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Melbourno “Dainos Sambūris” švenčia 60-metį

Šiais metais Melbourno lietuvių choras “Dainos Sambūris” (žiūr. nuotr. viršuje) švenčia savo gyvavimo 60-ties metų jubiliejų. Pla
čiau apie choro įsikūrimą ir veiklą skaitykite šios“M.P” psl. 3.

Trumpesnė darbo savaitė 
palengvins krizę?

Seimo Pirmininkė Irena Degutienė pa
laiko ekspertų siūlymus kitais metais su
mažėjus darbo užmokesčio fondui taupyti 
trumpinant darbo savaitę. Anot jos. trum
pesnė darbo savaitė būtų kasdien didėjan
čio nedarbo prevencinė priemonė. Cituo
dama finansų analitikų žodžius, ji sako, kad 
2011 m. nedarbas šalyje gali siekti iki 20%. 
Ji prognozuoja, jog jeigu nebus tinkamai 
tvarkomas ateinančių metų biudžetas ir 
“juodai” nemažinamos išlaidos, turėsime 
biudžeto krizę, kuri atsisuks, prieš pačią 
valstybę, o maždaug po 10 metų Lietuva 
taps Europos paribio kraštu. Pasak jos, kito 
recepto, kaip išlikti su tuo pačiu darbo už
mokesčio fondu 2010 m., niekas dar nepa
siūlė. o šiuo metu privalome gyventi pagal 
išgales. Tvarkant valstybės finansus, ji pa
brėžė būtinybę peržiūrėti socialinio drau
dimo sistemą, žmogui mokėti tik vieną 
pensiją, o kitas iš valstybės .biudžeto mo
kamas išmokas apkarpyti.

“DnB Nord” banko vyr. analitikas Ri
mantas Rudzkis siūlo Įteisinti ne visą dar
bo savaitę. “Aš manau, kad reikėtų mažinti 
darbo užmokesčio fondą ir žaibiškai įtei
sinti ne visą darbo savaitę. Nebūtinai žmo
gui, dirbančiam savivaldybėje, mažinti algą 
ar būtinai liepti 20% darbuotojų atleisti. 
Manau, kad netgi atsirastų pakankamai 
žmonių, kurie sutiktų dirbti tik 4 dienas 
per savaitę ir gauti 80% atlyginimo, pri
klausomai nuo jo situacijos”,- sakėjis. □

Lietuvos įvykių apžvalga D.Giybauskaitę - į ES Prezidentus?

JAV ir Lietuva 
bendradarbiaus 

rengiant 
karius

Ketinama 
stiprinti bendra
darbiavimą tarp 
JAV ir Lietuvos 
rengiant karius. 
Nuo kitų metų

ketinama pradėti reguliarius JAV ir Bal
tijos šalių karių mokymus. Apie tai in
formavo Lietuvoje viešintis JAV Sausu
mos pajėgų komponento Europoje vadas 
generolas Carter E H am.

Pirmosios Baltijos šalių ir JAV karių 
pratybos įvyks kitąmet rugsėjį arba spalį 
Latvijoje. JAV ketina į pratybas atsiųsti dvi 
kuopas karių, instruktorius”, - sakė Krašto 
apsaugos ministerijos (KAM) atstovė. 
Tokius mokymus ketinama rengti kasmet 
vis kitoje Baltijos šalyje. “JAV Sausumos 
pajėgų komponento Europoje vadas taip 
pat pažadėjo, kad ateityje bus ieškoma 
galimybių dar stiprinti bendradarbiavi
mą karių rengimo srityje, j mokymus 
įtraukti daugiau karių”, - sakė KAM atstovė. 
Klausimai apie slaptus kalėjimus

Seimo Nacionalinio saugumo ir gy
nybos komitetas (NSGK) tirs, ar Lietuvo
je tikrai galėjo būti slapta kalinami įtaria
mi teroristai, ir ketina kviesti į apklausas 
buvusius valstybės vadovus. NSGK tik

riausiai pasikvies šia tema pasikalbėti 
kadenciją baigusius prezidentus Valdą 
Adamkų ir (buvusį premjerą) Algirdą 
Brazauską, taip pat buvusį užsienio rei
kalų ministrą Antaną Valionį, Valstybės 
saugumo departamento vadovus Mečį 
Laurinkų ir Arvydą Pocių. Visi šie buvę 
aukšti pareigūnai griežtai neigia, kad 
Lietuvoje esą galėjo būti slaptas ameri
kiečių kalėjimas, kuriame galėjo būti 
laikomi įtariami asmenys, atgabenti iš 
Afganistano ar kitų karštųjų taškų.

Ryšių reikalai Maskvoje
(ELTA). Maskvoje spalio 29 d. viešintis 

užsienio reikalų ministras Vygandas 
Ušackas susitikime su Rusijos užsienio 
reikalų ministru Sergejumi Lavrovu ap
tarė įvairius Lietuvos ir Rusijos dvišalio ir 
daugiašalio bendradarbiavimo klausimus. 
Ministrai pažymėjo, kad.reikia plėtoti 
dalykiškus ir konstruktyvius dvišalius 
santykius ir kurti naują palankesnę poli
tinę tarpusavio atmosferą.

V. Ušackas akcentavo, kad svarbiausia 
Lietuvai if Rusijai yra kartu siekti kon
krečių rezultatų, kurių naudą pajustų abie
jų šalių piliečiai. Tokius abipusiškai nau
dingus rezultatus, anot ministro, galėtų 
suteikti nekliudoma prekyba, prekių 
transportavimo srautų plėtojimas, preky
binio ir ekonominio bendradarbiavimo 
skatinimas, palengvintas vizų režimas, 
turizmo plėtra, įskaitant laivybą Kuršių

Nukelta į 2 psl.

Šių metų pabaigoje turėtų įsigalioti 
Lisabonos sutartis, kurią giria dauguma 
svarbiausių Europos Sąjungos politikų. Jie 
prognozuoja, kad įsigaliojus Lisabonos 
sutarčiai Europa taps vieninga, jos politi
ka bus veiksmingesnė, labiau demokra
tiška, be to. bus skiriama daugiau dėmesio 
piliečių poreikiams.

„euobserver.com“ publikuojamame 
interneto dienoraštyje Briuselyje dirban
tis danų savaitraščio „Monday Morning“ 
Europos naujienų redaktorius Olc Ryborg 
sako, kad dabartiniai politiniai lyderiai 
yra pernelyg atitrūkę nuo realybės. Lisa
bonos sutartis tiesiog suteiks Europos po
litikams naujų priemonių rinkinį. Todėl 
labai didelę reikšmę įgyja Europos Vado
vų Tarytos Prezidento paskyrimas. Europai 
reikia Prezidento, kuris sugebėtų paaiškin
ti naujai priimtoms šalims narėms iš Vi
durio ir Rytų Europos, kad likusi Europa 
jau įžengė į dvidešimt pirmąjį amžių ir joms 
derėtų prie jos prisijungti.

