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Brisbanės lietuviai paminėjo Tėvo Dieną

Pirmų rugsėjo sekmadienį Brisbanės lietuviai paminėjo Tėvo Dienų susirinkdami 
Lietuvių Namuose. Nuotraukoje iš kairės: Margarita Lorencas, Elytė Malinauskienė, 
Begina Plaikauskienė, Teresė Stelmokienė ir Irena Stankūnienė.

Vn£StaT Lietuvos Įvykių apžvalga

Prezidentė pasisako už karinį rezervą

Vėl dvigubos 
pilietybės 
klausimas
Vilniuje pa

sitarimui susitiko 
naujoji LR Seimo 
pirmininkė Irena 
Degutienė ir PLB 
Valdybos pirmi
ninkė Regina Na- 

rušienė. PLB pirmininkė tikisi praplėsti 
atstovų komisijų ir dar kartų pajudinti 
dvigubos pilietybės klausimų. Pasak R. 
Narušienės, į bendrų Seimo ir PLB komi
sijų planuojama Įtraukti Australijos ir 
Pietų Amerikos atstovų, kad “atstovavi
mas būtų iš visų žemynų”. Tačiau, jos tei
gimu, didžiųjų susitikimo dalį buvo kal
bama apie dvigubos pilietybės įstatymų. 
Šiuo metu Lietuvoje galioja Konstituci
nio Teismo sprendimas, draudžiantis dvi
gubų pilietybę turėti užsienyje po 1991 m. 
apsigyvenusiems ir svetimos šalies piliety
bę priėmusiems emigrantams iš Lietuvos.

Siūloma bausti už viešą 
pritarimą agresijai prieš LR 
(ELTA). Baudžiamajame kodekse siū

loma numatyti atsakomybę už viešų 
pritarimų SSRS ar nacistinės Vokietijos 
agresijai prieš Lietuvos Respublikų ar jų 
įvykdytiems genocido ar kitiems nusi
kaltimams žmoniškumui arba karo 
nusikaltimams. Projektų pateikė Seimo 
narė Vilija Aleknaitė - Abramikienė. Už 
taibalsavo41 Seimo narys, prieš buvo 13, 
susilaikė 25.

V. Alcknailė-Abramikienė taip pat 
siūlo laisvės atėmimu iki 2 metų bausti 
už viešų pritarimų genocido ar kitiems 
nusikaltimams žmoniškumui arba karo 
nusikaltimams, jų neigimų ar menkinimų.

Teks mažinti socialines išmokas
(ELTA). Prezidentė Dalia Grybauskai

tė mano, kad “Sodra”, kapstydamas! iš 
duobės, deficitų turi dengti mažindama 
savo išlaidas arba socialines išmokas. Pa
sak Prezideentės, „dabar “Sodroje” si
tuacija labai sudėtingi!. 2.5 mlrd. litų - 
didžiulis trūkumas. Bent jau pusė turėtų 
būti dengiama iš pačios “Sodros” rezervo 
arba mažinant kai kurias išlaidas, tarp jų 
kai kurias socialines išmokas. Kitos išei
ties nėra”. Kita vertus, ji pastebėjo, kad 
didelę dalį “Sodros” problemų galėtų 
prisiimti ir “valstybės biudžetas ant savo 
pečių” - tai yra visi Lietuvos mokesčių 
mokėtojai.

ELTA primena, kad praėjusių savaitę 
Vyriausybė pranešė, jog nuo 5% iki 20% 
ketinama mažinti valstybines pensijas, 
rentas, socialines išmokas, perskaičiuoti 
socialinio draudimo pensijas, motinystės 
pašalpas, mažinti išmokas dirbantiems 
pensijų gavėjams, pertvarkyti išmokų 
vaikams sistemų bei didinti 2% socialinio 
draudimo įmokų tarifų. Tokį siūlymų 
paketų prieš kelias dienas patvirtino 
Vyriausybė, jamdar turės pritarti Seimas.

Klausimas dėl VSI) vadovo
Seimo Nacionalinio saugumo ir gyny

bos komitetas (NSGK) kelia klausimų 
dėl Valstybės saugumo departamento 
(VSD) vadovo Povilo Malakausko gali
mybių toliau likti šiame poste, nes jis 
atsisako vykdyti Seimo sprendimų pa
teikti komitetui operatyvines pažymas.

VSD generalinis direktorius P.Mala- 
kauskas neseniai dar kartų pakartojo, jog 
departamentas nevykdys Seimo nutarimo. 
Parlamentarai buvo pareikalavę, kad VSD 
vadovas jiems pateiktų 12 analitinių pa
žymų, kurios, manoma, atskleidžia verslo.

Nukelta į 2 psL

(ELTA). Atsisakiusi privalomosios 
karo tarnybos, Lietuva kurs rezervų. Ar
timiausiu melu bus pristatyti planai, kaip 
šis procesas vyks, teigia Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė. Antradienį, rugsėjo 29 die
nų Prezidentė, krašto apsaugos ministrė 
Rasa Juknevičienė ir Lietuvos kariuome
nės vadas Arvydas Pocius lankėsi Rukloje 
(Jonavos raj.), Motorizuotojoje pėstinin
kų brigadoje “Geležinis Vilkas”. Čia jie 
Gaižiūnų poligone stebėjo karines pratybas.

Pasak Prezidentės, Lietuva turi mažas, 
bet labai kokybiškas pajėgas, kurios tikrai 
sugebėtų apginti šalį, kol sulauktume 
NATO sąjungininkių pagalbos. Ji teigė, kad 
kariuomenė turi vystytis, tačiau neslėpė, 
jog sunkmečiu šis procesas lėlės. Ji taip 
pat užtikrino, kad Lietuva ir toliau vykdys 
tarptautinius įsipareigojimus.

Prezidentė, paklausta, kaip vertina

Šauktinių kariuomenės atsisakyta teisėtai
(ELTA). Konstitucinis Teismas (KT) 

paskelbė, kad šauktinių kariuomenės 
atsisakyta teisėtai. Teisės aktai, susiję su 
kariuomenės pertvarka, neprieštarauja 
Konstitucijai. KT pažymėjo, kad įtvirtinant 
kariuomenės organizavimo modelį, kai 
kariuomenę sudaroma profesinės ir sa
vanorių karo tarnybos pagrindu, privalo
ma užtikrinti Konstitucijos nuostatų, kad 
valstybės gynimas nuo užsienio ginkluoto 
užpuolimo - kiekvieno Lietuvos piliečio 
teisė ir pareiga.

Tačiau nutarime pabrėžta, kad piliečių 
pasirengimas ginti valstybę yra gana plati 
sųvoka, apimanti ne tik piliečių pasiren
gimų valstybę nuo užsienio ginkluoto už
puolimo ginti ginklu; šalies gynybos po
reikiai ir priemonės gali būti labai įvairūs. 
Ta įvairovė lemia ir piliečių parengimo 
valstybės gynybai konkrečių būdų įvairovę.

Tūkstantmečio paroda - JT būstinėje
(ELTA). New York’e, Jungtinių Tautų 

būstinėje, trečiadienį, rugsėjo 23 d. buvo 
atidaryta Lietuvos tūkstantmečio progra
mos paroda “Lietuva: kultūra ir istorija”. 
Parodų atidarė JT Generalinėje Asamblė
joje dalyvaujantis užsienio reikalų minis
tras Vygandas Ušackas. Pirmųjų parodos 
dienų jų aplankė daugelio šalių diplomatai, 
dalyvaujantys JT Generalinės Asamblėjos 
darbe. Šiuo metu JT narės yra 192 šalys.

Paroda “Lietuva: kultūra ir istorija” 
aprėpia Lietuvos valstybės tūkstantmetę 
istorijų, išryškina pagrindinius politinius 
faktus ir iliustruoja juos ikonografija. Pa
roda susipažindina su svarbiausiais Lie
tuvos istorijos įvykiais, kultūriniais proce
sais. įvairiais Lietuvos istorijos laikotar
piais. Vienas pagrindinių šios parodos

“National Geographic Lietuva
(ELTA). Tarptautinis 31 kalba pasau

lyje leidžiamas žurnalas “National Geo
graphic”, garsėjantis išskirtiniais reporta
žais, fotografijomis ir žemėlapiais rugsė
jo 25 d. pasirodė ir Lietuvoje. Jame bus ir 
1938 metų archyvuose rastas Douglas 
Chandler straipsnis “Kelionė aplink 
Baltiją”, kuriame aprašyta Lietuva. 

Konstitucinio Teismo (KT) išaiškinimą, 
kuriame paskelbta, jog šauktinių kariuo
menės atsisakyta teisėtai, o kariuomenės 
pertvarka neprieštarauja Konstitucijai, 
sakė, kad Lietuvoje reikia rengti rezervą. 
Rezervo rengimo planus ketinama pri
statyti netrukus.

Krašto apsaugos ministrės Rasos 
Juknevičienės teigimu, KT išaiškino, kad 
visi piliečiai turi būti tinkamai parengti 
ginti savo kraštą. Būtina parengti tokią 
strategijų, pagal kurių žmonės tinkamai 
pasiruošti). Be to, KT paliko visas gali
mybes - šauktinius ir kilus variantus, ku
riuos Vyriausybė Seimui pasiūlys. R. Juk
nevičienė neatmetė, kad galėtų būti visuo
tiniai privalomi 5-7 savaičių apmokymai. 
Vėliau žmogus, jeigu norėtų, būtų kviečia
mas į profesinę kariuomenę arba įrašomas 
į rezervą, kur kas keletu metų mokytųsi.

KT taip pat konstatavo, kad, pereinant 
prie profesinės ir savanorių karo tarny
bos, privaloma numatyti kitokias nei 
privalomoji karo tarnyba piliečių rengi
mo ginti valstybe priemones - privalomus 
karinius mokymus, dalyvavimų krašto 
apsaugos sistemos organizacijų veikloje, 
visuotinius krašto apsaugos sistemos 
renginius irpanašiai.

KT taip pat pažymėjo, kad rezoliuci
joje, kuria buvo atsisakytų šauktinių 
kariuomenės, nėra numatyta konkrečių 
piliečių parengimo ginti valstybę nuo už
sienio ginkluoto užpuolimo priemonių, 
tačiau nėra paneigiama ir piliečių parei
ga ginti valstybę nuo ginkluoto užpuo
limo, taip pat nepaneigiama įstatymų 
leidėjo priedermė nustatyti teisinį regulia
vimą, užtikrinantį piliečių parengimą 
ginti valstybę. □ 

tikslų - pristatyti Lietuvos valstybės istorijų, 
kultūrų ir skleisti informaciją užsienyje apie 
Lietuvos vardo tūkstantmečio jubiliejų.

Parodą parengė Lietuvos dailės mu
ziejus bendradarbiaudamas su Užsienio 
reikalų ministerija. Parodos atidarymą 
organizavo Lietuvos nuolatinė misija JT. 
Lietuvos generalinis konsulatas Niujorke.

Lietuvos tūkstantmečio programos 
parodos “Lietuva: kultūra ir istorija” ang
liškoji versija, 2008-2009 metais jau pa
rodyta Suomijoje, Estijoje, Jungtinėje 
Karalystėje, Europos Sąjungos Europos 
Komisijos būstinėje Briuselyje, UNESCO 
būstinėje Paryžiuje, Čekijoje, šiemet bus 
eksponuojama JAV (Washington, New 
York, Chicago), o 2010 metais Kanadoje, 
planuojama Japonijoje, Izraelyje. □

Tarptautinį žurnalų leis leidykla “Alma 
littera”. Jos vadovas Arvydas Andrijauskas 
įsitikinęs, kad šis žurnalas ir Lietuvoje su
lauks besidominčių gamta, įvairiomis kul
tūromis ir mokslu skaitytojų dėmesio. JAV 
rengiamas leidinys bus papildytas specia
liai lietuviškajam “National Geographic” 
leidimui parinktomis temomis. □
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^Ss! Trumpai iš visur
♦ Rugsėjo 26 d. 
vakare Šri Lankos 
pilietinio karo 
pabėgėliai, laiko
mi Manik stovyk
loje krašto šiau
rėje, bandė išsi
laužti pro kariuo
menės kordoną, 
apmėtydami ka
rius akmenimis.

