
Eina nuo 1949 Australian Lithuanian Weekly Post Print Approved PP 255003/01774 Kaina-Price $1.50 2009.0930 Nr. 38 (3161)

Sydnėjaus Liet. Klube - darbuotojai ir savanoriai Prezidentės dėmesys žemės ūkiui

Sydnėjaus Lietuvių Klube rugsėjo 20-oji buvo paskelbta “Lietuviškų patiekalų diena”. 
Tą pačią dieną vyko ir Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos narių 
metinis susirinkimas. Taigi, Klube svečių netrūko.
Nuotraukoje - būrelis Klubo darbuotojų ir savanorių padėjėjų baigiantis darbo dienai. 
Nežiūrint ilgų patarnavimo valandų visų nuotaika buvo puiki.

Lietuvos Įvykių apžvalga
Amerikos 

svarba Baltijos 
šalių saugumui

Jungtinėms 
Amerikos Valsti
joms (JAV) nuspren- 
dttsioms nedislo
kuoti Pricšraketinės 
gynybos sistemos 
(PRG) elementų 
Lenkijoje ir Čekijo

je, reikės įrodyti.savo įsipareigojimus Bal
tijos šalims, teigia Lietuvos premjeras 
Andrius Kubilius.

“Manau, dabar Amerikos rūpestis-įro
dyti Baltijos šalių žmonėms savo Įsiparei
gojimus užtikrinti mūsų regiono saugumą. 
JAV administracija turėtų žinoti, kad Cen
trinėje Europoje jausmai yra labai paprasti. 
Aš nenorėčiau, jog mūsų žmonės padarytų 
išvadą, kad Rusija kokiu nors atžvilgiu 
laimi ginčą, kas turi daugiau įtakos įvy
kiams Centrinėje Europoje”, - sakė AKu- 
bilius. Jis pažymėjo, kad toks JAV sprendi
mas, sutampantis su netoli Lietuvos sie
nos vykstančiomis didžiausiomis pasta
rojo meto Rusijos ir Baltarusijos karinė
mis pratybomis, gali sukurti įspūdį, kad 
Lietuva yra mažiau saugi.

Siūloma viešinti KGB 
bendradarbius

Po naujo Liustracijos įstatymo projekto 
diskusijų Nacionalinio Saugumo ir Gy
nybos Komiteto (NSGK) pirmininkas A. 
Anusauskas teigė, kad reikia paviešinti 
asmenis, kurie bendradarbiavo su KGB.

NSGK pirmininkas ir naujojo Liustra
cijos įstatymo projekto autorius teigia, kad 
turėtų būti viešinamos dar neprisipažinusių 
asmenų pavardės.

“Viešinimo darbas ir teisinis liustravi- 
mo darbas gali būti atliekamas paraleliai. 

Manyčiau, kad liustracijos procesas, archy
vų dugnas turi būti pasiektas”, - teigė 
Arvydas Anusauskas. Jis sakė, kad viešin- 
tinų asmenų sąraše galėtų atsidurti 600-800 
pavardžių. Pasak jo. tiek bendradarbiavi
mo su KGB atvejų būtų įmanoma įrodyti.

A Anusauskas neatmetė galimybės, kad 
valstybės tarnyboje iki šiol gali dirbti keli 
šimtai bendradarbiavimo su KGB neprisi
pažinusių asmenų.

Naujam Liustracijos įstatymo projektui 
po pateikimo Seime jau pritarta. Liustra
cijos procesą tikimasi baigtiper tris metus.

Seimo Pirmininko reikšmė ir 
problema

Pagal JAV konstituciją, Prezidento 
neįgalumo atvejų jo pareigas perima vi
ceprezidentas, gi ir šiam to negalint atlik
ti, laikinuoju Prezidentu tampa Valstybės 
Sekretorius (The Secretary of State). Pagal 
Lietuvos konstituciją, nelaimei ištikus Pre
zidentą, jo pareigas laikinai perima Seimo 
Pirmininkas. Tad Seimo Pirmininko parei
gos yra Lietuvos valstybėje labai svarbios.

Maždaug prieš savaite. Lietuvos Seimo 
Pirmininkas buvo Seimo atleistas iš pa
reigų. Seimas, spręsdamas parlamento 
vadovo Arūno Valinsko likimą, balsavo 
slaptai. Nė viena frakcija jo nepalaikė. 95 
parlamentarams balsavus už tai, kad Sei
mo pirmininkas turi pasitraukti, jis buvo 
atstatydintas iš einamų pareigų.

Parlamento vadovą palaikė lik 20 Sei
mo narių. 9 balsavimo lapeliai rasti 
sugadinti, o septyni “Ąžuolo” frakcijai pri
klausantys nariai, AValinsko bendražygiai, 
balsavime nedalyvavo.

Dar prieš balsavimą Seime Premjeras 
Andrius Kubilius sakė, kad kiekvienas jo 
frakcijos narys privalės balsuoti “pagal 
sąžinę, o tai - individualu”.

Nukelta į 2 psl.

Prezidentė, susitikusi su žemės ūkio 
ministru Kaziu Starkevičiumi, paragino 
žemės ūkiui skirtas Europos Sąjungos 
fondų lėšas naudoti efektyviau ir racio
naliau. Šiuo metu Lietuvoje apleisti 
nedirbamos žemės plotai siekia net pusę 
milijono hektarų, lokių apleistų žemių 
daugiausia yra apie didžiuosius šalies 
miestus - Vilnių. Kauną, Panevėžį. Tuo 
tarpu savo žeme gerai prižiūri Žemaitijoje 
ir Suvalkijoje.

Palietusi kitą žemės ūkio sektoriaus 
aktualią problemą - pieno supirkimo 
kainas. Prezidentė akcentavo, kad šiuo 
metu jos yra kritusios ir pasiekė 2004 me
tų lygį, o tai yra žemiausias kainų lygis 
visoje Europos Sąjungoje. Po susitikimo 
su Prezidente žemės ūkio ministras pa
reiškė pieno kainos augimui matąs vie
nintelę išeitį - kooperacijų. K. Starkevi
čius sakė, kad Vyriausybė skirs paramą, 
kad pieno gamintojų kooperatyvas “Pie
nas LT” galėtų įsteigti naują pieno perdir

Prezidentė nepatenkinta
• Sužinojusi, kad dėl lėšų trūkumo 

kai kurie teismai nusprendė dirbti tik 
keturias dienas per savaitę, o penktadie
niais teismo posėdžiai nevyks - ir dėl to 
užsitęs bylų nagrinėjimas - Prezidentė 
tam nepritaria. Teismai turi dirbti kiek
vieną dieną ir garantuoti, kad žmonių gin
čai. skundai, piliečių interesai būti) gina
mi ir nagrinėjami, o teismų paslaugos 
teikiamos visą laiką. Užuot trumpinus 
darbo savaitę, ji teisėjams siūlo eiti ne
mokamų atostogų. Tikimasi, jog teisėjai 
taip pat bus solidarūs kaip ir kiti vals
tybės pareigūnai ir eis nemokamų atos
togų pagal slenkančią darbotvarkę.

• Įgyvendindama reformas. Preziden
tė baigė Prezidento kanceliarijos per
tvarką. Bus sutaupyti apie 3 mln. liti) 
griežtinant tarnybinio transporto, telefo
nų, komandiruočių ir reprezentacinių lė
šų naudojimo tvarki). Nuspręsta nuo rug
sėjo 21dienos sumažinti ir struktūrinių

Grupė „ekspertai.eu” kritikuoja aštriai
Pilietinės iniciatyvos grupė ekspertai.eu 

stebisi, kodėl jų turima informacija apie 
didžiuosius I .ietuvoje veikiančius korupci
nius projektus, stipriai tuštinančius šalies 
biudžetą ir keliančius grėsmę naciona
liniam šalies saugumui, nesudomino Vals
tybės saugumo departamento (VSD).

Kai ekspertai, eu norėjo susitikti su 
VSD gen. direktoriumi Povilu Malakaus
ku, jiems buvo pasakyta, jog P. Malakaus
kas tiesiog “nenori kalbėti ta tema, nes 
VSD nėra ta įstaiga, kurią domina di
džioji šalies korupcija”. VSD vadovas 
rekomendavo kreiptis į Specialiųjų tyri
mų tarnybą (STF). kuri, pasak jo. ir užsiima 
“tais dalykais”.

Ekspertai.eu gilinasi į įvairius korup
cinius projektus: “flyLAL”, Nacionalinio 
stadiono statybas, VEKS, Nacionaliniu 
dramos bei Nacionaliniu Operos ir baleto 
teatrais. Tautine Tūkstantmečio progra
ma, LEO LT, kitais neteisėtais privati
zavimais bei aferomis, o ypač teisėsaugos 

bimo įmonę. Tam Vyriausybė numato 
skirti 60 mln. litų. Tai sudarys 60% visos 
projekto vertės.

Pasak žemės ūkio ministro, tai nebus 
valstybės biudžeto pinigai - į pieno ga
mintojų steigiamą pieno perdirbimo įmo
nę bus investuoti ES pinigai ir nuosavos 
žemdirbių lėšos.

“Vos tik žemdirbiai pradėjo labiau 
kooperuotis, dabartiniu metu pieno su
pirkimo kainos jau pakilo keliais centais. 
Dabar 5% pieno jau patys ūkininkai 
perdirba ir parduoda. Kitas būdas yra 
ūkininkų pageidavimas stalyti naują 
kooperatinę įmonę, kurioje veiktų nau
jausios technologijos. Ji didelę dalį pro
dukcijos galėtų skirti eksporto rinkai. 
Tam pritaria Žemės ūkio ministerija”, - 
sakė ministras K. Starkevičius. 'tačiau tuoj 
buvo pastebėta, kad tokiems ūkininkų 
sumanymams nepritaria didžiosios pieno 
perdirbimo įmonės, turinčios savo šak
nis sovietinėje sistemoje. LGITIC 

padalinu), ir darbuotojų skaičių nubrau
kiant 28 pareigybes. Kanceliarijoje nebe
liks kanclerio pavaduotojo pareigybės, 
Bendrųjų reikalų departamento, Infor
macijos ir ryšių su visuomene poskyrio, 
Rezidencijos administratoriaus tarnybos 
ir Valstybės apdovanojimų skyriaus.

Siekiant išvengti piktnaudžiavimų, 
Prezidentės nurodymu, griežtinama tar
nybinio transporto, telefonų bei koman
diruotėms ir reprezentacijai skirtų lėšų 
naudojimo tvarka. Tarnybinis transportas 
galės būti naudojamas tik tarnybos reika
lais. Prezidentės nurodymu, mažinamos 
lėšos ir reprezentacinėms išlaidoms bei 
komandiruotėms. Palyginti su praėjusiais 
metais, reprezentacijai skiriamų lėšų su
ma kitąmet mažinama nuo 2,478,000 litų 
iki 557.000 litų. Komandiruotėms ir 
kelionėms skiriamų lėšų suma sumažės 
iki ketvirtadalio.

LGITIC

sąmoningu neveiksnumu stambių finan
sinių nusikaltimų akivaizdoje.

Kaip teigia palys ekspertai.eu, juos 
domina ne tik pačių vagysčių faktai per 
gerai organizuotus vykdomus nusikalsta
mus projektus, bet ir aukščiausioje valdžio
je įsitvirtinusių kriminalinių grupuočių 
veikimo schemos, per kurias milžiniškais 
mastais plaunami valstybės pinigai. Ypač 
didelio visuomenininkų dėmesio susilau
kia Generalinė prokuratūra ir Finansinių 
nusikaltimų tyrimų tarnyba (FN'IT).

“Vieša paslaptis, jog būtent šiose 
organizacijose [Prokuratūroje ir FNTT] 
metų metais yra marinamos ir numarina
mos visos stambiausios finansinių nusi
kaltimų bylos, kuriose figūruoja aukščiau
si šalies pareigūnai. Dažniausiai aukštų 
valdininkų nusikalstamos veikos dangs
tomos pasitelkiant elementaraus biuro
kratizmo ir manipuliavimo įstatymais ar 
tiesiog jų nepaisymo taktika”, - teigia 
ekspertai.eu. □
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Patalus Trumpai iš visur Siūlo steigti savisaugos būrius

♦ Pašalintasis 
Hondūro prezi
dentas Manuel 
Zelaya, sugrįžęs j 
Sostinę Teguci
galpa, išvengė 
arešto,pasinaudo
damas Brazilijos 
ambasados prie
globsčiu. Rugsėjo 
22 d. policija nau

dojo ašarines dujas sklaidydama Zelaya 
šalininkų minią, apsupusią Brazilijos am
basadą, kai ši pažeidė komendanto va
landą. Laikinai einąs I londuro preziden
to pareigas Roberto Michclotti sutinka 
kalbėtis su Zelaya tik tada, jei šis pripa
žins naujus prezidento rinkimus, kurie 
įvyks lapkričio 29 d. Brazilijos ambasada 
ir toliau lieka apsupta Zelaya rėmėjų, ku
riuos savo ruožtu laiko apsupusi policija 
ir kariuomenė.
♦ Rugsėjo 23 d. Švedijos sostinėje Stock- 
holmc plėšikai panaudojo naują apiplėši
mo metodą. Prieš aušrą atskridę su sraig
tasparniu, jie per stogą įsilaužė į Valiutos 
sandėlio pastatą, tada pabėgo su sraigta
sparniu, išsigabendami pilnus maišus pi
nigų. Policija negalėjo jų vytis savo sraig
tasparniais dėl įspėjimo, kad jos angaras 
buvo užminuotas.
♦ Rugsėjo 24 d. Jungtinių Tautų Visuo
tinėje Asamblėjoje pirmą kartą kalbėda
mas Lybijos diktatorius Muammar Gaddafi 
piktnaudojo aplinkybę, kad šiai sesijai 
pirmininkavo Lybijos atstovas. Kalbėda
mas tuoj po JAV prezidento Barack Oba
ma, atidariusio sesiją, jis iškalbėjo 96 mi
nutes vietoje 15 minučių, leistų kiekvie
nam atstovui.
♦ Pittsburgh mieste Pennsylvania valsti
joje posėdžiavo G20 - 20 pasaulio ekono
miškai pajėgiausių valstybių vadovai. Jie

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Ministras Pirmininkas pripažino, kad 
yra pavojaus, jog A.Valinskui išlikus poste 
“Seimas gali būti mažiau darbingas.”