Žvelgiant iš šios perspektyvos geriausia 

Australijos LB atstovo neturės
Anksčiau sudarytoji LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija siekia 

koordinuoti užsienyje gyvenantiems lietuviams aktualių klausimų sprendimus. Šią vasa
rą vykusiame PLB suvažiavime buvo nutarta prašyti, kad LR Seimas minėtą komisiją 
praplėstų dviem nariais. Atsižvelgiant į sparčiai besikeičiančią situaciją ir didėjančią 
lietuvių išeiviją, buvo prašyta LR Seimo sutikimo, kad šioje komisijoje dalyvautų ir po 
vieną Pietų Amerikos bei Australijos Lietuvių Bendruomenės atstovą. Ketvirtadienį, 
spalio 22 d., LR Seimo nariai tokį užsienio lietuvių pageidavimą atmetė ir patvirtino 19 
komisijos narių.

Taigi, bendroje komisijoje Australijos Liet. Bendruomenė savo atstovo neturės.

kandidatė į Europos prezidentus yra Lie
tuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji 
žinoma kaip „Iron Lady“, nes laikosi 
griežtos politikos visų atžvilgiu, o tai tikrai 
pravers vadovaujant ES Vadovų Tarybai.

Ole Ryborg pastebi, kad eidama ES 
biudžeto reikalų komisarės pareigas D. 
Grybauskaitė įrodė, jog sugeba aprėpti ir 
supranta smulkiausias detales, o derybos 
dėl finansinių perspektyvų būtent ir yra vie
na iš svarbiausių Prezidento prerogatyvų. 
Dalia Grybauskaitė atstovauja mažai, ne
seniai į ES priimtai šaliai šiaurinėje Euro
pos dalyje, todėl geriau nei bet kas kitas 
sugebės, pvz., paaiškinti lenkams, kad karas 
pasibaigęs. Ji konservatyvi, todėl turėtų pui
kiai sutarti su socialistinių pažiūrų užsienio 
politikos vadovu, kurį ketinama išrinkti.

Norėdami, kad ES Prezidento institu
cija taptų veiksminga bendrijos valdžia, 
valstybių narių vadovai turėtų gerai išana
lizuoti šio posto funkcijas, prieš skirdami 
vadovą. Jei jie tai padarys, jų akys turėtų 
nukrypti j I .ietuvą, - rašo Ole Ryborg. □
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ptt Trumpai iš visur Pasirašytas Nacionalinis Susitarimas
♦ Ukrainoje 
siaučia kiaulių 
gripo epidemija. 
Spalio mėnesį nuo 
jos mirė 33 žmo
nės. Spalio 30 
dieną Ukrainos 
ministrė pirmi
ninkė Julija Ti- 
tnošenko įsakė 
trims savaitėms 

uždaryti visas mokyklas. Ji uždraudė vie
šus susirinkimus, koncertus, kino seansus 
ir įvedė kelionių suvaržymus.
♦ Lapkričio 1 dienos vakare Indijos van
denyne nuskendo laivas, prieš tris savai
tes išplaukęs iš Šri Lankos su tamilais pa
bėgėliais, bandžiusiais pasiekti Australi
ją. Nuo pat ryto laivas šaukėsi pagalbos. 
Atskubėję tanklaivis “Pioneer” irTaivano 
žvejų laivas iš vandens ištraukė virš 30 
žmonių. Kai kurie jų išbuvo vandenyje virš 
14 valandų. Apie 11 žmonių nuskendo.
♦ I .apkričio 2 dieną Afganistano Rinki
mų komisija paskelbė Hamid Karzai lai
mėjusiu prezidento rinkimus be balsa
vimo. kai dr. Abdullah Abdullah atsiėmė 
savo kandidatūrą iš antro rinkimų rato, 
turėjusio įvykti lapkričio 7 dieną.
♦ Lapkričio 2 dieną Rawalpindi mieste 
Pakistane, netoli kariuomenės vyriausio 
štabo būstinės susisprogdino Taliban mo- 
tociklistas, privažiavęs prie žmonių mi
nios, laukusios prie banko atsiimti savo 
algų. Žuvo bent 34žmonės, 45 sužeisti, jų 
tarpe daug kariškių. Jungtinių 'Pautų or
ganizacija atitraukia savo humanitarinės 
pagalbos darbuotojus iš Pakistano šiaurės 
vakarų srities dėl vis didėjančios teroris
tų grėsmės.
♦ Lapkričio 2 dieną'Didžiosios Britani
jos užsienio reikalų ministras David Mili
band Maskvoje nesėkmingai bandė iš

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš I psl.
mariomis, ir kiti klausimai.

LRT atleido dalį darbuotojų
Lietuvos nacionalinis radijas ir televi

zija (LRT) šiemet jau atleido 75 darbuoto
jus ir panaikino daugiau kaip 80 etatų. Tai 
sudaro maždaug 12% visų darbuotojų. Tarp 
atleistųjų - 9 darbuotojai, kurių darbo sta
žas LRT yra daugiau kaip 40 metų, 17 
darbuotojų - daugiau kaip 30 metų.

Prasidėjus sunkmečiui mažėjo ir LRT 
darbuotojų atlyginimai -šiemet vidutiniš
kai daugiau kaip 20%.

Naująjį sezoną buvo mažinami laidų 
biudžetai - vidutiniškai apie 40%. Šių 
priemonių LRT ėmėsi mažėjant abiem 
finansavimo šaltiniams - valstybė mažina 
biudžetą, drastiškai mažėja ir reklamos 
pajamos. Šiuo metu LRT transliuoja tris 
televizijos ir tris radijo kanalus, adminis
truoja naujienų portalą www.lrt.il

Lotynų Amerikos dienos
Spalio 29 - lapkričio 5 dienomis ketvir

tą kartą Vilniuje vyko Lotynų Amerikos 
kultūros dienos. Norintieji galėjo pasiner
ti į Meksikos, Brazilijos, Argentinos, Bo
livijos, Urugvajaus ir kitų Lotynų Ameri
kos kraštų meno ir kulinarijos pasaulį, 
išgirsti temperamentingos muzikos ritmų 
ir melodijų, paskanauti patiekalų, pasi
klausyti ispanų kalba sukurtos poezijos ir 
jos vertimų į lietuvių kalbą. Kino progra
ma buvo kupina geri) filmų, pelniusių ap
dovanojimų tarptautiniuose festivaliuose