Kariai atidengė ugnį ir sustabdė juos.
♦ Rugsėjo 27 d. Vokietijos kanclerė ir 
krikščionių demokratų partijos lyderė 
Angela Merkcr bei jos vadovaujama koa
licija įtikinama balsų dauguma laimėjo 
parlamento rinkimus.
♦ Rugsėjo 27 d. Hondūro vyriausybė 
neribotam laikui suspendavo Konstituci
joje numatytas laisvės garantijas, įgalinant 
policiją griežčiau kontroliuoti Manuel 
Zelaga šalininkų demonstracijas. Pareika
lauta, kad Brazilijos ambasada per 10 die
nų vyriausybei išduotų joje besislapstantį 
buvusį Hondūro prezidentą.
♦ Rugsėjo 28 d. buvusioje Prancūzijos 
kolonijoje Gvinėjoje 50,000 žmonių mi
nia, susirinkusi futbolo stadione, demons
travo prieš karinio diktatoriaus Moussa 
Dadis Camara ryžtą kandidatuoti į prezi
dentus sausio mėnesio rinkimuose. Cama
ra užgrobė valdžią 2008 m. gruodžio 24 d., 
tuoj po 1984 - 2008 kraštą diktatoriškai 
valdžiusio generolo Lansana Conte mir
ties. Demonstracija baigėsi tragiškai. Ka
riuomenė šaudė į minią, nukovė virš 200 
žmonių, virš 1200sužeistų. Sekančią dieną 
kariuomenė tęsė siautėjimą, plėšdama 
krautuves, mušdama žmones, grobdama 
sužeistuosius iš ligoninių.
♦ Rugsėjo 28 d. Iranas sėkmingai išban
dė Shahab3 balistinę raketą,kuri gali pa
siekti taikinius iki 2,500 km atstumu.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
interesų grupių daromą įtaką politikams ir 
valstybės tarnautojams.

Prezidentė siūlo paskelbti 
KGB sąrašus

Prezidentė Dalia Grybauskaitė yra įsi
tikinusi, kad Liustrącijos procesą reikėtų 
kuo greičiau baigti, 'lai, jos manymu, rei
kėtų daryti viešai, paskelbiant sąrašus 
žmonių, kurie buvo ar yra susiję su slap
tosiomis svetimos šalies tarnybomis.

“Yra teismų sistema, kurios pagalba 
galėtų žmonės įrodyti, kad taip nebuvo”, - 
Prezidentės poziciją išsakė jos atstovas 
spaudai I Inas Balsys po jos susitikimo su 
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos 
komiteto nariais. L. Balsys teigė, kad jau 
yra parengtas Liustrącijos įstatymo pro
jektas ir. Prezidentės įsitikinimu, ta prob
lema artimiausiu metu bus išspręsta.

K. Prunskienės ginčas tęsiasi
Naują plataus vidurio centristinę poli

tinę partiją kurianti ekspremjere Kazimi- 
ra Prunskienė apskundė teismui Liust ra
cijos komisijos sprendimą dėl jos slapto 
bendradarbiavimo su KGB. Liustrącijos 
komisija rugsėjo K) d. pripažino, kad K. 
Prunskienė slapta bendradarbiavo su 
KGB, vykdė žvalgybos, kontržvalgybos ir 
ideologinės žvalgybos užduotis.

K. Prunskienė Liustrącijos komisijos 
pirmininkui Algimantui Urmonui pranešė 
nematanti reikalo dalyvauti komisijos 
posėdyje, kadangi Vilniaus apygardos 
teismas 2003 metų pavasarį paskelbė, jog 
nėra įrodymų, kad K. Prunskienė slapta 
bendradarbiavo su KGB.
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Izraelis, Egiptas, Saudi Arabija ir Turkija 
gali būti Irano apšaudomos. Įtariama, kad 
Iranas siekia pagaminti branduolinius 
užtaisus šioms raketoms.
♦ Rytų Azijos ir Paeifiko sritį viena po 
kitos sukrėtė gamtos katastrofos. Filipinų 
salose nuo taifūno Ketsana siautėjimo 
žuvo bent 284 žmonės. 380 000 žmonių 
evakuota iš apsemtų sričių. Rugsėjo 29 d. 
taifūnas pasiekė Vietnamą, čia žuvo bent 
86 žmonės, 170 000 pabėgo nuo potvynių. 
Rugsėjo 30 d. nuo taifūno Ketsana Kam- 
bodijoje žuvo 14 žmonių.
♦ Rugsėjo 30 d. anksti ryte 8.1 balųstip- 
rumo žemės drebėjimas sukrėtė Samoa 
salas. Drebėjimo epicentras buvo 200 km 
į pietus nuo Samoa sostinės Apia. Drebė
jimo sukeltas cunamis sunaikino apie 50 
kaimų Samoa salų pietiniuose ir pietry
tiniuose krantuose. Žuvo bent 140žmonių, 
jų tarpe 4 australai turistai. Žuvusių skai
čius bus žymiai didesnis, nes daug žmo
nių yra dingę. Daug žmonių žuvo ir Pago 
Pago (Amerikos Samoa) bei Tonga salose.
♦ Rugsėjo 30 d. stiprus žemės drebėjimas 
sukrėtė Indonezijos Sumatros salą. Jis bu
vo jaučiamas ir Malaizijoje bei Singapūre. 
Padang didmiestyje buvo sugriautos ligo
ninės, viešbučiai, universiteto pastatai. 
Žuvo bent 770 žmonių, keli tūkstančiai 
sužeistų. Žuvusiųjų skaičius gali būti daug 
didesnis, nes daug žmonių dar randama 
pastatų griuvėsiuose. Tuoj po pirmojo 7.6 
balų drebėjimo sekė mažesnis - 6.2 balų 
drebėjimas. Jų visų epicentras buvo jūroje, 
į pietus nuo Padang miesto.
♦ Europos Sąjunga paskelbė Nepriklauso
mos Tarptautinės Faktų Nustatymo Komi
sijos raportą apie Rusijos - Gruzijos kon
fliktą 2008 m. Pagal raportą, Gruzija iššo
vė pirmąjį šūvį, bet Rusija šį konfliktą iš
provokavo ir išnaudojo kilusį susidūrimą 
savo tikslams. n

Pakrančių privatizavimas
Siūlydama papildyti Baudžiamąjį ko

deksą. Seimo narė Agnė Bilotaitė argu
mentavo, jog kai kurie turtuoliai tiesiog 
privatizuoja pakrantes, ir žmonės vis daž
niau nebegali poilsiauti gražiausiuose 
Lietuvos gamtos kampeliuose - nes ten 
pastatytos privačios užkardos. Parlamen
tarė siūlė nustatyti, kad “tas, kas per tris
dešimt dienų nuo oficialaus įspėjimo 
gavimo arba po viešo įspėjimo paskelbi
mo dienos nepašalins kliūčių žmonėms 
laisvai patekti prie upės, ežero, Marių, 
Baltijos jūros ar kito bendram naudoji
muisi skirto vandens telkinio, baudžiamas 
bauda su žemės sklypo, besiribojančio su 
tuo vandens telkiniu, konfiskavimu vals
tybės naudai”.

Už tai balsavo 20 Seimo narių, 11 buvo 
prieš, 22 parlamentarai susilaikė. Nutarta 
grąžinti šį projektą tobulinimui. Neprita
riantys politikai teigė, kad tai esą atgims
tančios bolševizmo idėjos

Mažiau oro keleivių
Per aštuonis šių metų mėnesius į oro 

uostus atvyko ir iš jų išvyko 1.2 mln. ke
leivių, tai 30.5% mažiau nei tuo pačiu 
pernai laikotarpiu. Daugiausia keleivių 
atvyko iš ir išvyko į Jungtinę Karalystę 
(190,500), Latviją (159,100, Vokietiją
(126.400) , Daniją (112,100) ir Airiją
(106.400) .

Palyginti su pernai sausio - rugpjūčio 
mėn„ dėl pakitusių skrydžių maršrutų 3.5 
karto daugiau keleivių išvyko j ir atvyko iš 
Latvijos. Priežastis - daug mažiau tiesio
ginių skrydžių iš Lietuvos.
Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS,LGmCir“Ikmanlinai".

Prezidentė - Jungt.
(ELTA). Ketvirtadienį, rugsėjo 24 d. 

Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 
sesijoje skaitė pranešimą “Veiksmingas 
atsakas i pasaulines krizes: daugiašališ- 
kumo ir civilizacijų dialogo stiprinimas 
vardan tarptautinės taikos, saugumo ir 
vystymosi”. Prezidentė taip pat dalyvavo 
JAV valstybės sekretorės Hillary Clinton 
rengiamuose pietuose pasaulio moterims 
lyderėms. Vėliau ji pasisakė Liberijos bei 
Suomijos prezidenčių organizuojamame 
posėdyje dėl moterų lyderystės taikos ir 
saugumo srityje. Dalia Grybauskaitė taip 
pat atidarė Jungtinių Tautų Demokratijų 
bendrijos aukšto lygio susitikimą, kurį 
organizuoja Lietuva, 2009-2011 metais 
pirmininkaujanti šiai organizacijai.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė taip 
pat susitiko su Gruzijos Prezidentu Mi- 
chail Saakašvili. Susitikimo metu aptartas 
Gruzijos bendradarbiavimas su Lietuva 
ES integracijos kontekste bei Gruzijos ir

Biudžeto gelbėjimo planas
Trečiadienį, rugsėjo 23 dieną Vyriau

sybė pristatė 2 mėnesius rengtą valstybės 
ir “Sodros” biudžetų gelbėjimo planą. 
Prognozuojamą 3 mlrd. litų dydžio biu
džetų skylę pasiūlyta lopyti mažinant 
visas socialines išmokas, didinant “Sod
ros” mokesčius, ir taip sutaupyti 2.4 mlrd. 
litų. Tam dar turės pritarti Seimas.

Premjero Andriaus Kubiliaus teigimu. 
Lietuvos ekonomikai nusmukus iki 2006 
m. lygmens, taip pat nusmuko irpajamos, 
gaminančios ekonomiką. Tačiau išlaidos 
liko kone 2008 m. lygio, o dideli defici
tai reikalauja atsakomųjų veiksmų sie
kiant išsaugoti viešųjų finansų stabilu

Žalgirio mūšiui filmo nebus
(ELTA). Valstybės institucijoms nera

dus finansavimo, Žalgirio mūšio 600-ųjų 
metinių minėjimo komisija nutarė Vy
riausybei siūlyti atsisakyti kai kurių pro
jektų. Iš plano siūloma išbraukti istorinį 
vaidybinį filmą “Žalgiris - geležies diena”.

Kultūros viceministras Donatas Valan
čiauskas pabrėžė, kad vienai Lietuvai fi
nansuoti lokį filmą yra per sunku, tačiau 
šiuo metu Kultūros ministerija ieško už
sienio šalies - partnerės bendrai filmo ga
mybai. Eltos žiniomis, finansuojant filmo 
kūrybą siūloma bendradarbiauti su Bal
tarusija. tačiau tokiu atveju ši kaimyninė 
šalis partnerė turėtų finansuoti net 70% 
filmo kūrimo ir gamybos išlaidų. Anks
čiau patvirtintame priemonių plane nu
rodyta. kad filmui sukurti preliminariai 
reikia 13 mln. litų.

Planuoto filmo prodiuseris Arūnas 
Stoškus kalbėdamas su ELTA apgailesta
vo, kad prarasta proga jau kitąmet sukur
ti ilgo metražo istorinį filmą. “Tokia proga 
vargiai ar bebus, mūsų karta gali nesu
laukti tokio istorinio filmo. Bet nenusime
name, nes Žalgirio mūšio istorinis aktua

Skautai bendradarbiaus su kariuomene
(EE1A). Krašto apsaugos ministerija 

ir Lietuvos skautija susitarė bendradar
biauti ugdant jaunimo pilietiškumą. Šis 
susitarimas buvo sutvirtintas krašto ap
saugos ministrės Rasos Juknevičienės ir 
Lietuvos skautijos vyriausiosios skauti- 
ninkės Rasos Dumčiūtės pasirašyta ben
dradarbiavimo sutartimi..

Lietuvos skautija yra pasirengusi for
muoti teigiamą kariuomenės įvaizdį, 
propaguoti Lietuvos kariuomenės isto
riją ir tradicijas, rūpintis vaikų ir jaunimo 
socializacija, ugdyti vaikų ir jaunimo 
pilietiškumą.

Tautų Asamblėjoje
Rusijos santykių raida. Lietuva remia Gru
zijos dalyvavimą Europos Sąjungos (ES) 
Rytų partnerystės programoje, tačiau 
Gruzija, siekianti integracijos į Europos 
struktūras, turi nemažai nuveikti kurdama 
savo teisinę baze, sakė LR Prezidentė.

Dalia Grybauskaitė pabrėžė, kad šiuo 
metu ES rengiasi pradėti derybas dėl 
Asociacijos sutarčių su Pietų Kaukazo 
šalimis, įskaitant ir išplėstinį laisvosios 
prekybos su ES susitarimą. Pasak Prezi
dentės D.Grybauskaitės, Gruzijos laukia 
nelengva užduotis atliekant savo namų 
darbus. Prezidentės įsitikinimu, ES Rytų 
partnerystės programa gali tapti veiks
mingu instrumentu Gruzijai siekiant už
sibrėžtų tikslų. Gruzijos vadovas M. Sa
akašvili padėkojo Lietuvai už paramą plė
tojant demokratiją. Praėjusiais ir šiais me
tais Gruzijoje įgyvendintų irvykdomų pro
jektų vertė siekia per pusantro milijono litų.