Parlamento vadovą peikė ir opozicijos 
nariai, ir buvę bendrapartiečiai. Jie prisi
pažino, kad jaučiasi keistai, nes dar nese
niai iš tos pačios tribūnos ragino bal-suoti 
už “tuometinį vedlį”.

Seimas aiškia balsų dauguma išrinko 
Tėvynės Sąjungos narę Ireną Degutienę 
Seimo Pirmininke. Jos pirmuoju pavaduo
toju tapo liberaleentristas Raimondas Šu
kys. Seimo Pirmininko pavaduotojas ren
kamas slaptu balsavimu paprasta balsų 
dauguma. Pavaduotojų parlamento vadovas 
gali turėti ne daugiau kaip 6. Kitais pava
duotojais išrinkti socialdemokratas Čes
lovas Juršėnas, konservatorius Česlovas 
Stankevičius, liberalas Algis Kašėta bei 
“darbietė” Virginija Baltraitiene.

Įdomu pastebėti, kad du aukščiausius 
postus - Prezidentės ir Seimo Pirmininkės 
- Lietuvoje perėmė moterys.
Prof. V.Landsbergis: paminėti LR 

nepriklausomybės 20-metį
Europarlamentaras prof. Vytautas 

Landsbergis siūlo kitąmet Europos Sąjun
gai (ES) paminėti Lietuvos atkurtos nepri
klausomybės dvidešimtmetį.

“Gražiaipažymėjusi Lenkijos “Solida
rumo” pergalę ir pirmosios nekomunisti
nės Vyriausybės sudarymą Varšuvoje prieš 
20 metų, kitąmet ES turėtų pažymėti 
Lietuvos atkurtos nepriklausomybės 20- 
metį, nes tas virsmas pačioje ano meto 
Sovietų Sąjungoje turėjo plačią tarptautinę 
reikšmę ir tiesė kelius būsimam laisvos 

savo posėdyje nutarė, kad ateityje ši gru
puotė priims svarbiausius pasaulio eko
nominius sprendimus, vietoje iki šiol do
minavusios G8 - astuonių valstybių gru
puotės. Sis nutarimas yra naudingas Aus
tralijai, kuri įeina j G20 valstybių tarpą.
♦ Rugsėjo 25 d. Tarptautinė Atominės 
Energijos Komisija oficialiai pranešė, kad 
rugsėjo21 dieną ji buvo Irano informuota, 
kad Iranas yra pastatęs didžiulę antrą 
branduolinės energijos gamyklą netoli 
Qom “Šventojo Miesto”. Ši gamykla yra 
pajėgi gaminti branduoliniams ginklams 
tinkamą medžiagą, nors Iranas užtikrina, 
kad ji buvo naudojama tik taikingiems 
tikslams. Iki šiol Iranas griežtai paneig
davo visas žinias apie šios antrosios ga
myklos slaptą statybą.
♦ Rugsėjo 26 d. taifūnas Ketsana nusiau
bė Filipinų sostinę Manilą ir provincijos 
miestus. Plentai pavirto srauniomis upė
mis, nusinešančiomis automobilius ir na
mus. Apsemta beveik 80% Manilos mies
to ir priemiesčių, daug kur žmonės buvo 
gelbėjami nuo namų stogų. Žuvo bent 73 
žmonės, daug dingusių, virš 250,000 ne
teko pastogės.
♦ Iš New York į Venecuelą nuvykęs Ly
bijos diktatorius Muammas Gaddafi da
lyvavo Venecuelos prezidento Hugo Cha
vez sukviestoje Pietų Amerikos ir Afrikos 
lyderių “viršūnių konferencijoje” Marga
rita saloje. Susirinkusius virš 30 valstybių 
lyderius pulk. Gaddafi kvietė sudaryti šių 
valstybių karinę sąjungą, vadindamas ją 
“Pietine NATO”. Toje pačioje kalboje 
pulk. Gaddafi siūlė JT Saugumo Tarybą 
pavadinti “Teroro Taryba”.
♦ Anglijoje Birmingham muziejuje ro
domas lobis, liepos mėn. netikėtai surastas 
Centrinėje Anglijoje, viso 1,350 vienetai iš 
7-to šimtmečio, aukso ir sidabro dirbiniai 
bei brangaakmeniai. q

Europos vienijimuisi”, - pranešime spaudai 
cituojamas V.Landsbergis.

Istorinius klausimus 1990-1992 Aukš
čiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo 
pirmininkas rugsėjo 23 d. aptarė su Euro
pos Parlamento pirmininku Jerzy Buzek.

Pasak VLandsbcrgio, J.Buzck pritarė 
tokių datų europiniam paminėjimui, nes 
senosiose ES narėse vis dar per mažai ži
noma apie įvykius šiame regione.

Spalio 24 d. Europos Parlamente įvyko 
J.Buzek globojama konferencija, kurią su
rengė Lietuvos Užsienio reikalų ministe
rija, “Europa 70 metų praėjus po Molo- 
tovo-Ribbentropo pakto”. Lietuva Ncpri- 
klausomos valstybės atkūrimo aktą 
paskelbė 1990 metų kovo H dieną.

Lenkija atsiprašė dėl lenkų 
lektorių vestų istorijos pamokų

Lenkijos ambasadorius Lietuvoje atsi
prašė už lenkų lektorių elgesį praėjusią 
savaitę Lietuvoje vedant istorijos pamokas.

“Ambasadorius pareiškė, kad Lenkijos 
Užsienio reikalų ministerija apie tai nieko 
nežinojo, atsiriboja nuo šios akcijos ir 
smerkia dviejų nevyriausybinių organiza
cijų-Ixnkijos tautos atminties instituto ir 
Lietuvos lenkų sąjungos - iniciatyvą”, - sakė 
diplomatinis šaltinis.

Užsienio reikalų ministerijos atstovas 
spaudai Rolandas Kačinskas BNS rugsėjo 
22d. patvirtino, kad informacija apie Len
kijos ambasadoriaus atsiprašymą yra 
teisinga. Grupė Lietuvos Seimo narių kon
servatorių praeitą savaitę pasipiktino 
Lietuvos mokyklose lektorių iš Lenkijos 
vestomis istorijos pamokomis.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

Seimo narys šiaulietis Valerijus Simu- 
likas siūlo steigti savanoriškus saugos 
būrius viešajai tvarkai palaikyti. Jo nuo
mone, tokie savanoriški piliečių jungi
niai galėtų ir turėtų kurtis kiekviename 
Lietuvos mieste, miestelyje ar kaime ir 
kartu su policijos pareigūnais užtikrinti 
viešąją tvarką. Jo pastebėjimais, nusikal
timų gatvėse ir kitose viešose vietose dau
gėja visoje šalyje.

“Žmonės yra sunerimę - ekonominis 
sunkmetis visada reiškia didėjantį nusi
kalstamumą. Prisiminkime nesenus įvy
kius, kai Šiaulių pietiniame rajone, viešoje 
vietoje, rasta žiauriai nužudyta moteris. 
Ar mes galime būti abejingi šalia gy
venančių žmonių nelaimėms? Atėjo lai
kas veikti - patiems pasirūpinti savo ar
timųjų, kaimynų, svečių ir savo saugumu”, 
- sako politikas.

Jo teigimu, akivaizdu, kad policijai, 
kai jos veiklai skiriama vis mažiau lėšų, 
susidoroti su keliamais uždaviniais vis

Kursai lietuvių kalbos dėstytojams
Rugsėjo 21-25 dienomis Vilniaus 

universiteto Filologijos fakultete vyksta 
kvalifikacijos kėlimo kursai užsienio ša
lių universitetų, kuriuose mokoma lietu
vių kalbos, lietuvių kalbos dėstytojams.

Kursus rengia Vilniaus universiteto 
Lituanistinių studijų katedra. Ji laimėjo 
Švietimo ir mokslo ministerijos skelbtą 
konkursą lietuvių kalbos mokymui kitų 
šalių universitetuose skatinti.

„Tokie kursai rengiami pirmą kartą, 
tačiau iš atsiliepimų matome, kad jie bus 
aktualūs ir ateityje. Kitų šalių universi
tetuose lietuvių kalbą dėstantiems 
lektoriams trūksta tiesioginio ryšio su 
Lietuva, literatūros ir metodų, kaip kal

Berlyne - paroda apie Lietuvą
Ketvirtadienį, rugsėjo 17 d. Berlyno 

rotušėje buvo atidaryta Lietuvos tūks
tantmečio programos paroda “Lietuva: 
kultūra ir istorija”.

Tris savaites eksponuota Kvcdlinbur- 
go pilyje, kurioje prieš tūkstantį metų pir
mą kartą buvo užrašytas Lietuvos vardas, 
paroda persikėlė j Berlyno rotušę ir čia 
veiks iki rugsėjo 27 dienos. Šią kilnojamą
ją parodą parengė Lietuvos dailės muzie
jus, bendradarbiaudamas su Užsienio 
reikalų ministerija.

Parodoje lankytojas ras vaizdingą 
pasakojimą apie Lietuvą, susipažins su 
svarbiausiais Lietuvos istorijos įvykiais, 
kultūriniais procesais. Parodos ekspozicija 
Berlyno rotušėje išdėstyta ant 30 modernių 
plokštumų, prie kurių bus rodomi ir vi
deofilmai apie Lietuvą. Centrinė parodos 
dalis skirta senajai Lietuvos valstybei, 
pradedant XI a. ir baigiant jos sunaikinimu 
XVIII a. pabaigoje, carinės Rusijos oku
pacijos laikotarpiui, nepriklausomos Lie
tuvos 1918-1940 metų tarpsniui, penkias
dešimtmetį (1940-1990) Įnikusiam oku

Kas erzina
(BNS). Trečdalis (32.4 %) Lietuvos 

didmiesčių gyventojų prisipažino, kad 
šiuo metu juos labiausiai erzina bei ne
rimą kelia visiška nežinia dėl ateities. 
Sunkmečiu gyventojus taip pat itin pik
tina prasta sveikatos priežiūros sistema, 
per mažos algos ir nedarbas, - rodo sa
vaitraščio “Veidas” užsakymu bendrovės 
“Prime consulting” atlikta apklausa.

Prastą sveikatos priežiūros ir gydymo 
sistemą, kaip šiuo metu labiausiai erzinan- 

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ PASTOGĖS’TRENUMERATĄ?

sunkiau ir sunkiau. Be to, artėja tamsusis 
metų laikas. Visi savanoriai, anot jo, turės 
būti policijos rėmėjais. Policijos rėmėjai - 
įstatymu įteisinti asmenys. Teisiškai api
brėžtos jų teisės, pareigos, net socialinės 
garantijos.

“Visa tai reiškia, kad bet kas negalės 
tapti savanorių saugos būrių nariais - 
atranka bus daroma. Žodžiu, tai nebus 
saviveikla. Tai bus organizuota jėga, 
tikiuosi, ateityje turėsianti savo uniformą, 
garbės kodeksą, atributiką. Šie dalykai 
priklausys nuo rėmėjų. Jų jau ieškau ir 
sulaukiu didelio jų pritarimo. Organi
zacijos ženklas jau sukurtas (pagrindinis 
akcentas - Šiaulių miesto herbe esančios 
meškos galva, jėgos simbolis), vyksta 
paruošiamieji organizacijos steigimo 
darbai”, - teigia V. Simulikas. Jis tikisi, kad 
per pusmetį organizacija suburs apie 
šimtą žmonių. Jau dabar yra iniciatyvinė 
žmonių grupė, nekantraujanti pradėti 
veiklą. ' LGITIC 

bą dėstyti”, - teigė VU Lituanistinių stu
dijų katedros doc. dr. Meilutė Ramonienė.