Kaupiami duomenys
Lietuva numato kaupti informaciją apie 

trečiųjų valstybių piliečius, gaunančius 
vizas į Šengeno erdvę. Ši informacija bus 
______________________________________ _  da, EITA, BNS, LGITICir “Bernardinai”.
Mūsų Pastogė Nr. 44, 2009.li.il, psl. 2

gauti Rusijos sutikimą britų teismui iš
duoti buvusį KGB pareigūną Andrei Lu- 
govoi, kaltinamą Aleksander Litvinenko 
nužudymu Londone 2006 metais.
♦ Lapkričio 3 dieną Čekijos Konstitu
cinis Teismas atmetė politikų užvestą 
bylą bandant sustabdyti I Jsabonos sutar
ties ratifikaciją. Dabaršios sutarties įsiga
liojimą stabdo tik Čekijos prezidento Vac
lav Klaus nenoras ją pasirašyti. Visos ki
tos Europos Sąjungos valstybės šią sutar
tį jau yra pasirašiusios.
♦ Lapkričio 3 dieną Fidži ministras pir
mininkas Frank Bainimarama paskelbė, 
kad jis ištremia Australijos Aukštąjį Ko- 
misionierių James Batlcy ir Naujosios 
Zelandijos Aukštąjį Komisionierių Todd 
Cleaver, nes šios dvi valstybės kišasi j Fi
dži vidaus reikalus. Fidži kvietėsi septynis 
teisininkus iš Šri Lankos būti teisėjais, at
leidusi savuosius. Australija ir Naujoji Ze
landija įspėjo šiuos teisininkus, kad juos 
palies kelionių į šias dvi šalis draudimas, 
jei jie apsiims eiti Fidži teisėjų pareigas.
♦ Lapkričio 3 d. Timoro jūroje pasisekė 
sustabdyti naftos liejimąsi į jūrą, prasi
dėjusį rugpjūčio 22 d. iš West Atlas grę
žinio. Išsiliejimas buvo išsivystęs j gaisrą 
po ketvirto nesėkmingo bandymo jį su
stabdyti. Dabar dujų ir naftos išsiveržimas 
sustabdytas, pripumpavus purvo ir sūraus 
vandens mišinį į gretimą gręžinį.
♦ I .apkričio 4 d. į Afganistano policijos 
eiles infiltruotas Taliban agentas, kaip 
draugas atėjęs pasarbatą geriančius britų 
karius, nužudė penkis karius ir sunkiai 
sužeidė kitus šešis, pats pabėgdamas.
♦ Lapkričio 4 d. Izraelio karo laivas su
stabdė prekinį laivą netoli Kipro salos Vi
duržemio jūroje, slapta gabenusį didžiulį 
ginklų krovinį iš Irano į Siriją. Manoma, 
kad šie ginklai buvo skirti Hezbollah or
ganizacijai Libane. □ 

kaupiama Lietuvos nacionalinės vizų 
informacinėje sistemoje (VIS).

Šis projektas, pasak Vyriausybės pra
nešimo. - tai bendros Europos Sąjungos 
VIS sistemos dalis, kuri ateityje leis grei
čiau atskleisti nusikaltimus bei užtikrinti 
efektyvesnę jų prevenciją. Visos Šengeno 
erdvės šalys yra susitarusios sukurti įdiegti 
nacionalines vizų informacines sistemas, 
kurios sudarys bendrą ES duomenų bazę. 
Šitaip sukauptais duomenimis galės 
naudotis Europolo ir Šengeno erdvės 
valstybių pareigūnai.

Norvegijoje sulaikyti lietuviai
Per specialią operaciją Oslo policija 

sulaikė du vagystėmis įtariamus lietuvius. 
Norvegijos pareigūnai teigia, kad žvel
giant į bendrą nusikalstamumo kontekstą 
lietuviai, rumunai ir albanai labai išsiski
ria. „Visi jie yra gerai organizuoti, nusi
kaltimus vykdo gana profesionaliai“, - 
teigia Norvegijos policija ir įtaria, kad su
laikytieji priklauso vagių gaujai, pastaruo
ju metu naktimis siaubiančiai privačius 
namus. Policijai nerimą kelia tai, kad 
pastaruoju metu rytinėje Norvegijoje 
smarkiai daugėja įsilaužimų į privačius 
namus. Vien sostinėje Oslo tokių įsi
laužimų 2007-2008 metais padaugėjo 
trigubai.

Kitu atveju, Norvegijos muitininkai 
lietuvių automobilyje aptiko neįprastai 
didelį kiekį, 27 kilogramus narkotinės 
medžiagos amfetamino. Narkotikus su
rado muitininkų šuo. Automobiliu va
žiavo penki lietuviai, tarp jų - ir šešerių 
metų vaikas.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos span-

(ELTA). Trečiadienį spalio 28 d. Vy
riausybėje buvo pasirašytas Nacionalinis 
Susitarimas, kuris numato valstybės gy
venimo iki 2010 m. pagrindinius prin
cipus. Susitarimą pasirašė Vyriausybė, 
Lietuvos profesinių sąjungų konfede
racija, Lietuvos darbo federacija, Lietuvos 
profesinė sąjunga “Solidarumas”, Lietu
vos pensininkų sąjunga “Bočiai”, Lietu
vos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 
Žemės ūkio rūmai, Lietuvos pramoninin
kų konfederacija, Lietuvos prekybos, pra
monės ir amatų rūmų asociacija, Lietu
vos verslo darbdavių konfederacija, 
Smulkaus ir vidutinio verslo taryba, aso
ciacija “Investor’s Forum”, Lietuvos verslo 
konfcderacija/ICC Lietuva.

Nacionaliniame Susitarime numatoma, 
kad Vyriausybė, planuodama darbo už
mokesčių ir socialinių išmokų mažinimą, 
atsižvelgia į esminį profsąjungų keliamą 
reikalavimą, jog bet koks mažinimas turi 
būti solidarus, tačiau labiausiai pažei
džiamos visuomenės grupės turi nukentė- 
ti mažiausiai. Verslo organizacijos įsipa
reigoja sustiprinti verslo socialinę atsa
komybę konkrečiais projektais paremda- 
mos mokyklų vaikų ir jaunimo neforma
lųjį ugdymą.

Vyriausybė įsipareigoja imtis ryžtingų 
veiksmų kovoje su šešėline ekonomine

Namai - maždaug trečdaliu pigiau
Nuo to laikotarpio, kai namai kainavo 

daugiausia, siūlomos namų kainos Vil
niuje yra nukritusios apie 35%, o Kaune 
ir Klaipėdoje - apie 25%. Namai sostinėje 
ir Kaune buvo brangiausi prieš dvejus 
metus, o Klaipėdoje - 2008 metų trečiąjį 
ketvirtį.

Šiuo metu ieškantieji nusipirkti namą 
Vilniuje gali rinktis iš beveik 2200 pa
siūlymų, Kaune - iš 600, o Klaipėdoje - iš 
800. Daug skelbimų apie parduodamus 
namus yra publikuojami portale anioclas.lt

Ėmus kristi kainoms, padaugėjo no
rinčiųjų parduoti savo namą, kol kaina 
dar labiau nesumažėjo. Palyginus su 
laikotarpiu, kai namų kainos buvo di
džiausios, skelbimų apie namus Vilniuje 
yra padaugėję trečdaliu, Kaune pasiūly

Europarlamentarų algos - lietuvių kukliausios
(ELTA). Daugiausiai Europos Sąjun

gos (ES) šalyse uždirba Italijos ir Di
džiosios Britanijos parlamentarai, ma
žiausiai - portugalai ir lietuviai. Tokias iš
vadas padarė tyrimą atlikę TV žurnalistai. 
Jų tyrimo rezultatai buvo paskelbti 
“YouTubę” laidoje. Žurnalistai išstudija
vo visą žiniasklaidoje ir parlamentų 
svetainėse paskelbtą informaciją apie 
deputatų algas, įvairias išmokas ir kom
pensacijas šiais metais.