Į Vilnių Prezidentė grįžo šeštadienį, 
rugsėjo 26 d. □ 

mą. Todėl laikinai 2010-2011 metais 
siūloma priimti atitinkamų gelbėjimo 
priemonių paketą.

Nuo šių metų gruodžio 1 dienos siū
loma mažinti valstybines pensijas, rentas, 
kitas papildomas socialines išmokas. O 
nuo kitų metų sausio 1 dienos siūloma 
mažinti visas kitas išmokas, - pensijas, 
motinystės pašalpas, išmokas vaikams, 
pensijas dirbantiems pensininkams, bei 
didinti įmokas “Sodrai”. Anot Vyriausy
bės. solidariai mažinant visas išmokas, 
teisėti konstituciniai lūkesčiai nebus 
pažeisti, o didesnę naštą turės prisiimti 
gaunantieji didesnes išmokas. □ 

lumas nebus prarastas nei po dvejų, nei po 
trejų metų. Gal kada nors vėliau atsiras ir 
politinė valia...” - svarstė prodiuseris.

Programai peržiūrėti komisija sutarė 
deramai atstovauti Lietuvai jubiliejinėje 
Žalgirio mūšio inscenizacijoje Lenkijoje 
2010 metų liepą, surengti tarptautinę 
mokslinę konferenciją Žalgirio mūšio 
tema, tarptautines sporto žaidynes, išleisti 
jubiliejines monetas, pašto ženklą, sutvar
kyti Vytauto Didžiojo paminklus Lietuvoje, 
sukurti medalį ir specialų logotipą ir kita.

Kitąmet, 2010-aisias, bus švenčiamos 
Žalgirio mūšio 600-osios metinės. Žalgi
rio mūšis laikomas vienu didžiausių ir 
garsiausių viduramžių mūšių. Vytauto ir 
Jogailos vadovaujama jungtinė Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos 
karalystės kariuomenė 1410 metų liepos 
15 dieną sumušė Kryžiuočių ordiną. 
Žalgirio mūšis sustabdė ordino veržimą
si į rytus.

Pralaimėjimo garsas aplėkė visą Euro
pą -ji sužinojo, kad ordinas pralaimėjo 
mūšį ne su pagonimis, o su dviem valdo
vais krikščionimis. □

Savo ruožtu Krašto apsaugos ministe
rija numato kviesti Lietuvos skautiją 
dalyvauti krašto apsaugos sistemos 
renginiuose ir padėti organizuoti svar
biausius Lietuvos skautijos renginius, 
keistis įvairia informacija.

Sutartis buvo pasirašyta atsižvelgiant j 
abipusį poreikį skatinti jaunimą domėtis 
Lietuvos valstybės gynimo ir nacionalinio 
saugumo klausimais, ugdyti pilietiškumą, 
patriotiškumą ir atsakingumą, taip pat 
norint stiprinti moralines ir dorovines, 
fizines ir intelektines jaunosios kartos 
savybes. □
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Bendruomenės baruose
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės 

Globos Draugijos metinis susirinkimas
Dana Skorulienė

Kaip jau buvo paskelbta “Mūsų Pasto
gėje”, metinis Sydnėjaus Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos susirinkimas 
įvyko sekmadienį, rugsėjo 20 dieną. Miela, 
kad nežiūrint sveikatos ir amžiaus prob
lemų, ar vis didėjančių kelionės ir trans
porto sunkumo, dar vis susirenka gražus 
būtys Draugijos narių.

Kaip įprasta, prie durų jas pasitiko 
susirinkimo sekretorė Nata Liutikaitė, 
mandagiai primindama ir... surinkdama 
metinj narės mokestį.

Susirinkimą atidarė jau ilgametė Drau
gijos pirmininkė Julija Lašaitienė. Pasvei
kinusi susirinkusias nares, ji prisiminė ir 
praėjusių motų mirusiuosius, kurie buvo 
pagerbti atsistojimu ir tylos minute.

Sekė sekretorės skaitoma praėjusių metų 
Draugijos veiklos apžvalga, o vėliau ir

Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos Draugijos metinio susirinkimo metu.

Melbourne - fotomenininkas iš Kauno
Gražina Pranauskicnė

Šeštadienį, rugsėjo 18 d., 
kaunietis fotomenininkas, 
meno kritikas ir menotyri
ninkas Mindaugas Kavaliaus
kas pristatė savo personaline 
parodą apie Kražių miestelį. 
Susipažinusi su Mindaugo 
paroda Melbourne Lietuvių 
Klube, nutariau jam užduoti 
keletą klausimų.

Kada pradėjote domėtis 
fotografija? Ar buvo sunku 
prasimušti?

Pradėjau domėtis fotogra
fija paauglystėje, kai man bu
vo 13-14 metų. Kadangi “niež
tėjo” nagai veikti kažką, kas 
apjungtų įvairias eksperimen
to sritis - fiziką, chemiją ir kt., fotografija 
buvo kaip tik. Ji mane žavėjo savo pa
slaptingumu. Juostelių ryškinimas ir la
boratorijos raudona šviesa tiesiog hipno
tizavo laukimu, darbo rezultato atsiradi
mu. Paskaitę knygos “Customs Ignored: 
Lithuanian and Australian Photography” 
pratarmę, sužinosite, kad tuo pat metu 
Australija suvaidino savo vaidmenį, kad ir 
toliau norėčiau pasaulį pažinti pro ob
jektyvą. Nors dabar gyvenimo ritmas spar
tesnis, ir beveik viską tenka fotografuoti 
skaitmena, vis dar save laikau entuziastu, 
fotografuoju daug - ne vien tai, iš ko 
uždirbu pinigus, ar tai, kas kažkada tampa 
menine kūryba.

Apie save kaip menininką pasakyčiau 

pirmininkės pranešimas apie numatomus 
Draugijos planus sekantiems metams.

Kaip žinome, Sydnėjaus Lietuvių Mo
terų Socialinės Globos Draugijos darbai 
yra dvilypiai: greta socialinės globos veik
los ji yra atsakinga už administraciją vie
nintelių Australijoje lietuviams pensinin
kams skirtų namų, t.y. už visiems pažįsta
mos “Sodybos” priežiūrą. Visą šį darbą at
lieka Draugijos išrinktos narės - patikėti
nės, kurios dirba be atlyginimo. Pirmi
ninkė pasidžiaugė, kad jų darbas visgi yra 
įvertintas, nes trys iš jų jau yra apdovano
tos australiškais OAM ordinais. Tai - 
Onutė Kapočienė, Martyna Reisgienė ir 
Tamara Vingilienė. Ypatinga padėka buvo 
pareikšta dabartinei “Sodybos” seniūnei 
Onutei Dobbs, kuri tiek daug širdies ir 
darbo įdeda sodybiečių priežiūrai ir ger
būviui. Jos ntošiamose šeštadienio “arba
tėlėse” mielai dalyvauja kas tik gali.

Mindaugas Kavaliauskas su žmona Kristina.

panašiai - jei ką kuriu, stengiuosi tai da
ryti ne tam, kad kažkam tai patiktų, o to
dėl, kad manau, kad taisvarbu. Žodžio “pra
simušti” gal nevartočiau. Būdamas foto
grafijos kuratoriumi, festivalio “Kaunas 
Photo” organizatorium, matau užsienio ko
legas, kurie dirba tik tam, kad savo darbus 
įsiūlytų muziejams, galerijoms, festiva
liams, o šie - potencialiems klientams, 
kurie tuos kūrinius nupirktų. Gyvenant 
JAV ar Ispanijoje, kur fotomenas perkamas 
ir kolekcionuojamas, tai normali logika, nes 
gali pragyventi iš meninės kūrybos. Į tikrovę 
žiūriu blaiviai. Džiugu, kai fotografijos 
muziejai, festivaliai žino mano kūrybą, 
kviečia rengliparodas, tačiau to neforsuoju, 
dėl vietos “nesimušti”. Mano kūryba gali

Sydnėlaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos Valdyba ir OAM medaliais 
apdovanotos moterys. Iš kairės sėdi: Tamara Vingilienė OAM ir Julija Lašaitienė. Stovi iš 
kairės: Onutė Kapočienė OAM, Nata Liutikaitė, Dičiūnienė, Martyna Reisgienė OAM ir 
Onutė Dobbs.

Patikėtinių vardu Martyna Reisgienė 
įdomiai papasakojo apie einamus reikalus 
prižiūrint septyniolika “Sodybos” butelių, 
kuriuose šiuo metu gyvena 17 gyventojų. 
Du kart į metus yra šaukiamas visuotinis 
“Sodybos” gyventojų susirinkimas, kur jie 
išreiškia savo rūpesčius ir pageidavimus.

Finansinę metų apyskaitą pateikė Ta
mara Vingilienė, dar sykį pabrėždama, 
kad Draugija turi dvi atskiras kasas ir są
skaitas. “Sodybos” pajamas ir išlaidas 
kontroliuoja NSW Land Office Departa
mentas. Visą ataskaitą jiems pateikia 
Draugijos buhalteris Romas Palaitis.

Kiti Sydnėjaus Lietuvių Moterų So
cialinės Globos Draugijos darbai po 1999 
metų inkorporavimo į NSW State Depart
ment of Fair Trailing yra apriboti. Praėju

kažkam pasirodyti perdėm kritiška, galbūt 
per daug lokalios problematikos, todėl 
renkuosi kūrybinę laisvę vs. populiarumą 
ar komercinę kūrybinio darbo sėkmę.

Tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje turite 
nemažą mokslų bagažą. Ar tebetęsia! 
studijas?

Kai kas sako, kad Lietuva - medikų 
šalis, o šie kartais skundžiasi, kad reikėjo 
mokytis dešimt ar keliolika metų. Išgirdęs 
tai, kažkada pagalvojau, kad nuo Kauno 
fotomeno mokyklos, kurią pradėjau dar 
dešimtokas 1989 m., praėjo dvylika metų, 
kai baigiau paskutinius “formalių” studijų 
metus “ - jie man buvo Lozanos Universi
tete Šveicarijoje, 2001 m. rudenį. Tuomet 
suvokiau, kad ir fotografams, meno žmo
nėms tenka šiek tiek pasimokyti. Net ir 
baigus formalų išsilavinimą, fotografijos 
techninis progresas verčia “vytis” naujau
sias žinias apie fotoaparatus, fotopopie- 
rius, rašalus, programinę įrangą. O jei 
mokau ir kitus, tai nesimokyti nuolat būtų 
neįmanoma.

Jei būčiau jaunesnis, gal studijuočiau 
RMIT Universitete, kur skaičiau pa
skaitėlę apie savo kūrybą fotografijos 
studentams. Jei pavyks j šią mokyklą 
sugrįžti bent trumpo kurso lektoriaus ro
lėje, tikiuosi daug išmokti.

Kaip gimė jungtinis lietuvių-australų 
fotonieiiinkų projektas? Kuo jis ypatingas?

Australija įdomi kultūrinė terpė. Su 
žmona Kristina, kuri prisijungė prie da
lies mano šių metų australiškos kelionės, 
sakom, kad čia viskas - atvirkščiai... Prade
dant šiaurės - pietų santykiu, baigiant kaire 
eismo puse. Fotografija taipogi pakanka
mai antipodiška lietuviškajai fotografijai. 
Lietuvių fotografijos mokykla fokusavosi 
ties žmogumi, jo būtimi, vidiniu pasauliu, 
beveik atsiribojant nuo materijos ir ne
teikiant reikšmės gyvenimą konstruojan-. 

siais metais buvo paremti Sydnėjaus 
skautai už lietuvių kapinių aptvarkymą. 
Paaukota buvo NSW aklųjų globai nuken- 
tėjusiems Viktorijos gaisruose, “Mūsų 
Pastogei” ir Tasmanijoje leidžiamam 
“Lithuanian Papers”.

Ligonių lankymo ir globos vadovė 
Onutė Kapočienė pateikė žinias apie šiuo 
metu lankomus ligonius ir apie kartais 
keistus jų reikalavimus. Per praėjusius 
metus 193 kartus buvo aplankyti mūsų 
tautiečiai slaugos namuose ar ligoninėse. 
Šiuo melu juos lanko devynios Draugijos 
narės. Onutė paminėjo, kiek daug laiko ir 
energijos tam pašvenčia Nata Liutikaitė, 
net neturėdama savo transporto priemonės.