Ji sako, kad šiais metais į kvalifika
cijos kėlimo kursus atvyko 25 dalyviai iš 
Estijos, Čekijos, Latvijos, Lenkijos, Pran
cūzijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos, 
Vengrijos, Vokietijos universitetų. Jų 
gretose yra ir lietuvių, dėstančių lietuvių 
kalbą kitų šalių universitetuose, ir už
sieniečių, gerai mokančių lietuvių kalbą.

Kursuose dėstytojams skaitomos 
paskaitos apie lietuvių kalbos kaip sve
timos kalbos mokymą ir testavimą, et
nokultūros, lietuvių literatūros dėstymą, 
apie Lietuvos sociopolitinę padėtį.

LGITIC

pacijos periodui ir savo nepriklausomybę 
atkūrusios Lietuvos istorijai.

Vienas pagrindinių šios parodos tiks
lų - ne tik pristatyti Lietuvos valstybės 
istoriją bei kultūrą, bet ir skleisti informa
ciją užsienyje apie Lietuvos tūkstantme
čio jubiliejų. Lietuvos, kaip senos ir gar
bingos šalies, turinčios gilias valstybin
gumo tradicijas, įvaizdį atspindi ir parodą 
lydintis informacinis leidinys, kuriame 
lankytojai suras pagrindinę parodos sten
dų informaciją.

Lietuvos tūkstantmečio programos 
parodos “Lietuva: kultūra ir istorija” ang
liškoji versija jau parodyta Suomijoje, 
Estijoje, Jungtinėje Karalystėje, Europos 
Komisijos būstinėje Briuselyje, UNESCO 
būstinėje Paryžiuje, Čekijoje. Šiemet ji bus 
eksponuojama JAV, kitąmet Kanadoje, 
Japonijoje, Izraelyje. Antrasis parodos 
komplektas latvių, rusų, lenkų, vokiečių, 
baltarusių, ukrainiečių kalbomis jau 
parodytas Moldovoje, Latvijoje, Austrijo
je, Lenkijoje, Baltarusijoje, o dabar - 
Vokietijoje. LGITIC

gyventojus?
tį dalyką, įvardijo 17%, netinkamą darbo 
įvertinimą ar per mažą atlyginimą-14.2%, 
nedarbą -13.6% apklaustųjų.

10.6 % respondentų teigė, kad šiuo me
tu juos labiausiai erzina nesaugumas, 9.6% 
- didelės maisto ir vartojimo prekių kai
nos, 0.8% - emigracija.

“Prime consulting” apklausa, kurioje 
dalyvavo 500 didžiųjų Lietuvos miestų 
gyventojų, buvo atlikta rugsėjo 7-9 die
nomis. LGITIČ

____________________________________ _ da, EITA,BNS,LGITIC ir “Beniardiiuii”.
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Bendruomenės baruose
Kariūnui - premija iš Australijos

Dailini Wilson - “Archbishop of Sydney 
Award for Student Excelence”

Po trijų mėnesių vieš
nagės Lietuvoje susikaupė 
labai daug naujų, malonių, 
įdomių ir nepakartojamų 
įspūdžių.

“Mūsų Pastogėje” Nr. 29 
(2009.07.29) psl. 3 perskai
čiusi straipsnį „Karo Aka
demijoje lankėsi Canberros 
lietuvių bendruomenės at
stovė”. norėčiau nuoširdžiai 
padėkoti generolo Jono 
Žemaičio vardo Lietuvos
Karo akademijos viršinin
kui, brg. gen. Edvardui Ma
žeikiu!, už pakvetimą j 
iškilmingą pirmojo karinin
ko laipsnio suteikimo cere
moniją Generolo Jono Že
maičio Lietuvos Karo aka- 
dėmi ją baigusiems kariū
nams, kuri įvyko šių metų 
liepos 3 dieną, 10 vai., Simono Daukanto 
aikštėje, Vilniuje.

Tradiciškai ceremonijos metu yra iš
vardinami geriausio absolvento nuopelnai. 
Po tojam yra jteikiamaa simbolinis kardas. 
Šiais metais kardas atiteko kariūnui 
Arvydui Bumblauskui.

Kai po ceremonijos su juo asmeniškai 
susitikau, jis išreiškė nuoširdžią padėką 
Canberros Lietuvių Bendruomenės

Geriausias Lietuvos Karo akademijos absolventas Arvydas Bumblauskas eina prie 
mikrofono sakyti padėkos žodį.

Hobarte paminėtas Lietuvos Tūkstantmetis
Šių metų rugsėjo 12 dieną Hobarte, 

Lenkų Klubo salėje New Town įvyko 
Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mcčio 
minėjimas. Minėjime dalyvavo apie šimtas 
žmonių. Jų tarpe buvo valdžios atstovai, iš 
Launceston (200 km) atvyko Marytė 
Alekna su dukra. Lietuvių seniūnė Irena 
sirgo, tai negalėjo dalyvauti minėjime.

Minėjimas pradėtas sugiedant Austra
lijos ir Lietuvos himnus. Po to ALB 
Hobarto Apylinkės Valdybos vicepirmi
ninkas Mindaugas Kožikas pasveikino 
atvykusius valdžios atstovus ir pranešė, 
kurie atsiprašė, kad negalėjo dalyvauti.

Valdybos pirmininkė Rožė Vaičiule- 
vičius pasveikino lietuvius, latvius, estus, 
lenkus, vokiečius ir kitų tautų atstovus. Visi 
jie buvo pakviesti ir atvyko.

Netikėtai susirgus Algimantui 
Taškūnui, paskaitą skaitė Regina Share - 
Krutulytė. Pradžioje ji kelis kartus sušuko 
“Lietuva, Lietuva”. Jai pritarė visi susirin
kusieji. Paskaita pradėta nuo 1009 m., kai

Sigita Gailiunaitė ir Arvydas Bumblauskas.

Sąjungai už jam skirtą 2,000 Australijos 
dolerių piniginę premiją. “Stengsiuosi jūsų 
nenuvilti”, - pasakė jis.

Pirmojo karininko laipsnio suteikimo 
ceremonijos metu kariūnas Arvydas 
Bumblauskas, kartu su kitais 2009 m. 
absolventais, davė priesaiką tėvynei.

Linkiu jiems visiems geriausios sėk
mės pasirinktame gyvenimo kelyje.

Sigita Gailiunaitė

kronikose pirmą kartą buvo paminėtas 
Lietuvos vardas. Trumpai prisiminta Lie
tuvos istorija ir dabartinės laisvos Lietu
vos gyvenimas.

Meninėje programos dalyje pasirodė 
Geelongo ir Melbourne tautinių šokių 
šokėjai. Penkios poros sušoko šešis šokius. 
Pirmas šokis buvo “Kepurinė”. Šokdami 
paskutinį šokį, šokėjai į jį įtraukė ir keletą 
žmonių iš publikos. Šokėjai buvo jauni, 
gražūs, jų spalvingi tautiniai rūbai visiems 
patiko, tad žiūrovai negailėjo plojimų.

Lietuvių kalbos pamokas lankanti 
Anelė pianinu pagrojo kelis kūrinėlius.

Sekė vakarienė. Lenkių moterų paga
mintas maistas buvo skanus. Svečius ap
tarnavo lenkų jaunimas.

Ir minėjimas, ir pietūs buvo gerai su
organizuoti. Didelis AČIŪ pirmininkei 
Rožei ir vicepirmininkui Merv. Jie įdėjo 
daugdarbo. Tikimės, kad ateityje panašių 
renginių bus ir daugiau.

Juozas Paškevičius

Sydnėjaus arki
vyskupas, kardinolas 
George Pell pagerbė 
46 pasižymėjusius 
studentus už jų aukš
tus pasiekimus per 
paskutinius šešerius 
mokslo metus vidu
rinėje mokykloje. Vie
nas iš jaunuolių yra 
Dailius Wilson, lan
kantis St. Aloysius 
College. Jis taip yra ir 
Sydnėjaus lietuvių 
skautų “Aušros” tunto 
narys.

Iškilmingame pri
ėmime Šv. Marijos 
Katedroje kardinolas 
George Pell kiekvie
nam apdovanotam stu
dentui įteikė ordiną ir 
pažymėjimą “Archbishop of Sydney 
Award forStudcnt Excellence”.

Šis prestižinis metinis arkivyskupo 
apdovanojimas įvertina įvairius Daliaus 
pasiekimus, įskaitant mokėjimą vadovauti, 
įsipareigojimus visuomeninėje veikloje, 
teisingumą, puikius akademinius pažy
mius, sėkmę sporte ir bendruomenės dar
buose bei įvairius gabumus viduriniame 
moksle.

Neužilgo Dailius laikys abitūros 
egzaminus (HSC). Sekančiais metais jis 
planuoja vienus metus studijuoti 
Japonijoje. Grįžęs tikisi studijuoti 
ekonomiką irsiekti diplomatinės karjeros.

Sveikiname Dailių!
* * *

On the 8th of September Cardinal 
George Pell. Archbishop of Sydney, has 
honoured 46 outstandingstudents for their 
high achievements during their last sixyears 
of secondary schooling. Dailius Wilson of

Sydnėjuje pristatyta Mindaugo Kavaliausko knyga

Kaip jau buvo rašyta.spaudoje, ketvirtadienį, rugsėjo 24 dieną, Australian Centre for 
Photography galerijoje Sydnėjuje pagarsėjęs fotografas iš Lietuvos, kaunietis Mindaugas 
Kava-liauskas pristatė savo redaguotą ir neseniai išleistą knygą “Customs Ignored: 
Lithuanian and Australian Photography”.

Susitikime dalyvavo vietiniai australai fotografai, įvairūs svečiai ir būrelis Sydnė
jaus lietuvių. Centro direktorius trumpai apibūdino, kas sieja Lietuvos ir Australijos 
fotografus bei bendras parodas, pristatė iš toli atvykusi svečią ir perdavė jam mikrofoną.

Papasakojęs apie knygos gimimą. Mindaugas parodė ir knygą pristatantį videofil
muką, kuris vaizdžiai papildė jo pasakojimą.

Pertraukėlės metu besivaišindami svečiai turėjo progos pasikalbėti vienišu kitais ir 
su pačiu fotografu bei jo žmona Kristina.

Po pertraukėlės buvo parodytas dar vienas videofilmas apie fotografijų seriją “Kra
žių portretas", kuri yra pristatyta Ballarat International Foto Biennale.

Nuotraukoje viršu je - Mindaugas Kavaliauskas (centre) su žmona Kristina (antra iš 
kairės) ir grupelė Sydnėjaus lietuvių po knygos pristatymo.
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Dailius Wilson ir arkivyskupas, kardinolas George Pell.

St Aloysius College was one of those 
students. (A member of Sydney Lithuanian 
Scouts “Aušros” Tuntas.)

I n a special awards reception. Cardinal 
Pell presented a medal and Certificate to 
each student awarded the Archbishop of 
Sydney Award for Student Excellence, at 
St Mary’s Cathedral.

The prestigious annual award by the 
Archbishop is in recognition of Dailius 
achievements in a range of areas including 
leadership, commitment to social justice, 
excellent academic results, sporting 
success, community work, and talents in all 
facets of his secondary schooling.

Dailius is about to start his HSC and is 
planning a gap year as a n exchange student 
in Japan. On return he hopes to study 
Economics and then pursue a diplomatic 
career.

Congratulations Dailius!
B.H.

LIETUVA — tai jausmas, kad esame kartu. 
Švęskime visi Lietuvos 1000-metį.
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Lietuva iš arti__________________
Lietuvą valdo moterys: sutapimas 

ar taisyklė?
Raimonda Ramclicnč, Vilnius

Prezidentė, Seimo Pirmininkė, Finan
sų ministrė. Krašto apsaugos ministrė, 
Valstybės kontrolės vadovė. Pirmąkart 
Lietuvos istorijoje tiek svarbiausių val
džios postų savo švelniose rankose laiko 
moterys. Kodėl tai nutiko būtent dabar? 
Ir kokia ta moterų valdžia apskritai? 
Šiuos ir kitus su moterų valdžia susiju
sius klausimus “Lietuvos žinios” pateikė 
sociologei, psichoanalitikui, politikei fe
ministei ir politologui.

Matomos jau seniai
Pasak sociologės Rasos Ališauskienės, 

kol kas sunku pasakyti, ar tai, kad Lietu
voje nito šiol moterys turi didelę valdžią, 
yra tendencija ar atsitiktinumas. “Reikėtų 
dar kiek palaukti naujų paskyrimų, kitų rin
kimų. Tada ir matysime, ar turėsime motetų 
valdžią, ar čia lik toks sutapimas”, - sakė ji.

R.Ališauskienės teigimu, atėjo metas, 
kai moterys visose srityse, neišskiriant 
politikos, tampa aktyvesnės, jų vis daugiau 
partijų vadovybėje. “Tos, kurios išrenka
mos į pačius aukščiausius postus, nėra 
naujokės, politiniame elite jos matomos 
jau seniai”, - teigė sociologė.