Paaiškėjo, kad, nepaisant daugybės 
raginimų sunkmečiu veržtis diržus, italų 
parlamentarai uždirba maždaug 20,600 
eurų per mėnesį. Teoriniu požiūriu dau
giau gauna tik britų deputatai - 20,760 eu
rų. Tačiau įvertinus pragyvenimo lygį

Vėl parems Vasario 16 gimnaziją?
(BNS). Vyriausybei siūloma 0.5 mln. li

tų paremti lietuvių Vasario 16-osios gim
naziją Vokietijoje, kad jai negrėstų užda
rymas. Tai nusprendė Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komitetas, pasiūlęs 
minėtą sumą gimnazijai numatyti 2010 
metų biudžeto projekte.

Vasario 16-osios gimnazija nuo 1999 
metų yra Vokietijos pripažinta gimnazija, 
gaunanti Hesseno Švietimo ministerijos 
kiekvienam mokiniui skiriamą krepšelį. 
Tačiau Vokietijos skiriamos lėšos sudaro 
75% gimnazijos finansavimo poreikio. Pati 

veikla - svarbiausią dėmesį skirti kovai su 
kontrabanda, mokesčių slėpimu ir nele
galia prekyba.

Nacionaliniame Susitarime taip pat 
numatomos valstybės finansų suvaldymui 
skirtos priemonės - pasižadama mažinti 
valstybės valdymo išlaidas, pripažįstamas 
būtinumas laikinai šiek tiek padidinti 
mokesčius, tarp jų - socialinio draudimo 
įmokų tarifą. Vyriausybė taip pat pasi
žada įvykdyti viešųjų įstaigų reformą, 
padidinti viešųjų pirkimų skaidrumą.

Nacionaliniame Susitarime numatoma 
laikinai, dvejų metų laikotarpiui, diferen
cijuotai sumažinti visas pensijas ir kitas 
socialines išmokas, vadovaujantis esmi
niu siekiu, kad šios išmokos būtų moka
mos laiku, kad visi išmokų gavėjai soli
dariai pasidalintų išmokų mažinimo naš
tą ir kartu būtų apsaugotos pažeidžia- 
miausios gyventojų grupės.

Vyriausybė taip pat įsipareigoja imtis 
papildomų priemonių supaprastinti ir su
trumpinti ES paramos skyrimo procedū
ras, siekiant maksimaliai greitai “įlieti” šias 
lėšas j Lietuvos ūkį. Siekdama apginti varto
tojų interesą pirkti energiją mažesnėmis 
kainomis, Vyriausybė žada užtikrinti veiks
mingą energetikos monopolijų kontrolę.

Šis Nacionalinis Susitarimas galios iki 
2010 metų pabaigos. □ 

mų atsirado beveik tris kartus, o Klaipė
doje - beveik du kartus daugiau. Pagal 
skelbimuose nurodomų kainų statistiką, 
pardavėjai kartais sumažina kainą ir 
pritaiko nuolaidą. Pastebėta, kad pasku
tinį mėnesį Vilniuje parduodamų namų 
kainos buvo mažinamos vidutiniškai 10%, 
Kaune ir Klaipėdoje - apie 8%.

Vilniuje namas su daline apdaila da
bar kainuoja vidutiniškai 2,400 Lt/kv.m, o 
pilnai įrengtas - apie 4,500 Lt/kv.m. Kau
ne už namą su daline apdaila reikėtų mo
kėti apie 2,200 Lt/kv.m. o pilnai įrengtas 
kainuotų vidutiniškai 3,800 Lt/kv.m. 
Norintieji įsigyti namą Klaipėdoje, mokė
tų apie 2,4001 .t/kv.m už dalinai įrengtą ir 
apie 4,400 Lt/kv.m už pilnai įrengtą.

(lietuviams.com)

Didžiojoje Britanijoje, italai susižeria 
beveik 20 % daugiau.

Trečiojoje vietoje yra prancūzų depu
tatai ir senatoriai su 20,416 eurų atlygi
nimu. Vokiečiai uždirba beveik dvigubai 
mažiau - 10,729 eurų. Daugiau kaip po 
8,000 eurų per mėnesį gauna tautos išrink
ti atstovai Airijoje, Nyderlanduose ir 
Austrijoje.

Belgijoje išmokos parlamentarams 
siekia beveik 7,000 eurų, Ispanijoje -5,000, 
Suomijoje - šiek tiek daugiau nei 4,000. 
Kukliausiai gyvena Portugalijos ir Lietu
vos deputatai. Portugalai gauna per mė
nesį 3,707 eurus, lietuviai - 3,139 eurus. 
Taigi faktai rodo, kad lietuvių algos - pa
čios kukliausios. □ 

mokykla yra įpareigota mokėti likusią 
dalį mokytojų atlyginimų bei privalo 
laikytis konkrečių nurodymų norėdama 
išlaikyti valstybės pripažinimą.

2009 metais Vasario 16 - osios gimna
zija už lituanistinio švietimo programos 
joje vykdymą iš Lietuvos jau buvo prašiusi 
1.3 mln. litų, tačiau gavo 800,000 litų.

Dabar devyniose Vasario 16-osios 
gimnazijos klasėse mokosi 125 mokslei
viai. Toliau dėl finansinės paramos gim
nazijai svarstys Seimo Biudžeto ir finansų 
komitetas. □
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Bendruomenės baruose
Melbourne “Dainos

Sambūris” švenčia 60-metį
Bronė Staugaiticnė

Muziką, o ypatingai daina, lietuviui yra 
neatskiriama jo gyvenimo dalis. Per am
žių amžius daina lydėjo lietuvį, paleng
vindama jo sunkius darbus, padėdama 
džiaugtis irpaguosdama skausme. Daino
je lietuvis reiškė meilę, su daina šventė 
vestuves, kūdikio gimimą ir artimųjų mir
tį. Dainoje skambėjo meilė tėvynei ir ilge
sys jos netekus.

Tad nenuostabu, kad tuoj po Antrojo 
pasaulinio karo visoje Vokietijoje pabė
gėlių stovyklose išsiblaškę lietuviai ėmė 
burtis į chorus ir dainuoti. Viena tokia gru
pė, “Čiurlionio ansamblis”, savo meistriš
kumu užkariavo lietuvius, vokiečius ir 
aliantų karius. Šioji grupė padarė didelę 
įtaką ir mūsų “Dainos Sambūriui”.

Lietuvių imigracija į Australiją prasi
dėjo 1947 m. Po metų jau didokas būrys 
lietuvių gyveno Melbourne - negi jie ga
lėjo gyventi be dainos! Petras Morkūnas 
suorganizavo būrelį dainininkų, kurie 
padainuodavo mūsų minėjimuose ir pagie
dodavo bažnyčioje. 1949 m. Melbourno 
lietuvių bendruomenė jau buvo tiek su
stiprėjusi, kad jos kultūriniams rengi
niams to dainininkų būrelio'nebeužteko. 
Kaip tik tais metais, daugiausia krepši
ninko I .eono Baltrūno pastangomis, apie 
20 “Čiurlionio” ansamblio narių gavo 
darbus Melbourne, ir vienas iš jų, Juozas 
Petrašiūnas, tuoj suorganizavo nedidelį 
vyri) chorą. Jie tuoj pradėjo repetuoti ir 
metų gale suruošė pirmąjį viešą koncertą 
Prahran’c “Coconut Grove”. 500 žiūrovų 
juos entuziastingai priėmė. Tai buvo Mel
bourno lietuvių choro gimimas.