Susirinkimas buvo užbaigtas diskusi
jomis dėl sekančių renginių. □ 

tiems faktoriams. Lietuvių fotografiją 
galėtume pavadinti kaip “dvasinga”. O 
australų fotografija-atvirkščiai-daiktiška, 
faktūrinė, medžiaginė. Joje žmogus ne 
paskutinėje vietoje, tačiau vietoj išmintin
gų senolių australų fotografai vaizduoja 
jaunuolius, pogrindinių subkultūrų atsto
vus. Vieloje to, kad būtų lietuviškai rimta, 
pagarbi, dvasinga, australų fotografija - 
išdykusiai šmaikšti arba ironiška ar net 
akiplėšiška. Jau žinau, kad paklausit - tai 
kas tarp jų bendro. Čia jau geokultfiriniai 
dalykai. Tiek Lietuva, tiek ir Australija - 
gan izoliuotos šalys, tad ir vienos, ir kitos 
šalies fotografai, ir atvaizdo menininkai 
nuolat ieško galimybių būti išgirsti tiek 
savo šalyje, tiek ir užsienyje. Taigi, iš čia 
pirmasis “customs” motyvas - “muitinė, 
sienos kirtimas”. Antroji bendrumo ašis ir 
pavadinimo žodžio “customs” reikšmė - 
kad meninininkai nori ne vien būti išgirsti, 
bet ir “išklausyti”, nes jų įvaizdinamos 
problemos dažnaiyra pakankamai naujos 
-jaunimo agresijos, tapatybės, vertybių po
kyčiai ir naujų normų ir tradicijų kūrimas, 
tuo (arpu kai žiūrovas nuolat linkęs manyti, 
kad tai yra “tas pats per tą patį”.

Taigi devynių fotografų iš Lietuvos ir 
devynių iš Australijos darbuose - naujos 
fotografinės stilistikos, vizualinės stra
tegijos arba naujų gyvenimo tradicijų ir 
vertybių slinkčių analizė fotografų dar
buose.

1 kisdamas knygą norėjau nušauti “kelis 
zuikius”. Pirmiausia, tiesiog sudėti savo 
žinias, nuojautas apie tolimosios šalies 
fotomeną, ir apie pačią šalį. Sudėti tai, kas 
netilpo į mano rengiamo fotomeno 
festivalio Kaunas Photo katalogą - 2008 
metais buvau surengęs parodų programą 
apie Australijos fotografiją.

Tbsinys kitame MP nr.
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Lietuviai pasaulyje__________
Apgautieji žygiavo i Londoną

Apdovanojimai užsienyje

Zita Čepaitė, Anglija

Trys į Angliją darbo ieškoti išvykę lie
tuviai, per pusantro mėnesio patyrę čia 
gyvenančių ir juos įdarbinti žadėjusių tau
tiečių patyčias ir smurtą, praradę asmens 
dokumentus bei savo mantą ir galiausiai 
šiaip ne taip ištrūkę iš engėjų nagų, pėsti 
patraukė į Londoną, žinodami tik tiek, 
kad ten yra Lietuvos ambasada.

Paliko traukinių stotyje
Arūnas, Romas ir Petras (vardai pa

keisti) susitiko viename iš maršrutinių au
tobusiukų, prieš maždaug pusantro mė
nesio pajudėjusių iš Lietuvos Anglijos link.

„Lietuvoje buvo skelbimas laikraštyje, 
siūlė darbą, visas garantijas, apgyvendinimą. 
Darbas King’s Lynn mieste, fabrikuose, 
pasakė, kokius drabužius pasiimti, sutartį 
pasirašėme. Atrodė viskas patikima“, - pa
sakojo Petras. Nuvažiavus, kaip ir žadėta, 
visus septynis tuo pačiu autobusiuku 
keliavusius vyrus pasitiko vietinis lietu
vis, turėjęs juos apgyvendinti ir suteikti 
darbą. Jo pavardės atvykusieji nežinojo, 
tik vardą - Haroldas.

„Lietuvoje buvome sumokėję už darbo 
suradimą, dokumentų tvarkymą, važiavi
mą, čia atvykę dar turėjome mokėti už 
gyvenamąjį plotą savaitei, plius 200 svarų 
už darbo dokumentų sutvarkymą ir įdar
binimą. Iš viso - virš 2,000 litų“, - skai
čiuoja išlaidas Petras.

Tačiau jie buvo tikri, kad jau kitą 
dieną galės keliauti į darbą. Deja, paėmę 
pinigus už būstą ir įdarbinimą bei surinkę 
Lietuvoje pasirašytas sutartis, Haroldas ir 
jo bendrai susodino atvykėlius j automo
bilį, nuvežė į Cambridge traukinių stotį, 
išlaipino ir paliko. “Pasakė, kad darbi) nė
ra, dėkitės, kur norit. Kiti turėjo kažkur 
draugų, pasiskambino ir juos pasiėmė, o 
vienas iškart išvyko atgal į Lietuvą“, - 
netikėtą įvykių posūki prisimena vyrai.

Grasino papjauti
Tačiau Petras ir dar pora draugų ne

norėjo lengvai pasiduoti. Jie paskambino 
tam pačiam 1 laroldui ir tas galiausiai pa
siėmė juos ir atsivežė atgal į King’s Lynn.

„Apgyvendino, tačiau darbo nesiūlė, 
atėmė dokumentus, paskui pradėjo iš mūsų 
„mokesčių“ reikalauti - 300 svarų, vėliau 
500 svarų. Gyvenome beveik mėnesį, patys 
po truputį rasdavome darbo, kad susimo
kėtu me. Nemokėsi - grasina, kad kojas su
laužys... Mane kartą irgi daužė, paskui peilį 
prikišo prie gerklės, sako, papjausiu, sakau, 
pjauk, tai nieko nedarė“, -pasakojo Arūnas.

Petras prisipažįsta gavęs buteliu per 
galvą, o vyriausias iš jų, ketvirtą dešimtį 
bebaigiąs Romas parodė rankas, ant kurių 
dar matėsi plaktuko, kuriuo jis buvo dau
žytas, paliktos mėlynės. „Grasino, kad 
nuveš į mišką, sumušė, išbėgau j gatve visas 
kruvinas, tai policininkai pamatė, nuga
beno į ligoninę“, - nenoromis sunkius išgy
venimus prisimena Romas.

Vyrai pasakoja, kad taip tęsėsi maž
daug mėnesį laiko. Galiausiai Haroldas ir 
jo bendrai mušdami ir grasindami ėmė 
reikalauti, kad vyrai sutiktų dirbti už dyką. 
Pasiteiravus, kodėl nesikreipė į policiją, 
vyrai sako, kad buvo kartą išsikvietę po
licininkus, bet šie tik patarę duris užsirem
ti ir neįsileisti smurtautojų. Ir pasiūlė 
kreiptis {Lietuvos ambasadą Londone.

| Londoną - palei greitkelį
„Supratę, kad esam vergais paversti, 

išbėgom. Daiktus palikom, drabužių tik 
tiek, kiek ant kūno, ir iškeliavom į Londo
ną. Ėjome palei autostradą, matom rodyk
lę į Londoną - ir einam. King’s Lynn po! i- 
cija mums buvo davusi ambasados telefo
no numerį, planavom, nueisim ir tada jau 
skambinsim, ieškosim“, -pasakoja per tris
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dienas virš 60 mylių pėsčiomis nukeliavę 
lietuviai. Neturėdami pinigų jie visas tris 
dienas keliavo nevalgę. Miegojo krūmuo
se, o vandens atsigerti užsukdavo į pakelės 
degalines.

„Pakeliui stabdėm mašinas, niekas ne
stojo, naktį šalta, nėra nė šieno kupetų, kaip 
apsirengę su švarkeliais, paryčiais šiurpu, 
lietus... Romas, kad sušiltų, atsispaudi
mus darydavo“, - nelinksmais įspūdžiais 
dalijasi nelaimės draugai.

Pirmą dieną jie sakė nukeliavę beveik 
30 mylių, bet kitas dienas jau nebuvo to
kie spartūs. „Kojos ištino, pūslės pasitrynė, 
jeikokias 3 mylias per porą trejetą valandų 
nueini, tai gerai Sveikatos neturėjom. Mano 
batai suplyšo“, - pasakoja jauniausias 
bendrakeleivis Arūnas. I ,ikus 6 mylioms iki 
Cambridge, judraus greitkelio pakraščiu 
žingsniavusius lietuvius sustabdė policija.

„Jie klausė, kur einat? Sakom- „Lon
don“, klausė iš kur - sakom, Lietuva“, - 
trumpą pokalbį su Anglijos policininkais 
prisimena vyrai.

Padėjo lietuvis policininkas
Cambridgeshire policijoje dirbantis 

Linas Pekarskas pasakojo, kad lietuvius į 
nuovadą atvežė jo kolega.

„Kažkas iš vairuotojų paskambino ir 
pranešė, kad trys žmonės eina labai jud
rios magistralės pakraščiu, taip sukelda
mi pavojų sau patiems ir kitiems eismo 
dalyviams. Jie jokio kriminalo nepadarė, 
bet jų elgesyskėlė pavojų. Vienas mūsų ko
lega nuvažiavo ir supratęs, kad jie nevalgę 
ir išvargę, parsivežė pamaitinti. Grynai dėl 
žmogiškumo. Pamainos viršininkas žinojo, 
kad aš - lietuvis, ir paprašė, kad pasi
kalbėčiau ir išsiaiškinčiau, kas nutiko.

Jie galvojo, kad ateis j I .ondoną ir ras 
Lietuvos ambasadą, neturėdami nei do
kumentų, nei pinigų, net Londono žemė
lapio. Tad nusprendėme, kad reikia jais 
pasirūpinti. Skambinau į įvairias organi
zacijas, kurios galėtų priglausti. Šiaip ne 
taip suradau vieną organizaciją, kuri pade
da benamiams Peterborough mieste, bet 
jie rūpinasi tiki vietiniais benamiais, o aš 
skambinau iš kitur, galėjo pažiūrėti for
maliai ir viskas. Bet kažkaip pavyko 
įkalbėti.“

L.Pekarskas ne tik nuvežė vyrus į 
Peterborough prieglaudą, bet ir susisiekė 
su Lietuvos ambasada 1 zrndone, nes pasus 
praradusiems piliečiams reikėjo laikinų 
dokumentų, kad galėti) grįžti namo.

Tokių yra ir daugiau
Jau trečius metus britų policijoje dir

bantis LPekarskas sako, kad Peterborough 
apylinkėse yra nemažai netekusių darbo 
rytų europiečių, tarp jų ir lietuvių, kurie 
neturi pastogės ir gyvena palapinėse. 
Panašius įspūdžius išsivežė ir King’s Lynn 
darbo ieškoję tautiečiai. „Nežinau, kiek 
tokių ten vaikščioja, atvežtų ir apgautų. 
Darbų nėra, o mikroautobusai su žmonė
mis važiuoja kiekvieną penktadienį. Taip 
ir skelbime rašoma“. - sako Petras.

Jie sakė sutikę ir daugiau nukentėju
siųjų. „Parke išgirdom - lietuviškai šneka. 
Užkalbino, cigaretės paprašė, pasikalbėjom 
ir paaiškėjo, kad jiems tas pats. Kili, kurie 
darbų neturi, specialiai eina į parduotuves 
ir vagia, kad patektų į kalėjimą“, - teigia 
vyrai. Jie pasakojo, kad nukentėjusieji 
dažniausiai mini tuos pačius vardus, tarp 
jų ir Haroldo, kuris esą jau kokius šešerius 
metus gyvena Anglijoje, turi namą pasi
statęs, bet bijo jame nakvoti, nes jo ieško 
daugybė apgautų žmonių.

„Apgavysčių tikrai daug. Žmonės su
moka pinigus už įdarbinimą, nors Anglijoje 
imti pinigus už įdarbinimą nėra legalu, o 
paskui juos bet kur išmeta ir dar apiplėšia. 
Tai jau kriminalas, atidirbta schema, bet ką 

-nors padaryti sudėtinga, nes susiduria dviejų 
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(ELTA). Iškilūs niujorkiečiai - Jonas 
Mekas, Laima Šileikytė-IIood ir Evan 
Zhnrnlli Lietuvos generaliniame konsu
late Niujorke buvo apdovanoti garbės 
ženklu “Lietuvos tūkstantmečio žvaigž
de”. Apdovanojimus įteikė užsienio rei
kalų ministras Vygaudas Ušackas. Ap
dovanojimų teikimo ceremonijoje minis
tras pažymėjo svarų kiekvieno apdova
notojo indėlį į jų profesinę ir visuomeninę 
veiklą ir padėkojo už Lietuvos vardo 
garsinimą.

Jonas Mekas 
(žiūr. nuotr. de
šinėje) gimė 1922 
metais Scmcniš- 
kių kaime šalia 
Biržų. Jis laiko
mas Amerikos 
avangardinio ki
no krikštatėviu. 
Nuo 2007 metų 
lapkričio Vilniuje 
veikia J. Meko vizualinių menų centras. 
Apdovanojimas jam įteiktas už Lietuvos 
vardo garsinimą pasaulyje.