Anot R.Ališauskienės, kopti politinės 
karjeros laiptais moterims, be kita ko, 
padeda ir tai, kad jos mažiau veliasi j 
intrigas tarp partijų, taip pat jų viduje, to
dėl neretai atrodo galinčios labiau kon
soliduoti, nebijo prisiimti atsakomybės. 
Sociologė nemano, kad moterį) įsitvir
tinimą valdžioje lėmė krizinė pastarojo 
meto situacija.

Ji pabrėžė,kad Seimo pirmininke Ire
na Degutienė tapo ne dėl to, kad yra mo
teris, o dėl savo gerųjų žmogiškųjų ir 
profesionalių savybių. “Jei teisę skirti 
Seimo vadovą turėtų kairieji, veikiausiai 
juo taptų Česlovas Juršėnas. Ko gero, pa
gal charakterį ir asmenybės tipą jie su 
Irena Degutiene yra panašūs”. - sakė 
R.Ališauskienė.

Nusivilta vyrais
Psichoanalitiko Raimundo Milašiūno 

teigimu, visuomenė visada linkusi šlietis 
“arba prie gero tėvo, arba prie geros ma
mos”. “Kai susiklosto tokia situacija, kai 
tėvai - vyrai nebepadeda, visi pradeda 
gręžiotis j geras mamas - moteris”, - sakė 
psichoanalitikas.

Moterys pasąmonėje yra tapatinamos 
su saugumu, kurio pastaruoju metu vi
siems itin trūksta. Kai visuomenė pradeda 
nusivilti vyrais, patriarchaliniais santy
kiais, prisimenamos moterys, galinčios 
suteikti saugumo jausmą. Nieko čia keis
ta”, - mano G.Milašiūnas. Jis neabejoja, 
kad netrukus valdžioje sulauksime dar 
daugiau dailiosios lyties atstovių.

Paklaustas, kaip jaučiasi vyrai, pra
rasdami metų metus turėtas valdžios 
vadžias. R.Milašiūnas šmaikštavo, kad tai 
jau jų problemos, jei privedė prie to. kad

„Grįžtam 2009' dviratininkus sutiko Katedros aikštėje
Anglijos Ruskin Universiteto menų 

mokyklos studentai Manvydas Džiaugys 
ir Marius Puluikis baigė savo kelionę 
dviračiais iš Londono į Vilnių. Su pasi- 
sukinėjimais per Europos miestus susi
darė apie 2,500 km.

Rugsėjo 21 d. būrelis draugų, žurnalis
tų, Prezidentūros, LG1TC atstovai 17 vai. 
juos pasitiko Vilniuje Katedros aikštėje. 
Improvizuotoje spaudos konferencijoje 
Manvydas ir Marius pakartojo, kad savo 
žygiu norėjo atkreipti dėmesį į emigracijos 
problemas. Kad juos neramina ne tik gau-
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prireikė moterų pagalbos.
“Būtina keisti visuomenės požiūrį, kad 

tik vyrai yra protingi ir gali valdyti. Krizių 
metu žmonėms reikia ne tiek racionalių 
sprendimų, kiek nuraminimo. Saugumas 
tikrai ne visada priklauso nuo racio
nalumo”, - pabrėžė specialistas. J klausimą, 
kiek ilgai gali trukti moterų laikotarpis, 
R.Milašiūnas sakė, kad tai priklausys nuo 
rezultatų. “Jei saugumo poreikis išliks ir 
jis bus užtikrintas, moterų valdymas tęsis. 
Vėliau gali atsirasti loginių sprendimų 
poreikis. Tada vėl į valdžią bus renkami ir 
skiriami vyrai. Tokia natūrali visuomenės 
poreikių raida”, - sakė R.Milašiūnas.

Vyksta demokratėjimas
Pasak vienos garsiausių Lietuvos 

feminisčių, Seimo narės Aušrinės Marijos 
Pavilionienės, tai. kad pasaulyje vis dau
giau moterų užima aukštus valdžios pos
tus. rodo demokratėjimo procesą. “Lie
tuvoje taip turėjo būti jau anksčiau”, - sa
kė parlamentarė. Anot jos, iki šiol krašto 
moterys gauna 20% mažesnį darbo už
mokestį nei vyrai, deramai neįgyvendinta 
šeimos politikos koncepcija, o pagarba 
moteriai, motinai nėra išreikšta realio
mis formomis. “Gal dabar, kai tos dvi 
moterys [Prezidentė ir Seimo pirmininkė) 
yra aukščiausioje valdžioje, veidmainystė 
kiek nuslūgs”, - vylėsi M.A.Pavilionienė.

Politikė įsitikinusi, kad vienas sku
biausių žingsnių, kuriuos turėtų žengti 
Lietuva, - padėti moterims derinti profe
sinį darbą ir šeimos rūpesčius. “Tikrai ža
vu, kad moterys stoja prie valdžios vairo. 
Tačiau kur realūs darbai, kuriais vyrai 
įrodytų, kaip myli ir gerbia savo žmonas, 
gimdančias jiems vaikus?” - retoriškai 
klausė ji.

Priklauso nuo asmenybės
Politologas Tomas Janeliūnas prisipa

žino nematąs didelės sensacijos, kad 
moterys įsitvirtina valdžioje. “Manau, jog 
taip sutapo, kad į šiuos postus dėl tam 
tikrų aplinkybių buvo išrinktos ar paskir
tos moterys. Jos geriausiai atitiko porei
kius ir lūkesčius, kurie siejami su tokio ly
gio politikais ar pareigūnais”, - sakė po
litologas. Jo nuomone, reikėtų tik džiaug
tis, kad taip natūraliai nyksta dirbtiniai 
skirtumai tarp vyrų ir moterų, paneigiama 
klaidinga nuomonė, esą politika - vyriška 
profesija. “Tai pats geriausias pavyzdys, 
kad nereikia dirbtinai skatinti lyčių ly
gybės principo, nes jis natūraliai įsitvir
tina visose srityse”, - teigė TJancliūnas.

Paklaustas, ar įmanoma išskirti kokių 
nors specifinių “moteriškos valdžios” 
bruožų, TJancliūnas sakė, kad pastarieji 
priklauso nuo asmenybės principų, pri
imamų sprendimų, laikysenos. “Tos mo
terys tiesiog yra savo srities specialistės, 
užsitarnavusios pagarbą ir dėl to išrinktos 
ar paskirtos j aukštus postus”, - pabrėžė 
politologas.

(“Lietuvos žinios”, sutrumpinta) 

sa, su kuria jauni žmonės palieka Lietuvą, 
bet ir tai, kad bendraujant su jais, retas 
išvykusių išreiškia norą arba kalba apie 
planus sugrįžti. „Tai didelės grėsmės, 
ypatingai smegenų nutekėjimo“, - sakė 
vaikinai. „Mums Lietuva visada bus“, o 
simbolinis žygis tai patvirtino.

Atsakinėdami į susirinkusių klausimus, 
dviratininkai ypatingai džiaugėsi šiltais 
priėmimais, kurių sulaukė pakeliui ap
lankytose LR ambasadose ir lietuvių 
bendruomenėse. „Gyvendami tarp ketu
rių sienų, niekada nebūtumėm sužinoję, 

„kokių puikių žmonių dirba diplomati- 
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Ar beverta ieškoti ryšių su KGB ?
Ar beverta Lietuvoje ieškoti buvusių 

sovietų saugumo tarnybų darbuotojų ir 
priiminėti sprendimus, kad vienas ar kitas 
asmuo slapta bendradarbiavo su KGB? 
O gal geriau paskelbti visas turimas 
pavardes ir tegul visuomenė žino, su kuo 
turi reikalą? Tokius klausimus penktadie
nį, rugsėjo mėn. 18 d. kėlė Seimo Nacio
nalinio saugumo ir gynybos komiteto 
(NSGK) viešų diskusijų dalyviai, disku
tavę apie liustracijos procesą Lietuvoje.

Siūlo paviešinti pavardes
Šiuo metu liustracijos procesas apima 

tris kryptis: (a) buvusių KGB slaptųjų 
bendradarbių ieško vadinamoji Liustra
cijos komisija, (b) kadriniams darbuoto
jams ir slaptiesiems bendradarbiams yra 
taikomi apribojimai darbui viešajame 
sektoriuje, (c) archyvai, kuriuose saugomi 
dokumentai apie buvusios sovietų sau
gumo darbuotojus ’ir bendradarbius iš 
esmės yra atviri.

'lačiau, kaip pripažino dauguma pasi
tarimo dalyvių, visos šios kryptis yra įs
trigusios ir iš esmės liustracijos procesas 
Lietuvoje nevyksta. Dėl šios priežasties 
diskusijoje buvo aptarta galimybė imtis 
KGB bendradarbių bei kitų su šia orga
nizacija susijusių asmenų viešinimo.

„Mano principas, kad visuomenė 
žinotų, kas vyko, kokią veiklą ta organi
zacija vystė mūsų okupuotoje valstybėje ir 
kiek žalos pridarė slapti jos bendradarbiai. 
Jau viešinant, žmonės atsirinks ir matys 
poveikį, žalą, matys, į kokias intymiausias 
žmogaus gyvenimo sritis šita organizacija 
kišosi“, - savo nuomone dėstė Liustracijos 
komisijos narė bei Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimų centro di
rektorė Birutė Burauskaitė.

Pasak jos. atskirų žmonių liustracija. kai 
asmenys pripažįstami slapta bendradar
biavę su sovietų saugumu, nebeteko pras
mės, mat teismai Liustracijos komisijos 
sprendimus paprastai atšaukia, nes jie būna 
paremti antriniais įrodymais. Tačiau, jos 
teigimu, visuomenė turi teisę žinoti apie 
KGB ir kitų sovietų saugumo organizaci
jų veiklą. Juk KGB pagal Lietuvos įstaty
mus laikoma organizacija, kuri vykdė 
terorą, genocidą bei kims antihumaniškus 
veiksmus.

„Tai kodėl mes turime slėpti jų kadri
nius bendradarbius. Informacija apie tuos 
bendradarbius yra pilna, nuosekli irvisiškai 
patikima, paremta dokumentais ir mes 
galim ją viešinti. Juk kiekvienas asmuo turi 
žinoti apie tą nusikalstamą bendriją ir jos 
veikėjus“. - sakė B. Burauskaitė.

Viešinimui pritaria
Kad reikėti) paviešinti žmonės, bendra

darbiavusius su KGB ir kitomis panašio
mis struktūromis, sutiko ir Seimo NSGK 
pirmininkas Arvydas Anušauskas. Tačiau, 

nėse tarnybose“, - 
sakė studentai. Ypa
tingai pažymėtinas 
priėmimas Berlyne, 
šiltas bendravimas su 
ten gyvenančiais tau
tiečiais. „Tai - fan
tastika!“

Įdomu buvo iš
girsti smulkmenas 
apie ištikusius dvi
račių gedimus, peda
lų mynimo valandas, 
gabenamą mantą, 
maitinimosi stilių, 
nakvynes palapinėje, 
sąlygas keliuose, kur 
neprilygstama yra 
Olandija, ypatingai 
gerbianti dviratį ir 
dviratininkus. Daug kamsmalsu buvo iš 
arti apžiūrėti dviračius. Kai kas iš pa
sitinkančių taip pat buvo atvykę dvira

pasak jo, šis procesas gali vykti paraleliai. 
Teisinė liustracija ir dokumentų viešinimas 
vienas kitam neprieštarauja ir galėtų būti 
vykdomi greta vienas kilo. Pasak A. Anu- 
šausko, KGB slaptų bendradarbių išaiš
kinimo “dugnas” Lietuvos archyvuose dar 
nepasiektas, tad teisinė liustracija galėtų 
paliesti 600-800 slaptų KGB bendra
darbių, o paviešinti galima keleto tūks
tančių KGB kadrinių darbuotojų, KGB 
rezervo karininkų pavardžių bei archy
vinius dokumentus apie keliolika tūkstan
čių slaptų KGB bendradarbių.

Kadrinių KGB darbuotojų Lietuvoje 
likę apie 2,000. dalis jų yra pensininkai. 
Kadangi šiai kategorijai buvo taikomi 
apribojimai darbui viešajame sektoriuje, 
tai, A. Anusausko duomenimis, tose pa
reigoje, kur jiems draudžiama dirbti, jų ir 
nėra. „Tačiau aš manau, paviešinti netgi 
būtina, kad mes nustotumėm abstrakčiai 
kalbėti, kad kažkokios firmos atstovas yra 
buvęs KGB darbuotojas, arba kad fut
bolą su buvusiu Seimo pirmininku žaidė 
irgi buvęs KGB darbuotojas, [vardinkim, 
bus sąrašas, pamatysim visus futbolo žai
dėjus“. - sakė A. Anušauskas.