1950 m. pradžioje choro vadovavimą 
perėmė talentingas muzikas Albertas 
Čelna, buvęs Vilniaus teatro orkestro 
smuikininkas ir “Čiurlionio” ansamblio 
tenoras ir koncertmeisteris. Leonas Bal
trūnas tapo choro administratorium. Nors 
buvo sunku rasti sales repeticijoms, nors 
trukdė pamaininis darbas ir nepatogus 
susisiekimas, repeticijos vyko nenutrūk- 
damos, ir dainininkų vis daugėjo. Kai 
balsingos moterys pareiškė norą prisidėti, 
buvo sudarytas mišrus choras, ir jo pir
masis koncertas įvyko pagerbiant arki
vyskupą Mannix Melbourno rotušėje 
1950m. rugpjūčio mėn. O po dviejų mė
nesių choras jau suruošė ir savo pirmąjį 
metinį koncertą. Tą tradiciją tęsiame iki 
dabar. Tuo metu choras vadinosi “Aidas” 
ir su pasisekimu koncertavo lietuviams ir 
australams.

Dėlvisokių nepalankių priežasčių 1956 
m. choras išsiskirstė, bet (negalėdamas 
nedainuoti!) tučtuojau vėl atsikūrė su tuo 
pačiu dirigentu, administratorium ir be
veik tais pačiais dainininkais. Dabar jis 
pasivadino “Dainos Sambūriu” ir nuolat 
stiprėjo, dalyvaudamas visose lietuvių 
šventėse, minėjimuose, Lietuvių Dienose, 
ruošdamas savo metinius koncertus ir 
lankydamas kitas vietoves, pav. Adelaidę, 
Sydnėjų, net ir Ballaratą, kur buvo pakvies
ti kaip svečiai į garsųjį South Street 
Eisteddfod festivalį.

1962 m. choras išleido savo plokštelę. 
1953 m. buvo sudarytas komitetas tal
kininkauti L. Baltrūnui administraci
niame darbe. Kai Leonas po kelių metų 
šio darbo atsisakė, naujas administrato
rius nebuvo paskirtas ir visas adminis
travimo darbas dabar yra atliekamas 
išrinktos valdybos. L. Baltrūnas buvo pa
skelbtas Sambūrio garbės nariu.

A. Čelna Sambūriui vadovavo iki 1977 

m. Per tuos 27 metus 
jis pasirodė kaip 
pasišventęs ir talen
tingas dirigentas su 
ypatingu lietuviškos 
dainos supratimu, ir 
tą supratimą suge
bėjęs perduoti vi
siems choristams, o 
per juos ir klausy
tojams. Per paskuti-; 
nius kelerius metus 
jis pradėjo pratinti 
prie dirigavimo jau
ną choriste ir akom- 
paniatorę Danutę 
Levickienę. 1976 m. 
gruodžio mėn. ji 
įrodė savo, kaip diri
gentės, subrendimą, 
paruošdama ir diriguodama B. Budriūno 
kantatą “Tu Vilniuje pasilik, valdove” per 
Lietuvių Dienų atidarymą.

A. Čelnai, kuris irgi buvo paskelbtas 
Sambūrio garbės nariu, pasitraukus iš 
dirigavimo, Danutė perėmė choro vado
vavimą. Su nauja dirigente prasidėjo ir 
įvairios naujovės. 1977 m. buvo pakartota 
B. Budriūno kantata, o 1978 liepos mė
nesį “Dainos Sambūris” iškeliavo kon
certuoti į JAV ir Kanadą. Choras koncer
tavo Los Angeles, Clcvcland’e, Čikagoje, 
Toronte ir Hamiltone ir dalyvavo 5-toje 
Amerikos-Kanados Lietuvių Dainų 
Šventėje. Visi koncertai buvo sutikti ir 
palydėti su dideliu entuziazmu, o atsi
liepimai spaudoje visur pabrėžė aukštą 
muzikinį lygį. Amerikiečius ir kanadie
čius ypatingai žavėjo naujovė: moterų 
seksteto giedamos senoviškos sutartinės. 
Choras grįžo namo įMelbourną apsvaigęs 
nuo triumfo.

Po šių gastrolių Danutė laikinai pa
sitraukė pagimdyti dvynukus, o chorą vėl 
perėmė Petras Morkūnas. Petras buvo 
daugiapusis žmogus; ne tik nuolatinis 
Sambūrio dainininkas, bet ir gabus solis
tas, parapijos choro dirigentas ir “Dainos 
Sambūrio” dirigentas, kai tik reikdavo 
užpildyti spragą. Betgi šį kartą jis nebuvo 
vienas. Jam padėjo kita jauna choristė ir 
akompaniatorė Birutė Prašmutaitė, ir jie 
abu paruošė chorą 1978-ųjų metų Dainų 
Šventei Sydnėjuje. 1979 m. Birutė visiš
kai perėmė choro dirigavimą ir, nors dar 
buvo labai jauna, paruošė labai įdomų 30- 
tą metinį koncertą.

1980 -1981 choras turėjo tris dirigen
tus - Daną Levickienė, Birutę Prašmutai- 
tę ir Vytautą Strauką - visi jauni, visi ta
lentingi, kiekvienas davė chorui ką nors 
savita ir nauja.

No .1982 iki 1990 Dana ir Biru tė kartu 
ugdė ir tobulino chorą. Neskaitant įpras
tinių renginių choras dalyvavo visuose 
Baltų koncertuose ir Shell folkloriniuose 
koncertuose, o taip pat būdavo kitų cho
rų kviestiniai svečiai, pav. pagarsėjusio 
Melbourne Chorale. Štai kai kurie iš
skirtiniai koncertai:

1981 - labai pavykęs koncertas Hobar
te lietuviams ir kitų tautybių svečiams.

1983 - kelionė autobusu ir koncertai 
Canberroje, Sydnėjuje, Newcastle ir Bris
banėje su savaitės atostogomis Surfer’s 
Paradise. Visas šių koncertų pelnas buvo 
atiduotas vietinėms lietuvių bandruo- 
menėms.

1986 - savaitė Perth’e, kur nedidelė 
lietuvių bendruomenė nepaprastai džiau
gėsi sulaukę tokios didelės grupės, at
keliavusios tokį ilgą kelią juos pradžių-

Melbourno lietuvių choras “Dainos Sambūris” (1950 -1951 m.). Dirigentas - Albertas Celna.

ginti. Nenuostabu, kad 
“Dainos Sambūris” 
buvo karališkai sutik
tas ir priimtas.