Filme - lietuvių emigrantų gyvenimo skrydis
Balandžio mėnesį 42-ajame tarptau

tiniame I louston (JAV) dokumentinių fil
mų festivalyje „WorldFest“ Giedrės Kum- 
pikas filmas „Sparnams prisiminti“ buvo 
apdovanotas aukščiausiu - platininiu prizu 
„Biografijų ir autobiografijų“ kategorijoje.

Čekijoje, Lietuvoje ir New York’e nufil
muotas filmas „Sparnams prisiminti“ tiks
liai ir dramatiškai atkuria Julijono Kum- 
pikevičiaus - Kumpiko gyvenimo iššūkius, 
su kuriais jis susidūrė trokšdamas įgyven
dinti savo svajonę skraidyti lėktuvu ir, 
vėliau, karo metais siekdamas apsaugoti 
save ir savo šeimą emigracijoje. Dokumen
tinis filmas, pasakodamas įsimintiną vie
no žmogaus ir jo.šcimos istoriją, kartu at
liepia ir visos lietuvių kartos, karo metais 
ne savo norų palikusios savo valstybę, 
patyrimus. Filme naudojama archyvinė 
medžiaga, originaliai atkuriamos doku
mentinės situacijos bei už kadro girdimi 
pačios režisierės prisiminimai apie savo 
tėvą sukuria nepamirštamą lietuvių išeivio 
lakūno portretą bei atskleidžia sudėtingą 
lietuvių emigrantų kelią siekiant gyvenimo 
laisvės audringame istoriniame laikmetyje.

Atsiimdama apdovanojimą filmų 
skaičiumi didžiausiame pasaulyje kino 
festivalyje, filmo režisierė ir scenarijaus 
autorė Giedrė Kumpikaitė teigė: „kadangi 

šalių teisėsaugos sistemos“, - aiškina 
L.Pekarskas. pridurdamas, kad žmonės 
patys turi labiau pasisaugoti.

Emigrantų daugės
Lietuvos ambasadoje gavę laikinus 

grįžimo pažymėjimus tą pačią dieną vyrai 
išskrido j Lietuvą. Iki oro uosto juos pa
lydėjo jiems pastogę suteikusios ir bilietus 
nupirkusius britų labdaringos organiza
cijos atstovai. Patenkinti, kad jų vargai 
Anglijoje galiausiai pasibaigė, vyrai nebuvo 
laimingi galvodami apie ateitį.

„Čia atvažiavom - lietuviai mus „iš
maudė“. Netikėjom, kad lietuvis taip gali 
lietuviui... I .ietuvoje vėl sunku, baisu grįžti“, 
- nelinksmai svarstė vyrai, kurie prieš iš
vykdami neturėjo darbo ir nesitiki jo rasti 
grįžę. „Nežinau, pabūsiu pas mamą ir gal 
važiuosiu į Vokietiją, ten sesuo gyvena, gal 
padės įsidarbint i“, - vylėsi Arūnas.

Nors imigrantų nedarbo lygis įvairiose 
Europos šalyse, tarp jų ir JK, auga spar
čiau nei vietinių gyventojų, prognozuoja
ma, kad imigracijos tempai didės ir kitais 
metais. Be to. manoma, kad mažėjant 
imigrantų darbo jėgos paklausai ir didėjant 
pasiūlai, daugės išnaudojimo ir prekybos 
žmonėmis atvejų.

Apgavikų netrūksta

Evan Zimroth - poetė, rašytoja, 
Niujorko miesto universiteto Queens 
kolegijos profesorė - apdovanota už 
ilgametį Lietuvos ir JAV žydų santykių 
puoselėjimą.

Laima Šilei- 
kytė-IIood (žiūr. 
nuotr. dešinėje) 
gimė 1939 metais 
Kaune. Nuo 1968 
metų dirbo psicho
loginės klinikos 
direktore Niujor
ko katalikų organi
zacijoje, sprendė 
šeimos ir vaikų 
emocines proble
mas. Apdovanojimas įteiktas už lietuvybės 
puoselėjimą. JAV lietuvių bendniomenės 
telkimą ir ilgalaikę nepailstamą veiklą 
garsinant Lietuvos vardą Niujorke. .

Užsienio reikalų ministerijos garbės 
ženklas “1 Jetuvos tūkstantmečio žvaigždė” 
įsteigtas 2007 metais Lietuvos valstybei ir 
jos užsienio politikai nusipelniusiems 
asmenims pagerbti. □

Nuotraukoje-Giedrė Kunipikiis (kairėje) 
su apdovanojimu.

kinematografija nėra mano pagrindinis 
veiklos laukas, reikėjo nemažai laiko 
parašyti sėkmingą scenarijų ir sustyguoti 
visus kino kalbos elementus. Kūrybiniame 
procese filmo scenarijų ne kartą kore
gavome, tad filmas pats vystėsi sava 
kryptimi. Kiekvienam kino specialybės 
studentui tai turbūt yra savaime supran
tamas dalykas, bet man tai buvo ypač 
įdomus ir magiškas patyrimas.“

(Amberwings Productions, 
amlKrwings@mac.com)

Apgauti, likimo valiai palikti Anglijoje 
įsidarbinti tikėjęsi lietuviai yra didelė 
problema. Ta sistema veikia pakankamai 
seniai, kažkokių efektyvesnių priemonių 
imtis sunku. Pagal statistinius duomenis, 
iš Lietuvos nuo 2008 m. sausio iki birželio 
emigravo 7,219 žmonių, šiemet per tą patį 
laikotarpį bent pora tūkstančių daugiau - 
9,688. Ir tai vien oficialiai išvykę, kurie 
deklaruoja savo išvykimą, o juk dauguma 
išvyksta nieko neinformavę. Be to, pasta
ruoju metu ėmė daugėti nemotyvuotos, 
impulsyvios ir nesaugios emigracijos iš 
Lietuvos atvejų, kai vykstama nepasiren
gus, per abejotinus partnerius. Įdarbinan
ti agentūra turi turėti licenciją, o neretai 
skelbimuose laikraščiuose nurodomas tik 
mobiliojo telefono numeris.

Reikia būti labai atsargiems, nes 
skelbimų nereguliuoja niekas, patys 
laikraščiai neatsako, nes lai - kaip asme
ninis skelbimas, o tokios institucijos, kuri 
prižiūrėtų, ar įdarbinti žadantys asmenys 
turi licenciją, nėra. Tas agentūras, kurios 
dirba pagal licenciją, prižiūri Socialinių 
reikalų ir darbo ministerija, o tokiais 
apgaulingais skelbimais turėtų domėtis 
nusikaltimų tarnybos.

(“Infozona”, Anglija.lt)
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Lietuva šimtmečių istorijoje Amžina meilė, likimas, teisybė ir kerštas
Viktoras
Baltutis

Tęsinys iš 
“M.P.”nn38.

Jei vykstant 
medžioklėn kiškis 
perbėgdavo kelią. 
Mindaugas, reikš
damas pagarbą 
kiškių dievui Diverikšiui, apsukdavo žir
gą ir grįždavo namo. 1263 m. laidojant 
Mindaugą (buvo nužudytas iš jo šeimos 
kilusių varžovų) pagal jo protėvių pago
niškus papročius, jo kūnas buvo sudegin
tas su jo žirgais.

Ne vienam Lietuvos istorikui kelia 
nuostabą lietuvių raštijos nebuvimas net 
iki XVI šimtmečio vidurio. Galinga Lie
tuva, valdoma kunigaikščių, išplėtė savo 
sienas nuo Baltijos iki Juodosios jūrų, bet 
savo kalbos raštijos neturėjo ir naudojo
si kažkokia mišraine - rusų ir baltarusių 
kalbų mišiniu.

Lietuva tik XVI amžiuje sukūrė savo 
rašytinę kalbą ir ją iššaukė religinės 
tarpusavio trintys: katalikų ir reforma
torių kova už savo skelbiamų religinių 
tiesų dominavimą. Pirmoji lietuviška 
knyga pasirodė 1547 metais, parašyta 
Martyno Mažvydo, prūso - žemaičio, 
evangelikų liuteronų kunigo, “Katekizmo 
prasti žodžiai”. Tai. buvo pirmieji žings
niai, vedantys į savo lietuvišką raštiją, ku
rią vėliau teko nuo Rusijos carų ginti, 
saugoti ir išlaikyti. Šių dienų istorijos 
puslapiuose rasime daug įvairiausių 
argumentų ir spėlionių, kodėl Lietuva 
vėlavosi su savo kalbos raštija.

Labai įdomūs XIX amžiaus Lietuvos 
istorijos puslapiai. Po Pirmojo pasauli
nio karo trūkinėjo Europos žemėlapis ir 
1918 metais visos trys Pabaltijo Valstybės 
atgavo laisvę - prasidėjo nepriklausomy
bė. Laisvės pirmąją ryškesnę viltį suteikė 
1917 metų įvykiai Rusijoje ir Vokietijoje. 
Vokiečių ir rusų konflikto metu Lietuvą 
okupavo vokiečiai, kurie nors nepritarė 
Lietuvos nepriklausomybės idėjai, bet 
Vokietijoje vykusi vidinė sumaištis ir karo 
pralaimėjimas sulaikė vokiečius nuo 
tvirtesnio pasipriešinimo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimui.

Lietuva, atgavusi nepriklausomybę, 
tikriau pasakius pasiskelbusi nepriklau
soma, turėjo daug rūpesčių ne tik apsi
ginti nuo įvairių priešų, bet prityrusių 
politikų, ekonomistų ir valstybės admi
nistratorių stoka stabdė Lietuvos valsty
bės progresą. Lietuva pamažu kapstėsi iš 
virš 120 metų trukusios okupacijos. Kei
tėsi vyriausybės, buvo prarastas Vilniaus 
kraštas, savo jėgomis ir sumania politika 
atgautas Klaipėdos kraštas ir uostas. Ieš
kant pastovumo ir aiškesnės valdymo 
formos, Lietuvoje keitėsi politinių partijų 
vyriausybės iki 1926 metų perversmo, kai 
Lietuva valdėsi autoritariniu pagrindu, nes 
buvo tikima, kad tauta gali būti suvie
nyta tik tada, kai vyrauja viena vado valia. 
Po perversmo 1926 metais Antanas 
Smetona tapo 1 Jetuvos Prezidentu, o vė
liau net buvo vadinamas Tautos vadu. Tuo 
metu Europoje vyravo vadizmo sistema, o 
tautiškumas - nacionalizmas buvo labai 
populiams. Šiandien nacionalizmas jau 
neigiamas žodis.

Kaip rašo V. Stanley Vardys, Smetona 
buvo švelnaus būdo ir elgesio, tačiau 
protingas, nors užsispyręs. Būdamas ašinis 
nacionalistas, tačiau rasizmo nepropa
gavo. Turėjo nemažai konfliktų su Ka
talikų Bažnyčia dėl jos socialinio ir 
politinio vaidmens, bet išliko praktikuo
jantis katalikas, ne taip kaip Hitleris, 
Musolinis ar kiti fašistų lyderiai. Smetona 

iki 1930 metų sumaniai valdė, buvo ge
ras administratorius. Subūrė apie save 
įvairių pažiūrų gabių politikų, kurie buvo 
jam paklusnūs ir atsidavę.

Sudaryta slapta Molotovo - Ribbentropo 
- sovietų ir vokiečių - sutartis, apie ku
rią Lietuva nieko nežinojo. Vokietijos ir 
Lenkijos karas, į kurį pagal sutartį įsi
jungė ir Sovietų Sąjunga, pakeitė Euro
pos situaciją. Sovietai 1939 metų spalio 
pradžioje Lietuvai grąžino Vilnių, parei
kalaudami įsileisti sovietinės kariuome
nės dalinius neva saugumo sumetimais. 
Lietuvos valstybei grėsė žlugimas. 1940 
metų birželio mėnesį Sovietų Sąjunga 
prie Lietuvos sienų sutelkė dešimtis 
tūkstančių sovietų dalinių ir įteikė 
ultimatumą, kuriame buvo reikalaujama 
pilno paklusnumo sovietinei politikai.

Iki šios dienos vis dar argumentuoja
ma, ar reikėjo ginklu pasipriešinti? Daž
nai minimas Suomijos pasipriešinimas, bet 
lyginti tuometinės Lietuvos su Suomijos 
pasipriešinimu yra nelogiška. Suomijoje 
tada buvo žiema ir Suomijos žemėvaizdis 
labai skirtingas. Svarstant pasipriešinimą 
ir jo metu visos galimos mirtys, sugriovi
mai ir kančios vargu ar būtų pasiteisinę. 
Šiandieniniai kritikai mano, kad pasi
priešinimas, nors jis atrodė beviltiškas, 
būtų buvęs racionalus, garbingas ir gal 
daugiau simbolinis negu išmintingas. Yra 
lengva manipuliuoti istoriniais įvykiais, 
kai jie atsiduria prabėgusio laiko per
spektyvoje.