Abejoja
Prezidentės Dalios Grybauskaitės pa

tarėjas Kęstutis Budrys suabejojo, ar bever
ta Lietuvoje iš viso tęsti liustracijos pro
cesą kaip teisinį reiškinį ir medžioti su 
buvusiu sovietų saugumu slapta bendra
darbiavusių asmenų. Pasak jo, galbūt 
reikėtų pereiti prie moralinės liustracijos, 
kuri apimtų labiau šviečiamąją veiklą — 
tai yra aiškintų visuomenei apie KGB ir 
kitų sovietų saugumo struktūrų nusi
kaltimus, genocidą bei kitą veiklą. „Taiyra 
supratimo diegimas visuomenėje, kas bu
vo ta organizacija, kaip jinai veikė, koks 
buvo jos darbų mastas“, - sakė patarėjas.

K. Budrio tvirtinimu, teisinis procesas 
šiuo metu jau yra nevertingas, nes iš viso 
būrio bendradarbių „ištraukiami trupi
niai“. Patarėjo tvirtinimu, svarbiausia yra 
numatyti aiškią ir skaidrią liustracijos 
proceso pabaigą. Jo žodžiais, ribojimus 
užimti tam tikras pareigas būtų galima 
palikti kitu pavidalu, pavyzdžiui, nustatant 
nepriekaištingos reputacijos slenkstį. Jeigu 
būtų paviešinti visi bendradarbių sąrašai, 
institucija priimanti žmogų į darbą ir ke
lianti nepriekaištingos reputacijos reika
lavimą, tokiam asmeniui galėtų tiesiog 
pasakyti - atsiprašome, nepriimame.

Kad teisinis liustracijos procesas iš
sikvėpė pripažįsta ir Liustracijos komisi
jos pirmininkas Algimantas Urmonas. 
Pasak jo, komisija turi išties daug istori
nių faktų, bet iš jų padaryti teisinį faktą nė
ra taip lengva ir teismai tokių įrodymų 
nepripažįsta.

(Pagal ELTAirDELFI.lt)

Dviratininkai Katedros aikštėje. Žilvino licliausko nuotr.

čiais, tad turėjo progos „pasilyginti“, 
pasvajoti apie savo šansus nukeliauti tokį 
kelią. (LGITC)
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Lietuva šimtmečių istorijoje
Viktoras 
Baltutis

Valstybė Tau
tai yra lyg rūbas, 
kurį privalo vil
kėti, norėdama 
tapti lygi kitų 
valstybių tarpe. 
Šiandieniniame 
pasaulyje yra tautų, kurios nesukūrė sa
vos valstybės, yra kitų tautų valdomos. 
Lietuva kelis kartus buvo praradusi savo 
valstybingumą, kai ją okupavo ar aneksa
vo kitos stipresnės kaimyninės tautos. Nuo 
pat amžių pradžios lietuviai gynėsi nuo 
savo kaimynų, kurie stengėsi juos “pri
glausti” po savo sparnu - tikrumoje 
užvaldyti, primesti savo kalbą, religiją, 
kultūrą ir taip pamažu nutautinti, asi
miliuojant i savo tautos erdvę, atimant vis
ką, kas lietuviška, suniveliuojant jos tau
tinę kultūrą, kalbą, net sunaikinant tau
tos istoriją.

Šiemet švenčiame 1000 metų nuo 
Lietuvos vardo paminėjimo senuose 
istorijos puslapiuose. Tai nėra Lietuvos 
istorijos pradžia ar jos išėjimas į pasauli
nį tautų tarpą. Tai buvo susidūrimas dvie
jų religijų: krikščionybės ir pagonybės. 
Arkivyskupas Brunonas Bonifacas, kilęs 
iš saksų aristokratų, su 18 palydovų 1009 
metais pirmą kartą pasiekė Lietuvos pa
ribį, kur sugebėjo Įtikinti kunigaikštį 
Netimerą krikštytis kartu su 300 karių. 
Tačiau netrukus, 1009 m. kovo 9 dieną, 
po krikšto Netimero brolis Zebedenas 
nukirto arkivyskupui Brunonui galvą ir 
įmetė į Aistros upę. Tik vienas iš paly
dovų, vardu Vipertas, netekęs regėjimo, 
buvo paliktas gyvas ir grįžęs į Saksoniją 
viską papasakojo vienuolyne, kur viskas 
buvo surašyta metraščiuose ir taip pirmą 
kartą buvo paminėtas Lietuvos vardas. Tai
gi, švenčiame tokio, nevisiškai garbingo, 
istorinio įvykio tūkstantmetį.

Yra daug įvairiausiiĮ legendų ir isto
rijų apie lietuvių atsiradimą prie Balti
jos jūros, bet jie visi nepatikrinti, tik 
spėliojimai, tik noras surišti ar keldinti 
lietuvių tautą iš kitų pažangesnių tautų. 
Todėl tokias istorijas ir bandymus tenka 
palikti nuošalyje, jei bandome skverbtis į 
praeitį ir ieškoti lietuvių tautos šaknų. 
Istorikai bando atkurti praeitį stengda
miesi būti kuo objektyvesni, kuo arčiau 
istorinės tiesos, be jokių romantinių 
išvedžiojimų.

Minint savo tautos valstybingumą, ku
rio tikslią pradžią yra neįmanoma nu
statyti, tenka dairytis po istorinius ne tik 
savo, bet ir kitų tautų metraščius, kuriuose 
rasime ir Lietuvos ar lietuvių vardą, prieš 
tūkstantį ir daugiau metų, gyvenusių prie 
Baltijos jūros, rinkusių ir prekiavusių gin
taru. Kartais kyla juokinga mintis: nejaugi 
lietuviai nieko padoresnio neturėjo ką 
veikti, tik Baltijos pajūriuose rankioti 
gintarą?

Vėlesniais amžiais jau konkrečiai 
minima I „ietuva kaip tauta ir Valstybė. Sa
vo tautos praeitį-jos istoriją mes dau
giau ar mažiau pažįstame iš įvairių šal
tinių, jos mokėmės mokyklose iš Adolfo 
Šapokos vadovėlio, tapusio Lietuvos is
torijos biblija, nors jame nemažai nepa
grįstų vertinimų ir mūsų tautos garbini
mo bei iškėlimo. Kaip žinome iš savo 
gyvenimo, visuomet yra daug maloniau 
prisiminti malonius ir teigiamus įvykius, 
pasidžiaugti ir vėl iš naujo pergyventi 
šviesias ir mūsų asmenybę keliančias 
akimirkas. Tokia žmogaus ir visos žmoni
jos prigimtis.

Pavarčius kitataučių parašytas istori
nes ir ne istorines knygas, leidinius, do
kumentacijas ir kitą praeitį apibūdinančią 

^informaciją, rasime gana įdomių tuome
tinį lietuvių gyvenimą nušviečiančių mo
mentų. Senovės lietuvių didžiausias gink
las buvo neperžengiami miškai ir neper
brendamos pelkės su slaptais miškų takais 
ir pelkių kūlgrindomis, kurias žinojo tik 
genčių vadovai ir vyresnieji.

Todėl Lietuva prisirišo prie miško, 
kuris per šimtmečius ją gynė pradedant 
nuo kryžiuočių ordino iki paskutinės 
komunistinės Lietuvos okupacijos, kai visas 
partizaninis Lietuvos pasipriešinimas buvo 
sutelktas Lietuvos miškuose.

Vyskupas poetas Antanas Baranaus
kas savo poemoje “Anykščių šilelis” ra
šė, kad lietuvis net nežino, kodėl miške 
jis verkia, kodėl jam miškas išspaudžia 
ašarą. Gal senovės lietuvio istorinės šak
nys taip giliai įsispaudė lietuvio sąmo
nėje, kad ir šiandien joje vis dar rusena 
miško meilės, miško apsaugos jausmas ir 
jo ramuma, kuri buvo tokia brangi ir 
gyvybinės reikšmės istorijos eigoje.

Miškai net be vilkų bei meškų gali 
atrodyti baugūs vien dėl savo dydžio. 
Dar ir šiandien didesnė Lietuvos sienos 
su Baltarusija dalis eina per didžiules 
girias. Prie Lavoriškių esantis neį
žengiamas miškas tęsiasi virš trisdešimt 
kilometrų, ten sunku rasti bet kokį 
Baltarusijos ar Lietuvos pasienio sargy
binį. Abi valstybes skiria miškas. Tai yra 
pati plačiausia Europoje niekieno žemė, 
kuri ir yra geriausias sargas. Taip juoka
vo vienas Lietuvos pasienio apsaugos 
valdininkas.

Lietuviai mišką jungė su savo pagonišku 
tikėjimu. Jie paskutiniai krikščioniškoje 
Europoje jo atsisakė, bet dar ir šiandien 
lietuvio gyvenime išliko pagoniškieji 
pėdsakai: ugnies, vandens, perkūno ir kitų 
gamtos jėgų garbinimas. Net priėmus 
krikščioniškąjį tikėjimą, lietuvių pasą
monėje išliko pagoniškos tradicijos, ku
rios gražiai susipina su krikščioniško
siomis. Lietuvos kryžiai ne tik su Kristaus 
kančia, bet ir su saulėmis, žvaigždėmis ir 
kitomis pagoniškomis figūromis. Kristus, 
sėdintis su ranka paremta galva, su erš
kėčių vainiku - lietuviškas Rūpintojėlis, 
daugiau Lietuvos laukų saugotojas, o ne 
krikščionybės simbolis. Lietuviškame 
Rūpintojėlyje mūsų skulptoriai - droži
nėtojai išreiškė ne tik krikščionybės pra
dininką Kristų, bet ir lietuvio dvasinę būk
lę, sujungdami skausmą ir viltį.

Nelengva yra griežta linija nubrėžti 
lietuvio charakteristiką, jo būdą, jo tau
tines savybes, jo pažiūras ir kitas as
menybės aspiracijas. Lietuviai yra prag
matikai. bet linkę į išdailintą retoriką ir 
didingus romantiškus gestus. Kai kurie 
istorikai bando lietuvius kildinti iš ro
mėnų ar kiti; senovės pirminių civili
zacijos ir kultūros nešėjų. Deja, šiuos visus 
teiginius neįmanoma paremti jokiais 
istoriniais dokumentais, tad tenka juos 
priskirti prie legendų, kuriomis negrin
džiama istorinė tiesa.

Krikščionybės įtaka Lietuvoje buvo 
labai stipri, ji stipriai susipynusi su 
tautiškumu. Pirmosios nepriklausomybės 
metais I .ietuva buvo pavesta Dievo Moti
nos Marijos globai ir vadinama Marijos 
žeme, nors tai nebuvo visų Lietuvos gy
ventojų šimtaprocentiniai pritarta, bet 
šitoks atsidavimas stebino kai kurias 
Europos tautas. Tai rodo, koks stiprus bu
vo lietuvio tautinis ir religinis ryšys. Čia 
tenka paminėti ii' pirmąjį bei vienintelį 
Lietuvos karalių Mindaugą, kuris gelbė
damasis nuo puolančių kryžiuočių, nu
sprendė priimti krikščionybę. Kokią 
krikščionybę jis praktikavo, nelengva ras
ti duomenų. Žinoma tik viena, kad jis pa
silaikė labai daug pagoniškų papročių.

Tęsinys kitame MP nr.

Kaip malonu...
Isolde Ira Požclaitė - Davis AM

Skambina duk
relė: “Turiu džiu
gią naujieną. Per
skaityk, kaip sve
timtaučiai įvertina 
Lietuvą”. Tuoj pat 
peržiūriu “Sydney 
Morning Herald” 
Travel priedą ir 10 
psl. randu straips
nį: “24 hours in
Vilnius. Tim Richards enjoys the „New 
Europe” in a pint-sized nation with ale, 
amber and a magic tile”.

Man širdis net pašoko iš džiaugsmo. 
Reporteris Tim Richards labai palankiai 
aprašo savo trumpą, bet malonų vizitą 
Lietuvos sostinėje, kurioje jis sugebėjo tiek 
vietų aplankyti, o reportaže net įterpti 
istorinį įvadą apie sovietų - nacių - ir vėl 
sovietų ilgą okupaciją. Be to jis rašo: „... 
Given this tumultuous history... its 
(Vilniaus) narrow, winding cobblestone 
streets, tiled roofs and baroque churches... 
are a visitors expectations of a small 
European city.

With its facades restored since the decay 
of Soviet times and its streets dotted with 
new restaurants and bars, Vilnius is a 
shining example of what Michael Palin 
(pagarsėjęs keliauninkas) has called „ New 
Europe.”

Toliau reporteris negali atsistebėti, 
kaip sovietmečiu taip suniokotas Vilnius, 
greit atsigavo. Jis pastebėjo, kad visur šva
ra, namų fasadai atnaujinti. .Forto Dvaro“ 
restorane, matyt, ragavo cepelinų, nes ap
rašė juos ir net jų kainą bei paįvairino 
straipsnį gražia cepelinų nuotrauka, taip 
pat ir su “Švyturio” alaus bokalu. Sudo
minanti skaitytoją yra gan didelė ,al fresco“ 
pietautojų nuotrauka prie fone impozantiš
kai atrodančia „Amatininkų Užeiga“ (gal 
restoranas su viešbučiu?).