1990 m. gale Dana 
Levickienė iš choro 
pasitraukė, ir nuo tada 
iki 2004 metų choras 
buvo jau prityrusiose 
Birutės Prašmutaitės 
rankose. Choras daly
vavo įprastiniuose 
renginiuose, tai - me
tiniai koncertai, mi
nėjimai, Lietuvių Die
nos, jungtiniai pabal- 
tiečių koncertai (su 
estais ir latviais). La
biausiai įsimintinas 
įvykis tame laikotar
pyje buvo 1994 m., kai 
27 sambūriečiai, kartu 
su dainininkais iš Syd- 
nėjaus, Adelaidės, 
Geelongo ir Melbour
ne “Gintaro” šokėjų gmpe - iš viso apie 
85 žmonės - išvyko koncertuoti į Lietuvą 
ir dalyvauti Pasaulio Lietuvių Dainų 
Šventėje.

Koncertai praėjo su dideliu pasiseki
mu, o dalyvavimas Dainų Šventėje 16,000 
dainininkų chore buvo neužmirštamas. 
Šių gastrolių koordinatorė Gražina Pra
nauskienė buvo pakviesta diriguoti vieną 
to milžiniško choro dainą. Tokiu būdu 
buvo pagerbta ne tik Gražina, bet ir visas 
Australijos lietuvių choras.

Vėliau mažesnės “Dainos Sambūrio” 
grupės dalyvavo panašiuose festivaliuose 
(1998. 2002, 2003, 2009). 2003 m. Birutė 
Prašmutaitė buvo muzikinė koordinato
rė, ir Dainų Šventėje vienai dainai jos di
rigavimui pakluso visas daugiatūkstanti
nis jungtinis choras. “Birutės laikais” 
choras koncertavo Perth’e, Canbcrroje, 
Brisbanėje ir Naujojoje Zelandijoje.

Nuo 2005 m. chorui diriguoja Rita 
Mačiulaiticnė ir Gražina Pranauskienė. 
Toks dviejų dirigenčių vadovavimas cho
rui labai naudingas, nes jos abi labai 
skirtingos, tačiau viena kitą gražiai pa
pildo. Rita yra užaugusi “Dainos Sambū
rio” dvasioje, jos abu tėvai buvo choris
tai, o ji pati chore dainuoja nuo 15 metų ir 
yra talentinga pianistė, solistė ir moky
toja. Gražina dirigentės išsilavinimą gavo 
Lietuvoje ir, atvykusi į Australiją, sėkmin
gai atgaivino ir vadovavo Geelongo chorui 
devynerius metus. Be to, ji dar dirigavo 
daugiakultūriniarų chorui Geelonge ir 
Welsh vyrų chorui Melbourne.

Per tuos metus choras pradėjo daly-.
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Nuo 2005 metų Melbourno liet.uvių chorui “Dainos Sam
būris” diriguoja Gražina Pranauskienė (kairėje) ir Rita 
Mačiulaiticnė (dešinėje).

vauti ir kituose renginiuose: “The Big Sing” 
ir suomių organizuojamuose “Baltic 
Concerts”. 2006 m. Rita su “Dainos Sam
būriu” koncertavo Hobarte, o šįmet (2009) 
su dalimi choristų koncertavo Lietuvoje 
ir Lenkijoje ir dalyvavo Lietuvos Vardo 
Tūkstantmečio Dainų Šventėje.

Chorams paprastai reikalingas akom
paniatorius, ir mes tikrai nebuvome nu
skriausti, turėdami gabius pianistus, kurie 
daug prisidėjo prie Sambūrio sėkmės: 
Danutė Levickienė, Erna Duonienė, Zita 
Prašmutaitė, Petras Čelna, Rita Mačiu- 
laitienė ir Rolandas Imbrasas. Mes juos 
mylime ir esame jiems dėkingi. Ypatinga 
padėka priklauso Zitai, kuri ne tik akom
panuoja mums jau daugelį metų, bet ir 
padeda dirigentėms repeticijose.

2002 metais Zita Prašmutaitė koor
dinavo dainavimą vykstant į Lietuvą.

Per 60 choro gyvavimo metų admi
nistracinius reikalus - finansus, uniformas, 
keliones ir pan. - tvarkė administratorius 
arba choro valdyba.

Pirmasis administratorius, išdirbęs 
penkiolika metų, buvo Leonas Baltrūnas. 
Paskui darbą perėmė valdybos. Jos, ir jų 
pirmininkai, išdirbdavo 2- 6 metus.

Išimtis yra dabartinė choro valdybos 
pirmininkė Danutė Lynikienė, kuri jau 17 
metų vadovauja valdybai.

Daug žmonių yra prisidėję prie “Dainos 
Sambūrio” išlikimo ir sėkmės. Jiems vi
siems esame labai dėkingi.

Linkėkime, kad daina dar daug metų 
skambėtų. □
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Lietuva iš arti
Prezidentė pritaria sugriežtintai 

Valstybės kontrolei
Kaip praneša ELTA, su

sitikime su Valstybės kontro
liere Rasa Budbergytc (žiūr. 
nuotr. dešinėje), Prezidentė 
.Dalia Grybauskaitė įvertino 
Valstybės kontrolės darbą 
kaip kokybišką ir pažymė
jo, kad jos rekomendacijomis 
turėti) būti labiau ir aktyviau 
naudojamasi. Valstybės kon
trolierė Rasa Budbergytė de
da daug vilčių į šiemet pra
dėtą įgyvendinti naują prie
žiūros sistemą, pagal kurią Valstybės 
kontrolė rengs specifines audito reko
mendacijų ataskaitas ir teiks jas Seimui. 
“Mes tai jau darome. Jau teikiame in
formaciją visuomenei ne tik apie tai. ko
kios rekomendacijos yra pateiktos, bet 
kaip jos yra įgyvendinamos. Esu Įsitikinu
si, kad viešumas yra nepaprastai galingas 
ginklas, kad mokesčių mokėtojau turėdami 
informaciją, galėtų priversti politikus ir 
valstybės tarnautojus įgyvendinti tai, kas 
reikalinga ir kad būtini pokyčiai įvyktų 
laiku”. - sakė Rasa Budbergytė.

Kaip žinoma. Valstybės kontrolė jau 
išvardijo visą eilę ministerijų, departa
mentų, insitutų ir pan., kurie iššvaistė ar 
negalėjo atsiskaityti už milijonines sumas. 
Po to įvyko nuobaudų, net pasitraukė 
vienas kitas aukšto rango pareigūnas. Šiuo 
metu Valstybės kontrolė atlieka Tūks
tantmečio programos auditą, o pagal šią 
programą yra audituojamos ir Valdovų 
rūmų statybos. Šio tyrimo rezultatai turė
tų pasirodyti kitų metų pradžioje.

Daug atgarsio sukėlė Valstybės kon

Sovietinei nomenklatūrai - 
“valstybinės “ pensijos !

Dabartinės ekonominės krizės metu 
mažinant atlyginimus, pensijas ir panašias 
išmokas, buvo pastebėta, kad tarp remia
mų pensininkų yra daug asmenų, kurie 
sovietmečiu užėmė aukštus postus. Abejo
nę kelia ir tai, kad tokie asmenys gauna 
„valstybines pensijas”, o šios už ypatingus 
nuopelnus Lietuvos valstybei mokamos 
pensijos yra maždaug triskart didesnės už 
senatvės pensijas.