Lietuvos okupacija, naikinanti visas 
lietuviškas tautines, kultūrines, ekono
mines ir visuomenines aspiracijas, už
truko nuo 1940 metų iki 1989 metų - iki 
Sąjūdžio susikūrimo. Sąjūdyje susibūrė 
dviejų skirtingų pažiūrų žmonės. Pirmieji 
nepriklausomos Lietuvos gerbėjai ir 
sekėjai,’kiti - išaugę sovietinėje sistemoje 
ir susikūrę skirtingą pažiūrą į buvusios ne
priklausomos Lietuvos laikotarpį. Jie 
jungėsi Sąjūdin bandydami išlaikyti turi
mas aukštas valdžios pozicijas, todėl bu
vo labiau linkę skelbti Lietuvą Sovietų 
Sąjungos sudėtyje, o ne nepriklausoma, 
kad išliktų savo postuose.

Nepriklausomos Lietuvos pritarėjams 
ir jos sekėjams vadovavo prof. Vytautas 
Landsbergis, o sovietinės sistemos sim- 
patikams - Algirdas Brazauskas. Todėl 
nenuostabu, kad Vytauto Landsbergio 
vadovaujama grupė siekė visiškos Lietu
vos nepriklausomybės, o Algirdo Bra
zausko-kažkokios autonomijos, priklau
somumo nuo didžiojo kaimyno, nes jie 
buvo įsitikinę, kad be Rusijos paramos 
Lietuva negalės išsilaikyti. Todėl Sąjūdyje 
pradžioje nebuvo vieningos veiklos, o tai 
kliudė jiems siekiant Lietuvos laisvės. Vis 
tik Vytauto Landsbergio pusė laimėjo ir 
perėmė visą nepriklausomybės siekimo 
darbą ir sėkmingai realizavo Lietuvos 
nepriklausomybės interesus tuometinėje 
susidariusioje situacijoje.

Tenka prisiminti, kad po poros nepri
klausomybės metų, kai Lietuva vos pra
dėjo pirmuosius laisvės žingsnius, dar vis 
girdėjosi priekaištų, kad prie rusų buvo 
geriau, kad be rusų mes neišgyvensime. 
Tą skatino ir prie to prisidėjo Rusijos 
ekonominė ir moralinė blokada.

Vis dėlto Sąjūdis, sumaniai ir tvirtai 
nusistačiusio vadovo Vytauto Landsbergio 
vadovaujamas, siekė visiškos Lietuvos ne
priklausomybės, ją laimėjo ir šiandien jau 
visiems aišku, kad pajėgsime laisvai gy
venti ir tvarkyti savo valstybę be didžio
jo kaimyno pagalbos, kurios siekius mes 
gerai pažįstame per dviejų okupacijų de
šimtmečius.

Tęsinys kitame MP nr.

Jurgis Zaikauskas
Taip galima apibūdinti “La 

Bayadere” baletą, kurį DVD formo
je Melbourne ir Sydnėjaus baleto, 
entuziastai netrukus pamatys abiejų 
miestų Klubų patalpose.

Šis 132 metų senumo baletas 
visai neprarado savo spindesio bei 
grožio ir per paskutinius 5 metus 
buvo dažnai rodomas visose pa
saulinio garso teatrų scenose. 
Baletas pasirodė Vilniuje 1972 m. 
ir su dar didesniu pasisekimu - 
antroje versijoje - 2008 me tais.

Baletas vyksta legendinėje In
dijoje. Nikiya, bajadėrė arba šven
tyklos šokėja įsimyli Solorą - 
aukštos kilmės karį. Soloras gi 
sužavėtas turtuolės Gamzati gro
žiu užmiršo meilės pažadus Ni- 
kiyai. Nikiya, šokdama Gamzati ir 
Soloro sužadėtuvėse, krenta mirti
nai sužeista gyvatės, paslėptos 
Vyriausio Kunigo ir Gamzati dova
notų gėlių krepšelyje. Paskutinėje scenoje 
matome, kaip Soloras lieka vienas, emo
cingai atgailauja, ir iškilusios Šešėlių Ka
ralystės vizijos metu jam pasirodo Nikiya.

Šešėlių Karalystės vizijos choreografi
ja dažnai laikoma pati geriausia ir to
buliausia baleto istorijoje. Nerijus Juš
ka atlieka Soloro rolę su didele energija, 
nepaprastai emocingai. Miki Hamanaka 
šoka įprasmintais judesiais ir nepapras
tais stabiliais sukiniais. Kordebaletas šo

Gerumu lyja
Jau penkti metai Šiaulių Juliaus Ja

nonio gimnazija palaiko glaudžius ryšius 
su Canberros lietuvių bendruomene. Si
gita ir Daiva, buvusios gimnazijos moki
nės ir Canberros stipendininkės (gavusios 
studijoms paramą ketverius metus), 
sėkmingai tęsia magistro studijas.

2009 m. rugsėjo pradžioje mūsų gim
nazijoje apsilankiusi Australijos lietuvė 
Sigita Gailiūnaitė, Canberros Lietuvių 
Bendruomenės Sąjungos Valdybos sekre
torė, suteikė daug džiaugsmo mokyklos 
bendruomenei, ypač mokiniams, dalyvau
jantiems projekte „Noriu būti kaip visi”. 
Susitikimas gimnazijos muziejuje vyko su 
grupele socialiai remtinų mokinių leido 
pasidžiaugti gerbiamos Sigitos nuošir
džiu bendravimu, šilta šypsena ir dė
mesiu kiekvienam mokiniui. Jos noras 
bendrauti lietuviškai, sužinoti, kaip vai

Nuotraukoje - eanberriškė Sigita Gailiūnaitė (pirma iš kairė) Šiaulių Juliaus Janonio 
vardo gimnazijos muziejuje susiliko su socialiai remtinais mokiniais.

LIETUVA — tai jausmas, kad esame kartu. 
Švęskime visi Lietuvos 1000-metj.
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ka tiksliai bei muzikaliai ir parodo, kokį 
didelį šuolį pirmyn Lietuvos baletas 
pasiekė per trumpą laiką.

Lietuvos Baleto Bičiuliai, įvertindami 
Lietuvos baleto pasiekimus, kviečia visus 
tautiečius apsilankyti rengiamoje Popie
tėje ir dosniai paremti Lietuvos baletą.

“La Bayadere” popietės įvyks:
Sydnėjuje - spalio 25 d.
Melbourne - lapkričiol d.

□

kams sekasi, kokių svajonių jie turi ir ko 
gyvenime siekia, labai maloniai nuteikė. 
Susitikimas, nors ir trumpas, suteikė ga
limybę mums, dalyvaujantiems paramos 
projekte, padėkoti už galimybę „ BŪTI...”

Tariu visiems Canberros lietuvių ben
druomenės nariams, prisidėjusiems prie 
šio projekto įgyvendinimo, visų mūsų 
vardu nuoširdų AČIŪ ir siunčiu keletą savo 
poezijos eilučių.

Genuliu lyja pavasarį 
iš grįžtančių paukščių širdelių, 
Iš bundančių upių tėkmės. 
Ir gimsta vėl šiluma, 
Ir atsiveria akys pasauliui, 
Ir gyveni dėl gerumo, 
Gerumo iš paukščių širdelių.

Šarūne Petravičiūtė
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos 

abiturientė
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Dzūkų “Druskoms” apie 
Antaną Laukaitį

Nepailstantis “Mūsų Pastogės” Redak
cinės Kolegijos narys ir korespondentas 
Antanas Laukaitis neseniai sugrįžo iš Lie
tuvos. Viešėdamas Lietuvoje jis visuomet 
aplanko savo gimtinę Dzūkijoje - Leipalingį. 
Štai ką apie Antano J Mukaiči o viešnagę ra
šo Druskininkų krašto savaitraščio “Drus
koms ” žurnalistas ArŪHHS Zurlys 
(Perspausdiname ištraukas). Red.

♦ * *
Į gimtinę net iš Australijos sugrįžęs 

garsus išeivijos žurnalistas ir sporto vei
kėjas Antanas Laukaitis Įteikė savo vardo 
taurę krepšinio varžybij tarp Leipalingio 
ir Seirijų komandų nugalėtojams, po to 
buvo pakviestas j ekspozicijos “A. Laukai
tis. Leipalingis - gyvenimo pradžia” pri
statymą kraštotyros muziejuje, Įsikūru
siame Leipalingio dvaro rūmuose.

Beveik kiekvienos savo viešnagės 
Lietuvoje metu ponas Antanas aplanko 
gimtąjį Leipalingį. Šiai tradicijai nenusi
žengė ir šįkart, atvykęs į Lietuvą gegužės 
mėnesį kaip Australijos lietuvių sporti
ninkų delegacijos, dalyvavusios Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse, vadovas. Po 
žaidynių dvi savaites gydėsi Druskininkų 
“Draugystės” sanatorijoje. Dabar dalyvavo 
pristatant savo ekspoziciją Leipalingio 
kraštotyros muziejuje, šia proga iš įvairių 
Lietuvos vietų susikvietė j gimtąjį mies
telį gimines. Visi dalyvavo šv. Mišiose už 
Laukaičių giminę Leipalingio bažnyčioje.

Pagal Kraštotyros muziejaus vadovės 
Birutės Zuzevičienės sumanymą, viena 
salė skirta ponui Antanui I .aukaičiui. kita 
-jo artimiems bičiuliams-garsiam kraš

Vytautas Karazija “Laiškai į namus”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.P.” nr. 45.

Po šimts pypkių! Tlirėsiu 
užsimokėti norėdamas išvažiuoti!

Kaip naujokas šiame krašte, aš bandau 
susipažinti su naujais (2009) mokesčių 
įstatymais. Kiekvienas, turintis leidimą 
čia gyventi - įskaitant nuolatinius gy
ventojus su leidimu dirbti ir turinčius pen
sininkų KITAS - turi mokėti 2.5 milijonų 
rupijų valstybinio išvykimo mokesčio. Ir 
tai yra priedas prie 100,000 rupijų aero 
uosto išvykimo mokesčio... nebent esi už
siregistravęs pajamų mokesčiui ir gauni 
NPWP kortelę, su kuria valstybinio mo
kesčio mokėti nereikia.

Aš suprantu (ir sutinku) - jeigu gyveni 
Bali ilgiau kaip pusę metų, turi užsi
registruoti ir mokėti pajamų mokestį - 
lygiai kaip Australijoj. Aš net sutinku su 
ta didele bauda tiems, kurie mokesčių 
nenori mokėti ir paskatinimu tiems, kurie 
mokesčius moka...

Tas naujasis įstatymas aiškiai sukur
tas norint paskatinti nevengti mokėti 
mokesčių.

Bet kaip gi mums, su pensininkų 
KITAS. Pagal įstatymą mes negalime 
dirbti ir neturime pajamų. Bet jeigu mes 
registruosimės pajamų mokesčiui ir gau
sime NPWP kortelę, ar mes negaišinsime 
savo ir valdininkų laiko kas mėnesį ir gale 
metų užpildydami mokesčių anketas ir 
parašydami, kad nieko neuždirbome? Gal 
net be reikalo patrauktume j save valdi
ninkų dėmesį, nes jie nesuprastų, ko mes 
registravomės pajamų mokesčiui, jeigu 
neturime pajamų. Bet jeigu mes nesi- 
registruojame, kiekvieną kartą kai iške
liaujame, turime mokėti $300 AUD - to
kia suma pasidaro kaip pabauda. 
---------------------------------------------------------ko 
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totyrininkui Algirdui Volungevičiui ir jo 
talkininkei žmonai Adai, poetei, Leipa
lingio krašto metraštininkci Onai Alcsifi- 
tei - Bleizgienei, neseniai pažymėjusiai 
savo 80-metį.

Raštininko dukrai Birutei Zuzcvičienci, 
nuo 1957-ųjų spausdinusiai mašinėle Al
girdo Volungevičiaus surinktą gausią me
džiagą, teko pratęsti pastarojo sumany
mą įkurti Leipalingyje A. Laukaičio eks
poziciją.

Poniai Birutei teko paruošti eks
ponatus iš 11-os po 20 kg sveriančių siun
tinių, kuriuos iš Australijos atsintė Anta
nas Laukaitis. Tik maža jų turinio dalis 
pateikta eksponuoti - didesnioji saugoma 
muziejaus archyvuose.

Stendai mirga nuo nuotraukų, kuriose 
užfiksuota pono Antano šeimos istorija, jo 
susitikimai su buvusiu Lietuvos Prezi
dentu Valdu Adamkumi, disko metiku 
Virgilijum Alekna, atlikėju Vytautu Ker
nagio ir kitais garsiais lietuviais.