Paskui jis nuo ryto 9 vai. iki vakaro 9 
vai. aprašo ką matė, kuo grožėjosi. Kuo jo 
reportažas man skiriasi nuo tų įprastų 
vietovių aprašymo, tai jo patarimais, kaip 
būsimi turistai iš Australijos ir kitų kraš
tų galės lengvai surasti jo straipsnyje mi
nėtas vietoves, restoranus, barus-mat jis

Iš Redakcijos pašto
Atminimas amžinas

Taip jau Visagalio Dievo sukurta, jog 
pasaulyje nėra nieko amžina, viskas, kas turi 
pradžią, kažkada pasiekia pabaigą. Toks pat 
laikinas keleivis mūsų Žemėje yra ir 
žmogus. Atėjus laikui jis turi pasi-traukti iš 
gyvųjų tarpo, palikdamas visa, kas jam buvo 
brangu, ir užleisti vietą naujai gyvybei.

Likimas lėmė, kad į Dangaus karalystę 
turi iškeliauti ponia Valė Stanevičius. Jos 
nuoširdumas, geranoriškumas, parama 
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijai, jos 
gimnazistams - tiesiog neįkainojama. Ši 
moteris buvo žmogus, kuri nelaukdama 
jokio atlygio davė kitiems tai, ką galėjo 
duoti. Jos dovanos, parūpintas nemoka
mas maitinimas man suteikė didelę pa

Australijos lietuvių jaunimo gynyboje
Viktoras Baltutis spaudoje ir per SBS 

radiją nuolatos ir labai dažnai skundžiasi, 
kad mūsų jaunimas nedalyvauja bendruo
menės gyvenime, neprisideda prie lietu
vių draugijų ir organizacijų reikalų.

To negalima pasakyti apie Melbourne 
lietuvių bendruomenės gyvenimą. Spor
tininkai aktyvūs. Kai jiems ateina eilė, 
verda sekmadienio pietus. ALB Mel- 
bourno Apylinkės Valdyba yra jauna, taip 
pat ir Australijos Lietuvių Dienų šventės 

duoda ne tik gatvių pavadinimus, bet ir jų 
numerius bei telefono numerius, net ir 
nuorodas kaip skambinti iš užsienio į 
Vilnių pav. „AULA” Blues ir Roko klubas 
0011 (370) (5) 268 7173 arba

www.bluesclub.lt.
Kas man, asmeniškai, padarė didelį 

įspūdį, tai jo nurodymai kaip geriausiai 
skristi iš Australijos j Lietuvą. TRichards 
reportažas su spalvotom nuotraukomis. 
Mielai galiu pasitarnauti ir padaryti 
straipsnio kopijas, bet, labai gaila, jos bus 
tikjuodos-baltos.

isoldeira@optusnet.com.au arba 
skambinti tel.(02) 8521 6059.

Straipsnyje ‘Tūkstantmečio iliuzijos ir 
vizijos’, Mūsų Pastogė, Nr 33,2009.08.26, 
psl.3 teigiama (cituoju): “Yra gražu, kai 
keliamas istorinis reikšmingumas, bet tas 
reikšmingumas privalo būti pagrįstas 
istorine tiesa ir paliečius viso pasaulio 
istorinę eigą ... Lietuvos Katalikų Baž
nyčia Lietuvos vardo tūkstantmečiui 
neskiria didelio dėmesio, nes šventojo ir 
istorinės 1 .ietu-vos praeitis prieštaringa.

Nenoriu eiti į diskusijas su aukščiaun 
išreikštomis straipsnio mintimis, tačiau 
pacituosiu, ką dr. Marius Ščavinskas teigia 
savo ilgame ir gerai iliustruotame bei 
išanalizuotame straipsnyje. “Ką Lietuvai 
reiškia 1009 metai?”(“Mokslas ir gyve
nimas”. Nr. 6,2009 m. birželis, psl. 6 ir 18 
Cituoju:

1. „Pirma, Lietuva Kvcdlingburgo 
(Quedlinburg) analuose - tai naujas 
geografinis vienetas to meto krikščioniškai 
Europai. Iki tol iš baltų buvo žinomos tik 
vakarinės gentys, prūsai, kuršiai.

2. Antra, 1009 metai laikytini simboline 
riba tarp priešistorės ir istorijos. Lietuva 
lapo istorijos objektu.

3. Trečia, kas yra dar svarbiau, per šv. 
Brunoną Lietuvai arba tiksliau - (per val
dovo ir jo genties krikštą I.I. P-D.) Neti- 
mero valdomai genčiai buvo suteikta gali
mybė lygia greta įsijungti į Naujosios Eu
ropos krikščioniškų valstybių draugiją.

4. Šv . Brunonas Bonifacijus pas pa
gonis (lietuvių gentis? I.I.P-D.) atvyko 
pirmiausiai kaip Apaštalų Sosto atsto
vas...Tačiau Bninono nužudymas pradėtą 
veiklą nutraukė. Vėlesnė baltų ir Lietuvos 
geopolitinė padėtis pasikeitė. Tad šven
čiame ir Lietuvos įsitvirtinimo Europoje 
pra-džios tūkstantmetį.”

□

galbą ir džiaugsmą. Tokių žmonių, kurie 
dalintų savo gerumą ir rūpestį nepažįs
tamiems-reta.

Gerbiamosios Valės Stanevičius mirtis 
- didelė netektis visai gimnazijos ben
druomenei. Ji išliks mūsų atmintyje kaip 
dosnumu, gerais darbais bei supratingu
mu pasižymėjęs žmogus. Garsus romėnas 
Ciceronas yra pasakęs: „Gamtos mums 
duotas gyvenimas yra trumpas, tačiau 
atminimas apie gerai nugyventą gyveni
mą yra amžinas“. Te būna lengva 
Australijos žemė mūsų dosningajai Valei 
Stanevičius.

Eglė Brašiškytė,
IV a gimnazijos klasė 

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija

rengėjai. Veikia tautinių šokių grupės. 
“Gintaras” sekantį mėnesį dalyvaus suo
mių Kukkia - Flowers festivalyje ir taip 
pat Multicultural Performing Arts Show 
Dandenong Town Hall, o praėjusį sek
madienį (2009.09.20). renkant naują 
Melbourne Lietuvių Klubo Valdybą, at
sirado daugiau kandidatų (jaunimo), negu 
reikia pagal Klubo konstituciją.

J.Žalkauskas, Melbourne
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Antanas Laukaitis NAMO SUGRĮŽUS
Palaidoti didikai 

Radvilos
Gavęs specialų pakvietimų, rugsėjo 5 

dieną dalyvavau Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės didikų Radvilų palaikų 
perlaidojime. 2004 m. Dubingių pilia- 
vietėje buvo atrasti šių didikų palaikai. Čia 
jie ir buvo labai iškilmingai perlaidoti, 
prieš tai iškilmingai pagerbiant Vilniuje.

Dubingių miestelis ir piliavietė yra 
labai gražioje vietoje tarp daugybės ežerų, 
apie 50 kilometrų nuo Vilniaus. Dubingių 
miestelis susijęs su Vytautu. Jis pirmas čia 
pastatė pili. Radvilos Dubingius išgarsino 
XVI amžiuje. Tuo metu Radvilos buvo 
viena iš įtakingiausių šeimų I Jetuvoje. Tai 
garsiausia giminė po Gediminaičių. 
Dubingiuose savo sportini centrą turi ir 
žymusis Lietuvos krepšininkas Šarūnas 
Marčiulionis. Nors perlaidojimo dieną 
oras pasitaikė visai rudeniškas ir lijo, ta
čiau žmonių į šias iškilmes susirinko gana 
daug

Per kasinėjimus 2004 metais čia buvo 
rasti aštuonių Radvilų giminės atstovų 
palaikai, kurie XVII amžiuje, baiminantis 
apiplėšimų ir karų, buvo paslėpti vienoje 
medinėje dėžėje.

Perlaidojimo ceremonija piliavietės 
kalnelyje buvo labai iškilminga. Visi pa
laikai buvo specialiame sarkofage, kurį, 
grojant kariuomenės orkestrui ir giedant 
chorui, atnešė specialiosios kariuomenės 
kariai. Visa tai vyko kalno viršūnėje, pri
imant ir pagerbiant visų Lietuvos kariuo
menės dalinių būriams, atskirų organi
zacijų atstovams su savomis vėliavomis ir 
valdžios bei diplomatijos žmonėms. Sar
kofagą lydėjo ir lietuvaičių, pasipuošusių 
senoviniais, vaidilučių rūbais, būrelis bei

Vytautas Karazija “Laiškai j
Vertė Alena Karazijienė

Naujakuiys Balyje
Pradžia

Tarnautojų mažinimo procedūra baig
ta - aš oficialiai “pensininkas”, gavęs kuk
lią kompensaciją, kuri man leis naudotis 
šiokia tokia prabanga, pavyzdžiui maistu. 
Mane vilioja Bali- ne kartą ten buvęs kaip 
turistas, aš esu pasiruošęs nerti į visai 
kitokius nuolatinio gyventojo sūkurius.

Taigi - giliai atsikvepiu, sutvarkau na
mą, parduodu arba sandėliuoju savo nedi
duką turtą, dar vienas turistinis vizitas į Bali 
išsinuomoti vilą ir pasirūpinti atitinkama 
viza - mano atveju pensininko KITAS. At
gal į Australiją sutvarkyti nebaigtų reika
lų, užsisakyti skrydį, nueiti į Indonezijos 
konsulatą atsiimti paso su naujutėlaičiu 
vizos antspaudu ir išsiųsti nelydimą bagažą.

Ir štai aš čia - atradimai prasideda.
Bali vizų labirintas

Standartinė viza, VGA, kurią papras
tai gauna australiečiai, galioja 30 dienų. 
Joms dar nepasibaigus reikia išvykti iš 
Bali ir gauti naują vizą (JAV $25). Papras
tai žmonės vyksta į Singapūrą, Pert;) arba 
Darviną, bet jeigu neturi papigintų skry
džių, tai gana brangus pasirinkimas.

Iš Indonezijos konsulato galima gauti 
ir kitokią - Social Budya - vizą, kurią kas 
mėnesį galima atnaujinti Imigracijos De
partamente Balyje. Bet po 6 mėnesių visvien 
reikia gauti naują vizą. Be to Balyje turi 
turėti sponsorių, kuris už tave garantuotų. 
Su tokia viza Balyje negalima dirbti.

Pensininko vizai gauti turi būti virš 55 
m. amžiaus, negali Balyje dirbti, turi tu
rėti sponsorių ir įrodyti, kad turi bent $1,500 
kiekvienam mėnesiui Balyje ir daugybė 
kitų sąlygų. Paprasčiausia yra pasamdyti 
agentą, kuris viską tvarkytų. 
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senovės lietuvių karių rūbais apsirengę 
kariai. Oficialias atsisveikinimo kalbas 
pasakė Ministras Pirmininkas Andrius 
Kubilius, prof. Vytautas Landsbergis ir iš 
Varšuvos atvykęs Radvilų palikuonis Mi
kalojus Radvila, lydimas savo brolio Mo
tiejaus. Po oficialios dalies buvo sugiedo
tas Lietuvos himnas ir garbės sargybos 
kariai pamažu sarkofagą įnešė į specialiai 
kalno rūsyje įrengtą amžino poilsio ka
pavietę. Radvilų giminės garbei buvo 
iššauti patranki) šūviai.

Nors oras buvo nemalonus ir mano 
sužeisti keliai nuo lipimo į kalną gerokai 
skaudėjo, tačiau nežiūrint viso to, savyje 
jaučiau dvasinį pakilimą, kad galėjau da
lyvauti šioje istorinėje mūsų garsiųjų di
diki) perlaidojimo šventėje.

Tai buvo pirmas kartas
Rugsėjo 3 dieną Vilniaus “Siemens” 

arenoje vyko draugiškos krepšinio rung
tynės tarp Lietuvos ir Ispanijos vyri) krep
šinio rinktinių.

Nors rungtynės, kai lietuviai krepši
ninkai laimėjo prieš pasaulio čempionus 
ispanus, jau seniai pasibaigė ir mūsų 
krepšininkai nelabai sėkmingai pradėjo 
savo kovas Lenkijoje vykstančiose Euro
pos pirmenybėse, tačiau vis dar negaliu 
pamiršti to nuostabaus įspūdžio ir 
triukšmo, kurį parodė 11,000 žiūrovų, 
stebėjusių šias rungtynes. Rungtynių bi
lietai buvo visi parduoti jau savaitę prieš 
rungtynes, o prie įėjimo vis tiek dar lau
kė daug žmonių, tikėdamiesi paskutiniu 
momentu gauti bilietą.