Kiek iš šių asmenų vienaip ar kitaip 
tarnavo okupaciniam režimui, bet laisvo
je Lietuvoje buvo pristatyti valstybinei 
pensijai gauti - klausimas atviras. Istorikas 
Arvydas Anušauskas mano, jog būtent dėl 
to, kad sovietų slaptųjų tarnybų tarnams 
paskutiniaisiais metais buvo išduoti su
klastoti kitų institucijų dokumentai, Lie
tuvoje smarkiai padidėjo “valstybinių pen
sininkų” būrys. Po Nepriklausomybės at
kūrimo, sovietiniai nomenklatūrininkai 
buvo daugmaž išstumti iš viešojo gyveni
mo ir savo privilegijas prarado. Tačiau 1995 
metais valdžion grįžusi LDDP (naujai pa
sivadinusi buvusi komunistų partija) juos 
“reabilitavo”, o Adolfo Šleževičiaus Vy
riausybė jiems skyrė valstybines pensijas.

Šiuo metu trys ministerijos yra gavu
sios paklausimą iš Seimo narių, už kokius 
nuopelnus buvusiems sovietmečio vado
vams dabartinė Lietuvos valstybė moka 
vadinamąsias valstybines pensijas.

’’Prašome peržiūrėti valstybinių pen
sijų gavėjų sąrašą ir išsiaiškinti, ar jie tei
sėtai gauna šią pensiją, ar buvo pateikti 
reikalingi, realias faktines aplinkybes apie 
buvusias darbo vietas atitinkantys doku
mentai. Yra pagrįstų įtarimų, kad valsty
bines pensijas gauna ne tik labiausiai pa-
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trolės vasaros metu atliktas 
auditas Kultūros ministe
rijoje. Kaip nurodė Valsty
bės kontrolės 5-ojo audito 
departamento direktorė 
Daiva Bakutienė, audito 
rezultatai rodo vieną aiškią 
lietuviškos kultūros kryptį - 
sąmoningos netvarkos, ir dar 
aiškesnę išvadą - jei kultū
ra nekontroliuojama, iššvais
tomi milijonai. Visiems pro
jektams Kultūros ministeri

ja turėjo 284 mln. litų, bet nuolat minima, 
kad pačiai kultūrai iš jų nubyrėjo tik apie 
60 mln. Lt. Kur auditoriai bedūrė pirštu, 
vis kažkas kliuvo - pradedant nuo 10 
analogiškų projekto viešinimo kampanijų 
ir bent 6 persipynusių interneto svetainių 
iki grandiozinių atidarymo renginių, 
koncertų, spektaklių, - visur krito rimti 
įtarimai iššvaisčius šimtatūkstantines ar 
net milijonines sumas. „Susidaro įspūdis, 
kad svarbiausia pinigus išdalyti, o kiek, 
kokiems renginiams jie bus paskirti, už 
kokius darbus sumokėta ar kiek iš to 
renginio uždirbta, niekam nerūpi - di
džiulės išlaidos neįrodytos dokumentais. 
Dar vis nesuprantu, kam išvis tuomet bu
vo sukurta įmonė “Vilnius Europos 
kultūros sostinė” (VEKS), juk pati jokių 
renginių nevykdo“, - sakė Daiva Bakutie
nė. Valstybės kontrolės surinkti faktai dėl 
galimo aplaidaus apskaitos tvarkymo ir 
turto iššvaistymo bei pasisavinimo tuoj 
pat buvo perduoti j Generalinę prokura
tūrą. Tačiau čia jau antri metai tebeguli ir 
grupės ekspertai.eu pateiktas ištisas pake- 

sižymėje pasipriešinimo 1940-1990 m. 
okupacijoms dalyviai, bet ir buvę KGB 
darbutojai, stribai (naikinimo batalionų 
dalyviai) ir kitų sovietinių specialiųjų 
tarnybų darbuotojai, kurių darbo vietos 
nurodytos kaip tariami kariniai daliniai 
arba prisidengiama neteisėtai gautu 
Antrojo pasaulinio karo dalyvio statusu”, 
- teigiama Seimo narių kreipimesi į tris 
ministerijas, mokančias valstybines 
pensijas.

Abejotinų “valstybinių pensininkų” 
sąrašas, yra gan ilgas. [Kaip pavyzdį 
pateikiame tik raidę “A Red.]

Martynas Abelkis. 1978-1986 m. Telšių 
rajono vykdomojo komiteto pirmininkas.

Albinas Adomaitis. TSKP narys. 1965- 
1975 m. LTSR lengvosios pramonės 
ministras. 1971-1976 m. CK narys. 1967- 
1975 m. LTSR AT deputatas.

Antanas Aksamitas.TSKP narys. 1960- 
1982 m LTSR valstybinio statybos reikalų 
komiteto pirmininkas. 1963-1985 m. 
LTSR AT deputatas. Jo laikais buvo už
drausta statyba vienkiemiuose.

Jonas Ananikovas. 1956 m. komjau
nimo CK instruktorius. 1965-1991 m. 
Ministrų Tarybos referentas.

Stanislovas Apyvala. Sovietinis par
tizanas. TSKP narys. Baigė dvi partines 
mokyklas. Buvo LLKJS CK 11 sekretorius, 
1946-1955 m. buvo TSRS ir [TSR AT 
deputatas.

Vytautas Astrauskas. TSKP narys. 
1953-1956 m. LKP CK organizatorius. 
1960-1966 m LKP Šeduvos, Radviliškio 
rajonų komitetų 1 sekretorius. Nuo 1981 
m LKP CK sekretorius. Nuo 1961 m LKP 
CK narys, nuo 1981 m. LKP CK biuro 

-narys. Nuo 1963 m. LTSR AT deputatas.
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tas duomenų su sunkiais įtarimais, o 
tyrimo išvadų dar vis negirdėti.

Be to,Valstybės kontrolė, atlikusi au
ditą Klaipėdos universitete, teigia nusta
čiusi aibę buhalterinės apskaitos pa
žeidimų. Pasak valstybės kontrolierės 
pavaduotojo, universitete nustatytų bu
halterinės apskaitos pažeidimų esą už
tektų net kelioms institucijoms, pvz. 
auditoriai nustatė, kad netinkamai val
dyta dalis universitetui patikėto valstybės 
turto. Kitur gi. Aplinkos ministerijoje 
rasta, kad Nacionalinių ir regioninių 
parkų direkcijos neapskaitė turto už 
daugiau kaip 11 mln. Lt.

Ta proga. Valstybės kontrolierei Rasai 
Budbergytei savaitraštis “Veidas” pateikė 
pora klausimų.

“Veidas”: Ar Europos Sąjungos lėšos 
Lietuvoje naudojamos sąžiningai?

