandmother 
and aunty Anna were sent to work at St 
Margaret’s Hospital and later to Prince 
Henry Hospital where they lived on site. 
There was no room for dad so he was put 
into Marist Brothers College boarding 
school in Waverley. As the family wanted 
to stay together, grandma applied for a job 
in Springwood and dad was transferred 
to Katoomba I ligh School.

After leaving school, dad became an 
apprentice at the Railways and after 4 
years learnt the trade of boilermaking. 
He was very good at it as he had a talent 
for building and creating. Some of his work 
can be seen around Sydney and Canberra, 
like parts of the Sydney Centrepoint Tower, 
the construction of the Powerhouse 
Museum, the strengthening beams of the 
Harbour Bridge and the famous jet 
blowing fountain in Canberra on Lake 
Burleigh Griffin which has his initials 
engraved on the base.

As dad worked he helped my 
grandparents build a house in Fenwick St 
Bankstown. He also donated money to 
build a Lithuanian House and helped dig 
its foundations.

Dad met our mum Jadvyga (“Jan”) and 
they were married on the.3rd of April 1961. 
They bought a house in Sylvania Waters 
and that is where in 1967 I was born and 
my brother Peter in 1970. Dad would 
always drive us to play basketball and to 
Saturday School to study the Lithuanian 
language. He also built an amazing boat 
called “The Iron Wolf’ which for us kids 
was like a mobile cubby house taking us on 
many fishing and sailing adventures.

Vytautas Burokas.

Dad was very active among the 
Lithuanian community. He joined the folk 
dancing group, played soccer and joined 
the scouts. He never missed the Sports 
Festivals where he went with his family 
and iaterwith my brother.

He joined the Kovas Golf Club, the 
“Pool Club” where he won numerous * 
trophies and also the Fishing Club. My 
dad just loved all sports and was also a 
volunteer driver for the Sydney Olympic 
Games in 2000.

In 1957 he joined the Lithuanian Choir 
and sang for almost 50 years. He also sang 
in an Octet and entertained people in a 
singing group “I.inksmieji Broliai” (= The 
Happy Brothers”).

Dad was a director of the Lithuanian 
Club for 5 years and dedicated much of 
his free time working for the Club and 
the Lithuanian community. He visited 
Lithuania 4 times and represented the 
Australian Lithuanians in pool!

Dad was friendly with everyone. He was 
well liked by older and younger generations. 
He loved everyone and happily welcomed 
people fromLithuania and USA to stay at . 
his home. Dad loved people and enjojed a 
great and full life. He loved his family 
unconditionally. Peter and I love our dad 
very much as he was a fantastic father, a 
brilliant chef! (No BBQ was ever left 
unattended when he was around.) He was 
a very inspiring and positive energy 
throughout our lives and, most of all, a very 
loving and caring friend!

Michael Burokas

©
Lietuvos vardo paminėjimo 
Tūkstantmečio Jubiliejus dar nesibaigia!

Jubiliejinio Lietuvos Tiikstantmečio proga kviečiame foto
nuotraukų darymo mėgėjus dalyvauti nuotraukų konkurse “LIETUVA 
IŠ ARTI” arba “REGĖTALIETUVA”.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
giamiausių nuotrauką ir komisijos premijos. Viena premija bus skirta vaikams/jaunimui 
iki 17 metų. Nuotraukos bus išstatytos Melbourne Lietuvių Namuose, spalio 18 ir 25 
dienomis. Premijų Įteikimas įvyks spalio 25 dieną.

Prašome nuotraukas pristatyti j Lietuvių Namus iki spalio 11 dienos arba paštu, 
siunčiant adresu: 2/6 Niki Court, EAST BENTLEIGH, VIC 3165. Rengėjai

AvA Vytauto Buroko prisiminimui 
skirtos aukos dėl vėžio tyrinėjimo.