Gyvenime mačiau šimtus įvairių 
olimpinių, valstybinių ir pasaulinio lygio 
krepšinio rungtynių įvairiose pasaulio 
šalyse, tačiau tokių rungtynių, tokio žiū-

namus”
Vizos paprašyti reikia Balyje arba Sin

gapūre. Tada grįžti į Australiją ir po dviejų 
savaičių eini į konsulatą. Konsulate pataria 
nepirkti bilieto, kol negausi vizos, vadi
namos VITAS, bet nepristačius bilieto, 
vizos niekas netvarko. Gavus vizą nėra 
jokios garantijos, kad tave įleis į Indoneziją 
- tai priklauso nuo vietos muitininkų. Atvy
kus į Bali per 7 dienas reikia nueiti į Imig
racijos Departamentą su pasu ir KITAS, 
kad gautum leidimą gyventi - pensininko 
KITAS, kurį reikia visuomet su savim turė
ti. Gavus IOTAS dar reikia policijoje nusi
fotografuoti ir padaryti pirštų antspaudus.

Sveiki atvykę į rojaus kampelį. Masažas 
ir “Bintang” (populiariausias alus) yra 
būtini po tokių išgyvenimų.

Apsigyvenu savo viloje
Pagaliau esu savo viloje. Ji labai puiki, 

bet, pasirodo, ten nėra nei rankšluosčių, 
nei paklodžių, nei virtuvės reikmenų. 
Atsidustu. Turėjau pasiklausti. Ką aš 
mačiau, kai apžiūrinėjau vilą, priklausė 
buvusiems gyventojams.

Pirmoji pamoka: patikrink, koks inven
torius nuomojamas kartu su namu. Jeigu 
abejoji-klausk. 'Žinoma, aš esu vyriškis- 
mes net nepagalvojam, kad gali nebūtipa- 
klodžių ar rankšluosčių... Ką gi, jeigu šaldy
tuvas buvo pakankamai didelis dviem tu
zinam “Bintangų”, taivila, matyt, viskuo ap
rūpinta, ar ne? Atsidūsti!. Laimei, čia turiu 
draugą su sunkvežimiu, tad pirmųjų dienų 
darbotvarkėje buvo masyvūs apsipirkimai.

Pembantu (padėjėja), kurią gavau kar
tu su vila, yra labai gera - ji šmižinėja po 
namus valydama, tvarkydama, skalbda
ma. Viskas blizgėto blizga. Visa bėda, kad 
ji nekalba angliškai. O su mano penkiais 
indoneziečių žodžiais man labai sunku 
pasakyti, ko aš noriu...

Pagaliau aš kompiuteryje įsijungiu 
indonezų - angių kalbų žodyną. Aš para-

Lictuvus karių garbės sargyba neša sarkosfagą su Lietuvos didikų Radvilų palaikais.

rovų rėmimo, tokių garsų su būgnais, spe
cialiomis švilpynėmis ir visokiais kito
kiais prietaisais bei lakstančių su trispal
vėmis vėliavėlėmis bei užrašais “Mes lai
mėsim”, dar iki šiol niekur nemačiau. 
Visų sirgalių entuziazmas, šaukimas, dai
nos ir po kiekvieno įmetimo garsai, kad 
net “stogas kilnojosi”, stebino mane, nes 
nebuvau to matęs ir girdėjęs, lai Lietuva, 
tai krepšinio kraštas. Krepšinis - lyg an- 
trojikrašto religija, o tokių rėmėjų - sirgą-. 
lių gali pavydėti bet kuri kita šalis. Jie 
pasaulyje garsūs kaip ir patys krepšininkai. 
O man ausys tik gerokai vėliau atsigavo, 
nes aš džiaugiausi kartu su visais žiūrovais.

100 kilogramų aukso
Nors aš nesu didelis meno galerijų 

lankytojas, tačiau sužinojęs, kad Vilniaus 
paveikslų galerijoje tik vieną dieną bus 
eksponuojama rekordinio dydžio 100 ki
logramų sverianti moneta, nuėjau ir aš jos 

šau klausimą angliškai, kompiuteris taip 
išverčia, kad ji arba visai nesupranta, arba 
ima kikenti. Tada ji (vienu pirštu) parašo 
atsakymą indoneziškai. Atsiranda beveik 
nesuprantamas Bahasa Ingris (indo- 
angliškas) vertimas, ir tada mano eilė 
žiūrėti akis išpūtus ir kikenti. Padėjėja 
dažnaižiūri į mane labai keistai.

Man atrodo, kad technologija dar ne 
visai įveikė kalbos problemas.

Pridėtinio bagažo džiaugsmai
Prieš išskrisdamas iš Australijos aš 

nutempiau tris lagaminus ir dvi dėžes j 
Qantas bagažo skyrių. Maniau, kad tai bus 
labai trumpa procedūra. Hmmm. Ne visai 
taip. Visų pirma, bagažo priėmimas yra 
standartinėj įstaigėlėj, gerokai nutolusiai 
nuo automobilių stovėjimo aikštelės. Nė
ra jokių vežimėlių!! Tiek to. Nusitempiu 
daiktus, visas išprakaitavęs Mclbourno 
žiemos ore, ir man sako, kad turiu paro
dyti pasą. Aš pakankamai protingas, ir 
turėjau su savim lėktuvo bilietą, o bagažo 
siuntimo instrukcijoje nieko nebuvo pa
minėta apie pasą. Laimei, mano pasas buvo 
automobilyje. Aš niekada jo ten nelaikau, 
bet, matyt, Bali dievai buvo man palan
kūs. Tad bagažas pasveria mas, mu itininkai 
rūpestingai viską peržiūri, apie kai ką 
paklausinėja, kai kuriuos dalykus liepia 
atvynioti... galų gale viskas praeina.

Aš atvykstu įBali. Po trijų dienų atvyks
ta ir mano bagažas. Pasisamdau sunkveži
miuką ir nuvažiuoju į Bali oro uostą. Pirmas 
dalykas: - Dovanokite, mums reikalingas 
jūsų originalus pasas, nėjo fotokopija.

- Bet, klausykit, mano pasas dabar yra 
Imigracijos Departamente, jie man pasakė, 
kad užtruks dvi savaitės, kol jie man pa
ruoš KITAS (apsigyvenimo leidimą).

Tyla. - Na gerai, tai aš ateisiu po dviejų 
savaičių, kai gausiu pasą.

- A, taip, Sir, bet jeigu čia paliksite 
bagažą ilgiau kaip tris dienas, mes imsime' 
sandėliavimo mokestį. 

pasižiūrėti. Tai Kanados karališkoje pi
nigų liejykloje prieš du metus nukaldinta 
aukso moneta. Ji yra pusmetrio skersmens, 
o jos aukso grynumas yra 99,999 procento.

Si moneta yra Guinnesso rekordų 
knygoje įregistruotas eksponatas ir vertas 
daugiau kaip 7 milijonus litų. Vienoje 
monetos pusėje yra Anglijos (taip pat ir 
Australijos bei Kanados) karalienės 
Elžbietos II-osios atvaizdas, o kitoje pu
sėje- 12 briaunų kraštas su trijų klevo 
lapų graviūra. Muziejuje ši moneta buvo 
laikoma aliuminio dėžėje ir aptverta ne
aukšta tvorele. Dviejuose muziejaus salės 
kampuose visą laiką budėjo du gerai gink
luoti vyrai. Jų pervežant šarvuotoje ma
šinoje visą laiką saugo 6 - 8 ginkluoti 
žmonės.

Nors nesu monetų kolekcionierius, 
tačiau tikrai man buvo labai įdomu pa
matyti šią. galima sakyti, karahską aukso 
monetą. □

- Na gerai, kiek už sandėliavimą?
Jie man pasako, ir kai aš atgaunu są

monę. aš jiems pasiūlau paimti mano paso 
kopiją ir atvykimo dokumentus.

- Bet, Sir, mes turime pamatyti atvyki
mo antspaudą jūsų pase.

- Bet žiūrėkit, štai vizos antspaudo pa
se fotokopija, ir matote, kas čia ranka pa
rašyta? Gia parašyta, kad aš atvykau tuo 
skrydžiu, kuris ir buvo numatytas.

- Taip, Sir, bet jeigu mes nematom pa
ties antspaudo, kaip mes galime žinoti, 
kad jūs iš tikrųjų atvykote?

Tokia dialogo logika man momentui ati
ma žadą. Mano balse pasigirsta nusiskun
dimo gaidelė.- Ach, žmonės, aš gi stoviu 
čia prieš jus, tai turbūt reiškia, kad aš esu 
čia, ar ne?

Valdininkai ilgai mąsto ir svarsto. Jie ta
riasi, paskui paskambina mano agentui ir ga
lų gale problema išspręsta. - Galjūs ir teisus, 
Sir. Mes leisime pasiimti jūsų bagažą.

Atsidustu. Bet po minutės vėl:
- Iš jūsų deklaracijos aš matau, kad jūs 

bagaže turite kompiuterį.
- Taip, turiu. (Rankiniame bagaže aš 

atsivežiau dar du kompiuterius, bet ne
matau reikalo to pasakyti).

- Jūs žinote, kad už elektroninę įrangą 
mes imame gana didelį muitą.

- Taip, aš žinau, bet tai už naujus 
kompiuterius, ne už naudotus...

Vėl ilga pauzė, kol jie pasitaria, kažkam 
paskambina, paskaito instrukcijas ir pa
galiau man pasako, kad muitas už mano 
bagažą yra 1,000,000 rupijų (apie $125 
AUD). Grynais. Grrr.

Iki dabar jau praėjo daugiau kaip 
valanda kalbų, derybų, ginčų ir muitinės 
patikrinimų. Aš pasiduodu. Aš esu tikras, 
kad tai tam tikra sistema - mandagiai 
kartoti įstatymus ir potvarkius, kol žmo
nės pajus, kad išeina iš proto, pasiduos ir 
užmokės. Tiek to, dabar jau viskas namie.

Belieka išsipakuoti. (Bus daugiau)
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Vilniuje atsisveikinta su Radvilų gimine
Vilniuje, Radvilų rūmų 

salėje, rugsėjo 3 d., ketvirtadienį 
prasidėjo Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės didikų Rad
vilų giminės atstovų palaikų 
perlaidojimo Dubingių pilia- 
vietėje iškilmės, trukusios iki 
šeštadienio.

Dvi dienas, ketvirtadienį ir 
penktadienį, visi norintys galė
jo aplankyti ir pagerbti neka
rūnuotais Lietuvos valdovais 
vadinamų didikų Radvilų gi
minės atstovų, tarp jų - ir 
Radvilos Juodojo bei Radvilo 
Rudojo - palaikus. Vakarais 
Radvilų rūmų salėje įvyko evan
gelikų reformatų apeigų sakia- Radvilų giminėje netrūko garsių asmenybių, 
line valanda. -------------------------------------------------------

Šeštadienį po oficialaus atsisveikini
mo su didikų Radvilų giminės atstovų 
palaikais sarkofagas buvo išvežtas į pa
rengtą perlaidojimo vietą Dubingių pi- 
liavietėje Molėtų rajone, kur šie palaikai 
ir buvo surasti. Amžino poilsio Radvilos 
atgulė Dubingiuose atrastos renesansinės 
evangelikų reformatų bažnyčios mūruose 
įrengtoje kriptoje.

Pasak istorinių šaltinių, galingiausi 
Lietuvos didikai Radvilos, nors ir valdy
dami daugybę miestų ir rezidencijų, Du
bingius pasirinko kaip savo laidojimo 
panteoną.

2004 m. atrasti ir antropologų, istori
kų, menotyrininkų ir archeologų bendro
mis pastangomis identifikuoti aštuonių 
Radvilų giminės atstovi; palaikai: LDK 
kanclerio, faktiškai nevainikuoto Lietuvos 
karaliaus Mikalojaus Radvilos Juodojo, jo 
žmonos Elžbietos Šidlovieckos-Radvi- 
lienės, LDK kanclerio, Vilniaus vaivados 
ir didžiojo etmono Mikalojaus Radvilo 
Rudojo, jo sūnaus Mikalojaus Radvilos, 
Mykolo Radvilos žmonos Elenos Hle- 
bovičaitės, Jonušo VI Radvilos (Mykolo 
Rudojo anūko) ir Anos Sobkovnos (Kris
tupo Radvilo Perkūno pirmosios žmonos).

Vykdant Dubingių piliavietės pritai
kymo kultūriniam ir pažintiniam turiz
mui 2007-2009 metų programą, Kultūros 
paveldo departamentas šiam objektui 
skyrė beveik 3 mln. litų. Už šiuos pinigus 
buvo atlikti evangelikų reformatų baž
nyčios ir Radvilų rūmų archeologiniai 
tyrimai, įrengta Radvilų giminės perlai
dojimui skirta kripta, konservuoti baž
nyčios pamatai.

Šiuo metu toliau tęsiami Radvilų rū
mų tyrimai, siekiant atidengti buvusio rū
mų bokšto pamatus, tirti rūmų rūsius, 
nustatyti rūmų santykį su piliavietės ap
linka, patikslinti pastato chronologiją. 
Vėliau numatoma rūmų pamatus konser
vuoti ir pritaikyti turistų lankymui. Virš 
pamatų bus įrengti takai, visas plotas bus 
uždengtas specialiu pastatu.