Atskirą lentyną užima A. Laukaičiui 
įteiktos padėkos už gyvenimo darbus, 
didelis stendas užpildytas žemiečio gau
tais medaliais, pateikti įspūdingi spor
tiniai prizai, rodoma netgi lėkštelė, į ku
rią mūsų garsioji šaulė Diana Gudzine- 
vičiūrė nepataikė Sydnėjaus olimpiadoje.

Garbingose vietose - Lietuvos vėliava, 
kabojusi Sydnėjaus olimpinių žaidynių 
metu, Australijos lietuvių sporto žai
dynių vėliava ir kitos - ne mažiau reikš
mingos. Smalsu, reikšminga ir solidu, kad 
tokie eksponatai padovanoti būtent 
Leipalingiui. □

Aišku, kad įstatymo tikslas nebuvo 
apsunkinti pensininkus. Galbūt vieną 
dieną jis bus pataisytas, ir pensininkų 
KITAS leis jiems nemokamai išvažiuoti 
ir be NPWP kortelės.

Tuo tarpu yra vienas galimas spren
dimas. Čia gyvenantis australietis man 
paaiškino, kad paprasčiausia yra užsire
gistruoti, gauti tą magiškąją NPWP kortelę 
ir tada parašyti notaro patvirtintą dek
laraciją, kad pagal įstatymus tu neturi tei
sės dirbti ir nedirbi ir todėl prašai, kad 
tave atleistų nuo nuolatinės pajamų dek
laracijos.

Perspėjimas: tokią deklaraciją galima 
parašyti tik po to, kai NPWP kortelę jau 
turėjai bent mėnesį. Aš turiu skubėti, jeigu 
noriu susitvarkyti ligi mano kelionės į 
Lietuvą po mėnesio.

Apsipirkti važiuoju motociklu
Iš karto turiu priprasti prie kitokio 

gyvenimo stiliaus. Aš visuomet turėjau 
automobilį. Mano vienintelis rūpestis 
būdavo, ar naujai nupirktas nesumon
tuotas baldas tilps į automobilį, ar bus 
išlindęs iš bagažinės ar lango. Dabar mano 
transporto priemonė yra motociklas - 
mažas motociklas, ir gyvenimas staiga 
smarkiai pasikeitė.

Važiuojant apsipirkti motociklu reikia 
daug ką pergalvoti. Svarbiausia reikia 
atsiminti, kad neturi automobilio tada, 
kai perki dalykus.

Šios dienos ekskursija gali būti pa
vyzdys. Aš ne kvailas - visą kelią ligi 
krautuvių aš atsiminiau, kad važiuoju 
motociklu ir net buvau pasiėmęs kupri
nę. Viską numačiau. Bet kai buvau krau
tuvėj, be šalmo, aš visai nebegalvojau, kaip 
aš ten atsidūriau.

Kai nusipirkau didelį puodą ryžiams 
virti, pripildžiau keletą didelių žalių 
maišų maisto produktų ir pasiėmiau 10 kg. 
maišą ryžių, aš sustojau prie savo mažiu- 

motociklo, įsprausto tarp kitų Kutą

Antanas Laukaitis Leipalingyje. Gintaro Žilio nuotrauka

ALFAS invites all 
Australian Lithuanian Sports Clubs to attend 

59th Australian Lithuanian
Sports Festival 

to be held in Geelong from the 27th -31st December, 2009.
For further information contact your local Australian Lithuanian Sports Club 
Committee or Geelong ’’Vytis” email: geelongvytis@oplusnel.com.au 
Secretary Lucy Koszcla Ph: 03 5278 7485, email: eddiek@pipeline.com.au 
President Alex Wiasak Ph: 0411 806 284

ALFAS kviečia 
visus Australijos lietuvių sporto klubus dalyvauti 

59-oje Australijos Lietuvių 
Sporto Šventėje, 

kuri vyks Geelonge, gruodžio 27-31 dienomis .
Dėl platesnės informacijos susiriškite su vietiniu Australijos lietuvių sporto klubo 
komitetu arba su Geelongo1-''Vytis’” email:‘geelongvytis@optnsųeticom.au 
Sekretorius Lucy Koszela Ph: 03 5278 7485, email: cddiek@pipcline.com.au 
Pirmininkas Alex Wiasak Ph: 0411 806 284

Prašymai vizoms į Lietuvą - ir internetu
(ELTA). Siekiant padidinti Lietuvos vizų tarnybų darbo efektyvumą, į elektroninę 

erdvę perkeliamas prašymų išduoti vizą pildymas.
Konsulinės išankstinės registracijos informacinė sistema (KIRIS), kuria naudojantis 

prašymą išduoti vizą galima iš anksto užpildyti kompiuteriu su interneto ryšiu, jau 
įkurta daugiausia vizų išduodančiose Lietuvos diplomatinėse atstovybėse ir konsu
linėse įstaigose Rusijoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje, - teigiama Užsienio reikalų mi
nisterijos išplatintame pranešime.

Ministerija pastebi, kad dėl naujosios tvarkos paspartėjo konsulinhj pareigūnų darbas. 
Kiekvienai elektroniniu būdu užpildytai paraiškai interneto sistema suteikia atskirą 
2D brūkšninį kodą. Jį nuskaičius duomenys automatiškai perkeliami į bendrąją konsu
linių paslaugų valdymo sistemą.

Vizų tarnybų darbuotojams nebereikia patiems įvedinėti duomenų įsistemą, todėl jie 
gali priimti daugiau prašymų išduoti vizą bei greičiau juos apdoroti. Su naująja KIRIS 
programa per dieną galima priimti iki 400-450 prašymų.

aikštėje ir pagalvojau: “Taip, taip, o baga
žinės tai nėra...” Parkingo prižiūrėtojas 
veltui stengėsi paslėpti savo juoką, o ap
stoję turistai aiškiai stebėjosi mano 
optimizmu, kuris tuo momentu visai 
pradėjo išgaruoti.

Mano perkrauta kuprinė beveik plyšo 
ir buvo labai sunki. Ryžiams virti puodas 
buvo daug didesnis, negu man atrodė, ir 
jokiu būdu netilpo į kojoms skirtą vietą. 
Kiti du maišai, vienas su dviem tuzinais 
kiaušinių (ką aš galvojau juos pirkda
mas?) irgi niekur netilpo. Vienintelė iš
eitis buvo pakabinti juos ant menkučių 
plastmasinių kabliukų abiejose moto
ciklo pusėse. Visas motociklas pasidarė 
panašus j Dolly Parton ir, aišku, buvo 
daug platesnis negu prieš tai.

Kai aš galų gale iškrapščiau motocik
lą iš parkinimo aikštelės (prieš tai į šoną 
nustūmęs keturis kitus), aš pakliuvau 
Kutoje į pačią grūstį neilgai, bet vingiuo

tai kelionei į Lcgianą, kur gyvenu. Staiga 
pamačiau: mano kojoms nėra vietos! arba 
jas turiu iškišti į šonus, taip dar papla- 
tindamas motociklą, arba užkabinti jas 
ant keleivio pedalo ir važiuoti kniūbsčias 
kaip lenktynininkas.

Antras atradimas: negali pakeisti tako 
arba ką nors pralenkti, kai tavo mašina yra 
nedidelio begemoto dydžio. Kiti vairuo
tojai čia labai kantrūs, bei šiandien aš jų 
kantrybę bent kiek pertempiau.

Trečias atradimas: jokiu būdu nepa
kliūk į kelio duobę. Bali tokio dalyko 
labai sunku išvengti. Vargšai kabliai, ant 
kurių kabėjo maišai, buvo pasiruošę nu
lūžti kiekvieną kartą, kai aš pakliūdavau 
j duobę, ir man buvo baisu įsivaizduoti 
pilną gatvę pabirusių produktų.

Grįžau namo saugiai, bet dėkojau 
dangui, kad nebuvau nusipirkęs 20-litri- 
nio kibiro, kurio spalva man nepatiko.

(Bus daugiau)
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Kaip lietuviai įsivaizduoja idealią šeimą?
Inga Saukicnė, Vilnius

Pagal naujausią sociologinę apklausą, 
Lietuvoje 70% gyventojų rinktųsi šeimą, 
kurioje ir vyras, ir žmona dirba bei rūpi
nasi vaikais. Nusistatymo, kad moteris 
turėtų būti namų šeimininkė, o vyras - šei
mos maitintojas, nuo 1991 m. sumažėjo 
nuo 62% iki 20-30%. Vienas svarbiausių 
idealios lietuviškos šeimos bruožų - vai
kai. Toliau seka vienodas vaidmenį, pa
siskirstymas šeimoje, artimi emociniai su
tuoktinių ryšiai, materialinė gerovė. Ta
čiau ta pati apklausa rodo, kad vyrai vis 
labiau kratosi atsakomybės už namų mo
šos darbus, taip atimdami iš moters gali
mybę konkuruoti darbo rinkoje.

Šeima be vaikų - ne šeima
Moterų informacijos centro užsaky

mu šių metų balandžio-gegužės mėnesiais 
atlikto tyrimo „Moteris Lietuvos visuo
menėje 2009“ metu, respondentų įverti
nimui buvo pateikti du šeimos modeliai. 
Vienas - tradicinis, kitas - paremtas ly
giavos principu, “simetrinis”..

„Po nepriklausomybės žmonės buvo 
pavargę nuo sovietmečio, kai moterys ly
giai su vyrais stovėdavo fabriko darbuose, 
todėl įsivyravo tradicinis šeimos modelis, 
pa-remtas romantinėmis pažiūromis. Vyrai 
tikėjosi pradėti verslą, užsidirbti ir išlai
kyti šeimą. Moterys džiaugėsi, kad pa
galiau galės pailsėti ir dėmesį skirti tik 
namams.

Tačiau realybė pasirodė kitokia, todėl 
nuostatos greitai ėmė keistis. Žmonės 
suprato, kad išsilaikyti gali tik tuo atveju, 
jei dirbs abu partneriai. 2000 m. jau 67% 
gyventojų rinkosi simetrinį šeimos mo
delį, dabar šis skaičius išaugo iki 70%. 
Šiandien tik penktadalis moterį, rinktųsi 
namų šeimininkės vaidmenį“, - prista
tydama tyrimą leigėsoęialinių mokslų dr. 
Giedrė Purvaneckienė.

Tačiau 72% vyrų įsitikinę, kad moters 
gyvenimas yra visavertis tik tada, jei ji turi 
vaikų. „Mano manymu, ši nuostata yra pa
ti svarbiausia. Nors, lyginant su 1994 m. ji 
kiek susilpnėjo (sumažėjo 16 % tarp moterų 
ir 20% tarp vyrų), ją sustiprina kitos nuo
statos. Pavyzdžiui, du trečdaliai gyventojų 
įsitikinę, kad vaikas turi augti pilnoje 
šeimoje, tačiau suprasdami, kaip mote
riai svarbu turėti vaikų, po 81% vyrų ir 
moterų pripažįsta ir vienišos moters tei
sę turėti vaiką, jeigu ji to nori“, - pasakojo 
G. Purvaneckienė.

Kad vedusiųjų pora turi turėti bent vie
ną vaiką, mano 86% moterų ir 83% vyrų. 
1994 m. taip manė atitinkamai 85% ir 
92%. 53% moterį, ir 48% vyrų sutinka su 
teiginiu, kad vaikų neturintys žmonės ne
gali jaustis laimingi.

Sėkmingas šeimyninis gyvenimas - 
svarbiausias dalykas gyvenime yra 75% 
moterų ir 75% vyrų (1994 m. atitinkamai 
- 86% ir 78 %). Tačiau 17% vyrų įsitikinę, 

kad santuoka yra senamadiškas dalykas 
(1994 m. - atitinkamai 15 ir 24%). 19% 
moterų ir 25% vyrų viską paaukotų dėl 
profesinės karjeros.
Vyrai nelinkę moteriai padėti namuose

„Nustačius idealų šeimos modelį, vi
sada kyla klausimas, kaip jį įgyvendinti. 
Norint, kad vyrai ir moterys galėtų dirbti, 
darbo rinkoje jiems turėtų būti sudaro
mos vienodos sąlygos. Tačiau patyrinėjus 
atsakomybės pasiskirstymą už namų ruo
šos darbus bei vaikus, matome, kad mo
ters apkrova namuose nekinta. Jei mote
ris turi daug dirbti ir namuose, apie kokią 
lygiavą kalbame? Ji neturi jokių galimy
bių konkuruoti darbo rinkoje“, - teigė G. 
Purvaneckienė.

Taigi žmonės nori šeimos, kurioje 
partneriai yra lygūs, tačiau gyvenimas 
susiklosto kitaip - moterų darbo našta 
šeimoje nemažėja, o vyrai šių darbų priima 
netgi mažiau. Vienintelė sritis, kur vyrai 
kišasi kiek daugiau - laisvalaikis su vaikais.