J.Burokas - $50,0.Dobbs - $20, B.Zakarauskas -$20, Kains šeima - $20, E. ir V. Šiitas
- $20, L ir V.. Valiūkai, $20 - N. ir J. Liutikai, $50 - L. Gaidžionis - $20,1., ir A. Kra- 
miliai- $40, R. ir E. Casalcgno-$50, N. Chan-$10, J. Kusta-$10, A. irG.Kusta- 
$10,N.Užubalienė-$5,J.Mickicnė-$10, A.Bučinskas-$10,Protų šeima- $25, R. 
ir R. Zakarevičiai - $20,1. Požclaitė-Davis - $5, D. Kazokas - $50, R. Kazokas - $30, A. 
Zduoba - $20, G. Kalėda - $20, R. Vingilis - $20, Allan ir Audrey Pope - $20, J. 
Kalgovas/R. Bukis - $20, Justinas Ankus - $10, T. Jablonskis - $10, A. Bieri - $20, 
Leeka Kraucevičiūtė-Gruzdeff- $20, Kajus Kazokas - $10, Gintaras Janulevičius - $20, 
Aldona Zakarauskas - $20, Giedrius Dryža - $20, K. ir D. Ankai - $20, Aldona Kolbakas
- $20, M. Kavaliauskas - $10, G. Sauka - $10, J. Blansjaar- $20, J. Abromas - $20, R.
Kalėda - $10. (Viso surinkta $835.) Pinigai pasiųsti j “Cancer Council NSW”. Ačiū 
visiems aukotojams. Jadvyga Burokas

Minis buvusiam Lietuvių Klubo Valdybos direktoriui

At A Vytautui Burokui,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Jadvygą, buvusią Sydnėjaus Lietuvių Klubo 

Valdybos direktorę, sūnus Miką ir Petrą, seserį Onutę Dobbs, gimines ir 
pažįstamus. Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba

A f A Joanai Bartašienei
mirus, liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame dukrą - Melbourne 

Socialinės Globos Moterų Draugijos pirmininkę - Bronę Staugaitienę, jos šeimą 
bei visus artimuosius.

Mclbotirno Pensininkų Sąjunga
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ALB Geelongo ir Apylinkės 
visuotinas narių susirinkimas

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

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

Numatyta sekanti dienotvarkė:
Susirinkimo atidarymas.
Prezidiumo kvic timas.
Dienotvarkės priėmimas.
Mirusiųjų pagerbimas.
Praėjusio metinio susirinkimo protokolo skaitymas ir jo priėmimas.
Pranešimai:

Apylinkės Valdybos pirmininko. Iždininko,
Revizijos komisijos. Organizacijų.

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

Kili reikalai, pasiūlymai, diskusijos. Susirinkimo uždarymas. Tautos Himnas.
Po susirinkimo, visi yra kviečiami pasilikti kavutei ir užkandžiams!
Kviečiame visus dalyvauti. ALB Geelongo Apylikės Valdyba

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

Kaziui f^raifuMui
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

ALB Sydnėjaus Apylinkės susirinkimas
ALB Sydnėjaus Apylinkės susirinkimas įvyks sekmadienį, spalio 11 dieną,

2 vai. p.p., Sydnėjaus Lietuvių Klube.
Dienotvarkė:

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

Apylinkes Valdybos pirmininko. Iždininko.
Revizijos komisijos. Organizacijų.

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 maloniai kviečiami pabendrauti Klubo bare ar restorane.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

Klubo darbo valandos:
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.

Sekmadienį, rugsėjo 27 d. - Svetlanos cepelinai, balandėliai ir koldūnai.

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:
Viktoras Šliteris - Pirmininkas, tek: 9498 2571.
Angonita Wallis - Pirmininko pavaduotoja, tel.: 0413 990 760.
Garry Pcnhall - Sekretorius,
Birutė Magylė - Iždininkė. Elė Kains - Iždininkės padėjėja 
Romas Kalėda - Ūkvedys

Klubo Valdytoja - Suzanne Fairhall, tel.: 9708 1414.

Spalio 4 dieną, sekmadienį, 2 vai. p.p. — lietuviškas video filmas

“Nelaužyti priesaikos”.

MELBOURNE CUP
fc. TUESDAY NOVEMBER 3rd

8 ENJOY A SPRING FUNG AND RACE FEVER 
‘A Complimentary drink on Arrival’

PRIZES for Best Hats, Best Tie, Sweeps am 
Lucky Lady/Lucky Man

Bling for sale at the MINI MARKETS. I 
SHOP till you drop. 
PARTY till you stop.

The Director of Gallery 
NTK Norma Tahhan- 

Klioury 
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, NSW2132 
gallery.ntk@bigpond.com www.galleryntk.com.au

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

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

AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
Pirmininkė Rita Mačiulaitienė tel: 0425 704 890

Q1O ■MMumo «o<o Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška 
Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018. 
e-mail: juskagirl@y7mail.com

Book real soon and arrive at noon

$50 a head. Phone Suzanne to book 9708 1414.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams-$65.

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

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

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