Dubingių piliavietė - vienas reikšmin
giausių objektų Lietuvos istorijoje. Ji - ne 
tik vienas svarbiausių kovos su kryžiuo
čiais taškų, bet ir yra glaudžiai susijusi su 
faktiniais Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės valdovais - Radvilomis ir yra šios 
garbingos giminės laidojimo vieta. Nuo 
2003 m. piliavietėje atliekami archeo
loginiai tyrinėjimai. LGITIC

Kviečia Kanados Lietuvių Dienos
Maloniai kviečiame visus i Kanados Lietuvių Dienas kurios vyks 2009 m. spalio 

9,10,11 dienomis Toronte!
Kartu smagiai atšvęsime Lietuvos vardo paminėjimo Tūkstantmetį ir Kanados Lie

tuvių Bendruomenės Toronto Apylinkės šešiasdešimtmetį!
Platesnė informacija teikiama tinklalapyje: www.torontolietuviai.org
e-mail: adm.torontolietuviai@yahoo..com
Norintiems sužinoti daugiau apie svečius iš Lietuvos prašome pasižiūrėti:
Linksmos muzikos grupės ” Jonis” pasiklausykite: www.jonis.lt
http://www.jonis.lt/jonis.diskografija.MP3.video.htin
Aktorės/dainininkės Nijolės Narmontaitės paklausykite: www.narmontaite.lt
http://www.narmonlaite.lt/index.php?cid=2&album=l&lang-lt

Kanados Lietuvių Dienų Komitetas

Informacija
Pasaulio Lietuvių Ekonomikos Forumo Vilniuje metu gauti pasiūlymai bendra

darbiauti su šiais verslininkais:
Antanas Mincikis, verslo ir investicijų konsultantas. Jis siūlo investuoti j tekstilės 

pramonę, mašineriją, kelionių organizavimą.
Adresas: P. Žadeikos gt. 11 -10, Vilnius LT-06234, Lietuva.
Tel: 370 5 213 5722. E-mail: antanas@balticconsult.eu
O. Černovskajos firma “Ligateksas”. Eksportuojamos rūkytos dešros ir kt. mėsos 

gaminiai. Adresas: Rūko gt. 14, Vilnius LT - 04126, Lietuva. Tel: 370 5 242 8057. 
E-mail: Iigateksas@inbox.eu

“Naujoji Rūta”. Eksportuoja hematogeną, saldainius, zefyrus.
Adresas: Laima Verbošaitienė, V. Bielskio gt. 15, Šiauliai LT - 76176, Lietuva.
Tel: 370 41437 342. E-mail: laima@nruta.lt
Arėtas Sveikanskas, reprezentacinė įstaiga Baltijos šalims, trąšų eksportas.
Adresas: Respublikos gt. 38, Panevėžys LT - 35173, Lietuva.
Tel: 370 45 596 070. E-mail: aretass@gmail.com
Elvyra Balkauskienė-natūralių pluošto gaminių eksportas.
Adresas: Savanorių prospektas 197, Vilnius.
Tel. (mob.): 370 647 75047. E-mail: nerbalas@gmail.com

Margarita Bimba

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”.
Remkite išeivijos spaudą!

Iš Redakcijos pašto
Mielieji,

Aš, dailininkas Giedrius Kazimierė- 
nas, siunčiu Jums nuoširdžiausius linkė
jimus iš Lietuvos mūsų šalies vardo tūks
tantmečio proga. Ir noriu pasidalinti savo 
mintimis, apie tai, kas mums visiems, gy
venantiems tėvynėje ar už jos ribų, yra 
brangu -didingą Lietuvos praeitį

Neprisimenu, kada tiksliai man kilo 
mintis ant drobės įamžinti svarbiausius 
Lietuvos istorijos įvykius. Šis sumanymas 
manyje kirbėjo ilgą laiką, o galiausiai virto 
istoriniu ciklu, kurį sudaro septyni išskir
tinio dydžio paveikslai.

Šiuo metu pažymime gražią sukaktį - 
Lietuvos vardo tūkstantmetį - todėl ti
kiuosi, kad mano paveikslai paskatins 
susimąstyti ir bent menka dalimi primins, 
kad Europos istorijoje esame palikę išties 
ryškią žymę. Džiugu, kad mano sumanymas 
neliko nepastabėtas ir, padedant priva
tiems meno bei Lietuvos istorijos puose
lėtojams ir rėmėjams, šią vasarą Vilniaus 
rotušėje įvyko mano tapytų istorinių

paveikslų paroda. Tai tapo svarbiu įvykiu 
tiek mūsų šalies istorijai, tiek dailei - mat 
tai pirmoji nuo Nepriklausomybės atkū
rimo istorinių paveikslų paroda Lietuvoje.

Man, kaip lietuviui, dar džiugiau, kad 
paroda sutraukė tiek mūsų praeičiai ir 
paveldui neabejingus tautiečius, tiek ir 
užsienio svečius. Tiems, kurie nespėjo pa
tekti į šią parodą ar dėl įvairių priežasčių 
neturėjo galimybių jos pamatyti, buvo 
išleista jai įamžinti skirta knyga “LIE
TUVOS ISTORIJA TAPYBOJE”. Šis 
keturiomis kalbomis - lietuvių, anglų, 
lenkų ir prancūzų - išleistas albumas 
„kalba“ apie tai, kokia yra mūsų istorija 
mene ir kaip šiuolaikinis menininkas ku
ria Lietuvos istoriją.

'rikiuosi, kad šis albumas padės supa
žindinti jaunąją kartą su turtinga Lietuvos 
praeitimi. Didžiuokimės tuo, ką turime 
brangiausio ir kas mus išskiria iš kitų tautų!

Su geriausiais linkėjimais,
Giedrius Kazimierėnas 

ofortas@gmail.com

Leidinį “Lietuvos istorija tapyboje” galima pavartyti ir
http://www.blucbri<lgc.lt/lt/rcmimas/Puslapiai/defauIt.aspx interneto svetainėje 
(paspaudus nuorodą).
Taip pat albumą galima įsigyti interneto parduotuvėje:

http://www.patogupirkti.lt/book/book.asp?ISBN=9789955422518

Nuotraukoje - “Gedimino laiškai” - vienas iš Giedriaus Kazimierėno paveikslų.

Padėka
Mylimai mamai, močiutei ir promočiutei Joanai Bartašienei 

mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie liūdesio valandoje mums ištiesė 
paguodos ranką. Kun. Algiui Šimkui už ilgąkelionę į Wodonga miestelį atnašauti 
gedulingas šv. Mišias. Ritai Mačiulaitienei ir Birutei Kymantienei už nuostabiai 
atliktas giesmes. Rūtai Svambarytei-Kenny už skaitinius ir Jūratei Šimkienei bei 
Aldonai Butkutei už aukų atnešimą per Mišias. Dėkojame visiems mieliems 
draugams, kurie išreiškė užuojautą asmeniškai, gražiomis gėlėmis, paštu, telefonu, 
spaudoje ar atliko ilgą kelionę iš Melbourne. Visų draugų pagalba ir nuoširdu
mas palengvino mūsų liūdesį. Ačiū.

Bronė Staugaiticnė, Liudas Bartašius ir šeimos

Z X Australijos
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

$8,514- IgnoTuunio testamentinis 
palikimas
a-a. A. Skeivienės atminimui:

$20 - B. Prašmutaitė ($3345)

a.a Joanos Bartašienės atmi
nimui:

$50 - J. ir J. Zaikauskai ($995)
L Zaikauskas ir šeima ($155)
A. ir A. Kesminai ($1045) 
Lietuvių Socialinė Moten; 
Draugija Melbourne 

$25- dr. K. Zdanius ($855) 
$20- D. Vindziulytė ($90)

A. ir J. Šimkai ($1335)
B. Prašmutaitė ($3365) 

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata, ALF iždininkas

Musų Pastogė Nr. 38, 2009.09.30, psl. 7

7

http://www.torontolietuviai.org
yahoo..com
http://www.jonis.lt
http://www.jonis.lt/jonis.diskografija.MP3.video.htin
http://www.narmontaite.lt
http://www.narmonlaite.lt/index.php?cid=2&album=l&lang-lt
mailto:antanas@balticconsult.eu
mailto:Iigateksas@inbox.eu
mailto:laima@nruta.lt
mailto:aretass@gmail.com
mailto:nerbalas@gmail.com
mailto:ofortas@gmail.com
http://www.blucbri%253clgc.lt/lt/rcmimas/Puslapiai/defauIt.aspx
http://www.patogupirkti.lt/book/book.asp?ISBN=9789955422518


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:

Apylinkės Valdybos pirmininko. Iždininko.
Revizijos komisijos. Organizacijų.

Diskusijos dėlpranešimų 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. 
Maloniai prašome narius susimokėti nario mokestį.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

Tcl.: (02) 9708 1414 E-mail: conlactus@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianciub.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.

Kiekvieną sekmadienį - ir Svetlanos koldūnai.

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

4 Pranešimas - kvietimas
g Sekmadienį, lapkričio 22 dieną, Melbourne lietuvių

% choras “Dainos Sambūris” švęs 60-tics melų gyvavimo 
ž S jubiliejų.

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

Mclbourno “Dainos Sambūrio” Valdyba

Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mcčio proga kviečiame fotografijų 
meno mėgėjus dalyvauti nuotraukų konkurse

LIETUVA IS ARTI - REGĖTA LIETUVA
Maloniai prašome suinteresuotus atsiųsti (iki 5-kių) savo Lietu

voje padarytų nuotraukų. Nuotraukų dydis pageidautinas ne mažes
nis kaip “A4”. Parodos rėmėjas-Australijos Lietuvių Fondas skiria 
tris premijas už komisijos geriausiai įvertintas nuotraukas:
Ivieta-$150; II vieta- $100; Illvieta- $50.

Taip pat bus ir žiūrovų premija jaunimui/vaikams iki 17 metų (po $50). Rėmėjas - 
ALB Mclbourno Apylinkės Valdyba.

Nuotraukų paroda vyks Melbourrio Lietuvių Namuose sekmadieniais, spalio 18 ir 25 
dienomis. Premijų įteikimas įvyks spalio 25 dieną.

Susidomėję prašomi kreiptis į Birutę Prašmulaitę tek: 9579 3946 arba elektroniniu 
paštu: bprasmutas@bigpond.com

Nuotraukas galima pristatyti į Lietuvių Namus spalio 11 dieną nuo 12 valandos arba 
spalio 18 dieną nuo 10 vai. ryto arba adresu: 2/6 Niki Court, East Bentlcigh, VIC 3165.

Rengėjai

Pranešimas skautininkams
Mclbourno ir Gcelongo Skautininkų Ramovės sueiga įvyks sekmadienį, 

spalio 11 dieną, sekančia tvarka:
11 vai. - šv. Mišios už mirusius skautininkus Šv. Marijos Jūros Žvaigždės 

bažnyčioje, West Melbourne.
Po šv. Mišių renkamės pietums į Melbourne Lietuvių Namus.

Skautininkų Ramovė

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

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

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

“Nelaužyti priesaikos”.

MELBOURNE CUP
V

TUESDAY NOVEMBER 3BO
4 ,<•sgRS’W . .«W- /
I ENJOY A SPRING FLING AND RACE FEVER 
f ‘A Complimentary drink on Arrival’

‘Lunch at Tables for Eighty r ’ ' 
s ' ' « r J

PRIZES for Best Hats, Best Tie, Sweeps and 
jįf LiiSWy Lady/ LuckyMan

POETRY Reading, KARAOKE and the GREAT 
RACE'

Bling for sale at the MINI MARKETS. *> V 
SHOP till you drop. 
PARTY till you stop.

Book real soon and arrive at noon

Lietuvos Baleto Bičiuliai / Friends of Lithuanian Ballet
Maloniai kviečia visus sydnėjiškius ir melbourniškius pažiūrėti gražų, 

romantišką, naujausią Lietuvos baleto pastatymą - videofilmą -

“La Bayadere”,
kuriame matysite šokančius Mika Hamanaka. Merijų Juškų ir 

Lietuvos baletą su orkestru.
“La Bayadere” tilmas bus rodomas:
1. Sydnėjaus Lietuvių Klube ‘Function Room’, 16-20 Meredith Street,

Bankstown, sekmadienį, spalio 25 dieną, 2.00 - 4.15 vai p.p.
Kontaktas: (02) 4333 6241 Ramona Ratas.
2. Mclbourno Lietuvių Klube, Jubiliejinėje salėje, 44-50 Errol Street, Nth.

Melbourne, sekmadienį, lapkričio 1 dieną, 2.00 - 5.00 vai p.p.
Kontaktas: (03) 9874 5250 Jurgis Zaikauskas.
Vaišinsime kava ir pyragaičiais, veiks loterija. Įėjimas - su auka -paremti 

Lietuvos baleto ateinantį 85-tą jubiliejų 2010 metais.
Visų labai maloniai laukiame!

AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010 
25,^1_____  Pirmininkė Rita Maeiulaiticnė tcl: 0425 704 890
QlO Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška

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

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
Published by the Lithuanian Community Publishing Soeiely 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.users.bigpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia Doniela

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

Apmokami} skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 an 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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