Pavyzdžiui, kad maistą gamina mote
ris, nurodė 77% vyrų ir 78% moterų. Kad 
namus tvarko moteris - atitinkamai 68 ir 
70%, plauna indus moteris - atitinkamai 
65 ir 70%, skalbia ir lygina - po 83%. 
Maždaug per pusę darbai pasidalina tik 
perkant kasdienius pirkinius.

Panašus vaizdas susidaro ir patyrinė
jus vaikų priežiūros sritį. 64% vyrų ir 72% 
moterų teigia, kad vaikais rūpinasi mote
ris. Taip pat paprastai ji vaikus rengia ir 
slaugo. Tačiau moterys turi mažiau laiko 
su jais žaisti ar padėti jiems ruošti pamo
kas, todėl daugiau respondentų pažymė
jo, kad tai daro abu tėvai.

Šeimos modelio stereotipus atsklei
džia tyrimo klausimynas apie tai, kuris 
asmuo šeimoje svarbiausias. Su teiginiu, 
kad šeimoje tas asmuo, kurio darbas 
■svarbiausias, yra vyras, sutinka 44% vyrų 
ir 33 % moterų. Tiesa, 45% vyrų ir 54% 
moterų mano, kad abiejų sutuoktinių 
darbas yra svarbus.

Kad svarbiausius sprendimus šeimoje 
turėtų priimti vyras, nurodė 27% vyrų ir 
13% moterų. Abiem šią teisę priskiria 
58% vyrų ir 52 % moterų. įdomu, kad net 
32% moterų įsitikinusios, kad būtent 
moters žodis šeimoje yra paskutinis. Tačiau 
tiek vyrai, tiek moterys (maždaug po 50% 
apklaustųjų) linkę manyti, kad sprendi
mus dėl šeimos biudžeto turi priimti abu 
partneriai.

Anot G. Purvaneckicnės, tyrimas aki
vaizdžiai parodė, kad nuostatos į moters 
vaidmenį šeimoje kinta lėčiausiai. Nors 
gyvenimas per pastaruosius 15 metų labai 
pasikeitė, požiūriai į moters ir vyro vaid
menis šeimoje bei darbų pasiskirstymą 
nuo nepriklausomybės pradžios beveik 
nekito. O kol neįvyks pokyčiai šioje sri
tyje, vargu ar galima tikėtis permainų dar
bo rinkoje.

(DELFI.lt)

Sugrįžo “Gold of Lithuania
(ELTA). Rugsėjo 30 d. Vilniaus savi

valdybėje buvo pagerbta Lietuvos ir jos 
sostinės vardą Viduržemio šalyse garsi
nusi lietuvių jachtos “Gold of Lithuania” 
įgula. Po daugiau kaip 1.5 mėnesio tru
kusios ekspedicijos M. K. Radvilos Naš
laitėlio takais lietuvių buriuotojus svei
kino irpadėkos raštus jiems įteikė Vilniaus 
meras Vilius Navickas ir vicemeras Gin
tautas Babravičius.

Vilniaus miesto ir tarptautinės organi
zacijos “JCI Vilnius” iniciatyva vykusi jūrų 
ekspedicija siekė priminti Viduržemio 
jūros miestams Lietuvos tūkstantmetį ir 
pristatyti “Vilniaus - Europos kultūros sos
tinės 2009” renginius. Net 17-oje skirtingų 
uostų suplevėsavo milžiniška 40 kv. met
rų dydžio Lietuvos vėliava. Jachtos “Gold 
of Lithuania” įgula dalyvavo oficialiuose 
priėmimuose ir bendravo su savivaldybių 
atstovais, ambasadomis, verslininkais, lie
tuvių bendruomenėmis.

Kviečia Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
2009 m. gruodžio pabaigoje - 2010 m. sausio pradžioje Pietų Amerikoje vyks XIII 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas. Ruošos Komitetuivadovauja Marisa Leonavičienė. 
Kongresas prasidės Argentinoje ir gruodžio 22 - 27 dienomis vyks Buenos Aires, 
gruodžio 27 - sausio 3 dienomis tęsis Montevideo, Urugvajuje, baigsis sausio 3-7
dienomis Sau Paolo, Brazilijoje

Registracijos anketos priimamos iki 2009 m. birželio 30 dienos. Užsiregistravus 
prašome pervesti 30% sumos per 10 dienų. Likusią sumą prašome sumokėti iki gruo
džio 1 dienos. Pavėlavusiems, t.y. nuo 2009 m. liepos 1 d.dalyvavimas brangs 20%.

Kiekvienas Kūčių vakaro dalyvis (nepriklausomai nuo to, kokias funkcijas atlieka 
Kongrese) kviečiamas atsivežti savo kraštą atspindinčią smulkią kalėdinę dovanėlę.

Dalyvavimo Kongrese kaina vienam asmeniui:
visame Kongrese - 2000 USD arba kiekvienoje šalyje:

• Kultūrinėje dalyje Argentinoje - 800 USD;
• Studijų Dienose Urugvajuje-800 USD;
• Stovykloje Brazilijoje - 400 USD.

J kainą įeina (dalyvaujant visame Kongrese): maitinimas (3-4 kartus per dieną), apgy
vendinimas viešbučiuose, transportas iš vienos šalies į kitą (laivu Argentina - Urugvajus, 
lėktuvu Urugvajus - Brazilija), transportas pagal Kongreso programą, ekskursijos ir kt.

Visus dainos ir šokio mylėtojus iš anksto kviečiame į 

koncertų.
Koncertas įvyks Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” 

sekmadienį, lapkričio 1 dieną 3vai. p.p.
Platesnė informacija-vėliau.

Pranešimas LB Spaudos Sąjungos nariams
Artėjant metiniam susirinkimui. Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 

nariai yra kviečiami siūlyti kandidatus į Spaudos Sąjungos Valdybą. Nominacijos 
turi pasiekti Valdybą ne vėliau kaip spalio 27 dieną. Nominacijos pateikiamos 
raštu, su bent dviejų Sąjungos narių bei siūlomo kandidato parašais.

Valdybos adresas: P. O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Dabartinę Sąjungos Valdybą sudaro pirmininkas Vytautas Patašius, vice

pirmininkas Vytautas Doniela. sekretorius Vytenis Šliogeris, nariai - Antanas 
Laukaitis ir Anskis Rcisgys.

Pagal Sąjungos įstatus, du dabartiniai Valdybos nariai- Antanas Laukaitis ir 
Anskis Rcisgys - turi atsistatydinti per šį metinį susirinkimą. Jie yra sutikę vėl 
kandidatuoti.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

“Tūkstantmetį švenčiančiai Lietuvai ir 
Vilniui labai svarbu visais įmanomais 
būdais skatinti ekonomiką. Šios kelionės 
metu buvo užmegzta daug naudingų vers
lo kontaktų, diskutuojama apie turizmą, 
importą bei eksportą, Lietuvos ir Vidur
žemio jūros miestų partnerystės sutar
tis”, - sakė projekto “Gold of Lithuania” 
direktorius Donatas Juškus.

Per “Gold of Lithuania” kelionę pirmą 
kartą Lietuvos istorijoje buvo rekonstruota 
istorinė Lietuvos didžiosios kunigaikštys
tės didiko M.K. Radvilos-Našlaitėlio pili
griminė kelionė (1583-1584) į Šventąją 
žemę ir Romą. Jachta “Gold of Lithuania” 
išviso nuplaukė 3,200jūrmylių (per6,.000 
km). Lietuviai pabuvojo Kroatijoje, Alba
nijoje, Graikijoje, Italijoje, aplankė Kretos, 
Maltos, Sardinijos, Sicilijos ir Korsikos sa
las, taip pat ir kitas j maršrutą neįtrauktas 
salas. Iš viso įguloje per visus keturis etapus 
dalyvavo 32 žmonės. □

Lietuviai ir svetimos kalbos
(ELTA). Pasak ES statistikos agentū

ros “Eurostat” tyrimo rezultatus, Europos 
Sąjungoje daugiausia užsienio kalbų mo
ka norvegai. Norvegijoje 74.7% apklaus
tųjų pareiškė moką dvi arba daugiau už
sienio kalbų. Po norvegų eina slovėnai 
(71.8%), lietuviai (66.1%) ir belgai 
(51.5%).

Sąrašo gale - vengrai. 74.8% jų prisipa
žino mokų lik gimtąją kalbą. Jiems drau
giją sudaro portugalai (51%), ispanai 
(47%), bulgarai (44%) ir graikai (43%).

14-oje iš 21 ES valstybės, kur buvo pri
einami statistikos duomenys šiuo klausi
mu, geriausiai mokama užsienio kalba yra 
anglų. Rusų kalba užima pirmąją vietą 
Bulgarijo je, Baltijos šalyse ir I enkijoje.

Ateityje mažiausiai daugiakalbių 
tikriausiai gyvens Didžiojoje Britanijoje. 
Ten net 51.4% vidurinių mokyklų 
moksleivių nesimoko nė vienos užsie
nio kalbos. Antrąją vietą nuo galo užima 
Airija, kur užsienio kalbų nesimoko 18% 
moksleivių. □

Sydney Lithuanian Information Centre ( SLIC ] now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

Laiškų Redaktorei klausimu
Pastaruoju melu “Mūsų Pastogės” Redakcija yra gavusi laiškų, liečiančių 

Sydney Lietuvių Klubo reikalus. Kadangi šie laiškai liečia ir trečiuosius asmenis, 
o tai gali iššaukti nepageidaujamų rezultatų, LB Spaudos Sąjungos Valdyba nutarė 
jų nespausdinti.

A^A Povilas Petras Mioulis
1922.0125 - 2009.0927

Melbourne po širdies priepuolio 1999 metais ir po ilgos ligos namie ir slau
gos namuose mirė Povilas Petras Mičiulis, palikdamas žmoną Jonę, sūnų Euge
nijų ir anūkę Benitą.

Povilas daugelį metų priklausė Melbourno lietuvių chorui, dažnai atlikdamas 
ir solo partijas. Priklausė akademikų organizacijai “Romuva”.

Ilsėkis ramybėje, mūsų brangusis Povilai. Kartu liūdi
Šalkūnų ir Žvirgzdinų šeimos
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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 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.
Maloniai prašome narius susimokėli nario mokestį.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16-20 Meredith Street, Bankstown

Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@iithuanianclub.org.au 
wrvw.Iilhuanianclub.org.au

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais - Klubas uždarytas
Antradieniais - sekmadieniais - Klubas atidalytas nuo 12 vai. dienos.

Klubo restoranas
Virtuvėje dirba naujas šefas Antonio.

Pietūs - nuo 12 vai. dienos iki 3 vai. p.p.
Vakarienė- nuo6vai.p.p. iki9vai.p.p.
Sekmadieniais - nuo 12 vai. be pertraukos.

Kiekvieną sekmadienį - ir Svetlanos koldūnai.

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

Pranešimas - kvietimas
Sekmadienį, lapkričio 22 dieną, Melbourno lietuvių 

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

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

Melbourno “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 Lie tuvių Fondas skiria 
tris premijas už komisijos geriausiai įvertintas nuotraukas:

I vieta-$150; II vieta- $100; III vieta - $50.
Taip pat bus ir žiūrovų premija jaunimui/vaikams iki 17 metų (po $50). Rėmėjas- 

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba.
Nuotraukų paroda vyks Melbourno Lietuvių Namuose sekmadieniais, spalio i 8 ir 25 

dienomis. Premijų įteikimas įvyks spalio 25 dieną.
Susidomėję prašomi kreiptis į Birutę Prašmulailę 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 Bentleigh, VIC 3165.
Rengėjai

Pranešimas skautininkams
Melbourno ir Geelongo 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 Melbourno Lietuvių Namus.

Skautininkų Ramovė

Klubo narių dėmesiui
Primename, kad su metų viduriu atėjo laikas susimokėti 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.
Birulė Magylė - Iždininkė, Elė Kains - Iždininkės padėjėja. 
Romas Kalėda - Ūkvedys.

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

MELBOURNE CUP
TUESDAV NOVEMBER 3rd

, .fc.,
ENJOY A SPRING FLINGAND RACE FEVER 

\ ‘A Complimentary drink on Arrival’

PRIZES for Best Hats, Best Tie, Sweeps and 
fflBRy Lady/ Lucky Man

Reading, KARAOKE and the!,GREAT

,w? Bling for sale at the MINI MARKETS.% 
SHOP till you drop. .
PARTY. till you stop.

.p>

Book real soon and arrive at noon

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

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

romantišką, naujausią Lietuvos baleto pastatymą - videofilmą -

“La Bayadere”,
kuriame matysite šokančius Miki Hamanaka, Nerijų Juškų ir 

Lietuvos baletą su orkestru.
“La Bayadere” filmas 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. Melbourno Lietuvių Klube, Jubiliejinėje salėje, 44-50 Errol Street, Nlh.

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 artėjantį85-tą jubiliejų 2010 metais.
Visų labai maloniai laukiame!

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

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

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.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.Zclandijoje 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 redakciją neatsako.
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