R.Budbergytė: Naudojant 2004-2006 
m. ES fondų paramą daugiausiai trūku
mų nustatyta viešųjų pirkimų organiza
vimo ir vykdymo, projektų atrankos ir 
vertinimo srityse. Pavyzdžiui, transporto 
sektoriuje kyla pagrįstų įtarimų, kad vie
šųjų pirkimų konkursuose dalyvaujan

Šventė Šiaulių universitete
2008 metų pabaiga buvo svarbi Šiau

lių universitetui. Europos Sąjungos lė
šomis rekonstruotame universiteto pa
state 2008 metų lapkričio 27 dieną ati
daryta Šiaulių universiteto biblioteka. Su
prantama, kad po Antrojo Pasaulinio ka
ro. sovietmečiu įkurta aukštoji mokykit! 
nepaveldėjo jokių Šiaulių kraštui ir Lie
tuvos istorijai svarbių leidimų, dokumen
tų ir pan.

Praėjus dviems mėnesiams po atida
rymo sulaukėme pirmosios Aušrininko dr. 
Jono Šliūpo Archyvo siuntos. Daugiau 
kaip j 200 dėžių (sveriančių 3 tonas) su
pakuotą Archyvą a (siuntė dr. Jono Šliūpo 
sūnus inžinierius Vytautas Jonas Šliūpas. 
Dar 2005 m. spalį Vytautas J. Šliūpas nu
sprendė dovanoti Archyvą Šiaulių uni
versiteto bibliotekai ir su Universitetu pa
sirašė bendradarbiavimo sutartį. Remian
tis sutartimi Šiaulių universitetas įsipa
reigojo skirti patalpas, saugoti, tvarkyti ir 
garantuoti prieinamumą juo naudotis ne 
tik Universiteto bendruomenei, bet ir 
visiems besidomintiems.

Aušrininko dr. Jono Šliūpo Archyvo 
atidarymas, kuris įvyko 2009 m. birželio 
12 d., buvo organizuotas kaip šventinė jau
ki mini konferencija, kurioje dalyvavo 
Vytautas J. Šliūpas su žmona Vanda, iš 
Australijos atvykę jų šeimos draugai, gau
si Šiaulių miesto bendruomenė. Prane
šimus skaitė istorikas Simonas Strelco- 
vas, kuris priminė dr. Jono Šliūpo indėlį 

Nuotraukoje - aušrinininko dr. Jono Šliūpo archyvo atidarymas. Pirmas iš dešinės dr. 
Jono Šliūpo sūnus Vytautas Šliūpas, šalia jo canberriškė Rasa Mauragienė ir sydnė-jiškė 
Nijolė Sla.šionienė.

čios įmonės yra neformaliai pasiskirs- 
čiusios pagal regionus. Įtariame, kad 
įmonės gali būti iš anksto susitarusios dėl 
to, kas vykdys rangos ar subrangos dar
bus... Kreipėmės j Konkurencijos tarybą, 
prašydami įvertinti, ar kelių tiesimo 
įmonės nėra sudariusios susitarimo, taip 
apribodamos konkurenciją.

“Veidas”: Jūsų vertinimu, kaip pri
versti valstybės valdymo aparatą nešvais
tyti mokesčių mokėtojų lėšų ir laikytis 
Valstybės kontrolės rekomendacijų?

R.Budbergytė: Būtina įstatymais įtvir= 
tinti realią asmeninę valstybės tarnautojų 
atsakomybę už neefektyvų valstybės biu
džeto lėšų naudojimą. Šiuo metu pažei7 
dimai, susiję su valstybės turto ir lėšų nau
dojimu, nėra traktuojami kaip šiurkštūs, 
dėl kurių būti) galima atleisti iš užimamų 
pareigų. Dabar Vyriausybė jau yra prita
rusi Teisingumo ministerijos siūlymui keis
ti šią tvarką...

Be to. Valstybės kontrolėje pradėjo 
veikti rekomendacijų įgyvendinimo prie
žiūros sistema, kuri, tikime, taip pat duos 
rezultatų. Viešumas - taip pat labai efek
tyvi poveikio priemonė. □ 

lietuvių tautiniam sąjūdžiui ir jo palikimo 
vertę, taip pat Literatūros istorijos ir 
teorijos katedros vedėja doc.dr. Džiuljeta 
Maskuliūnienė, kuri priminė Jono Šliūpo 
darbų svarbą literatūrai ir kultūrai. Šia 
proga Vytautas Šliūpas padovanojo vertin
gą gintarinį tėvo portretą-mozaiką (dail. 
J. Linkaitis), kuris nuo šiol puoš archyvo 
patalpas.

Šiuo metu Archyve turime dr. J. Šliūpo 
parašytų, redaguotų ar jo verstų knygų, 
straipsnių, nuotraukų, dokumentų bei 
laiškų rinkinių, jo šeimos narių doku
mentų ir laiškų rinkinių iš asme ninės dr. J. 
Šliūpo bibliotekos, knygų ir straipsnių 
apie dr. J. Šliūpą originalų ir kopijų. Ar
chyvas dovanojo periodinių leidinių iš
leistų 1885-2007 metais, 2,300 knygų lie
tuvių, anglų ir vokiečių kalbomis, taip 
pat žinomų žmonių asmeninių archyvi
nių dokumentų. Gautoji fondo dalis buvo 
eksponuota trijose bibliotekos parodose 
ir susilaukė didelio skaitytojų susido
mėjimo.

Esame tikri, kad Archyvas susilauks ne 
vieno mokslinio darbo ir gausaus besi
dominančių rato.

Dėkojame Vytautui Šliūpui ir jo šeimai 
už vertingą dovaną Universiteto biblio
tekai ir laukiame kitų Archyvo dokumen
tų ir spaudinių.

(Pagal Loretos Burbaitės, Šiaulių 
universiteto bibliotekos direktorės, 
pranešimą)
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Bendruomenės baruose
Canberros Lietuvių Bendruomenes 

Sąjungos narių metinis susirinkimas
Viktoras Martišius

Canberros Lietuvių Bendruomenės 
Sąjungos narių metinis susirinkimas Įvy
ko sekmadienį, spalio 25 dieną, Lietuvių 
Būstinėje, Hackett. Jame dalyvavo gražus 
skaičius narių, kurie, be abejo, nori sosti

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba: Iš kairės: Romas Katauskas (iždi
ninkas, Sigita Gailiūnaitė (sekretorė), Jonas Morkūnas (pirmininkas) ir Barbara Šilinis 
(renginių atstovė).

Iš Adelaidės lietuvių gyvenimo
Viktoras Baltutis

Jau kelintą kartą Pietų Australijos 
premjeras sukviečia etninių grupių vado
vus ir kitas visuomenines organizacijas 
pasikalbėti ir išsikalbėti. Toks Pietų Aus
tralijos premjero Mike Rann sušauktas 
forumas įvyko šių metų spalio 19-o.sios 
vakare vienose labai gražiose bowling 
sporto klubo patalpose. Pakviesti buvo 
Adelaidės miesto Rytų regijone gyvenan
čių etninių grupių ir kitų visuomeninių 
organizacijų vadovai. Susitikimo darbo
tvarkėje -18 vai. iešminė, vėliau - susiti
kimas su Pietų Australijos premjeru ir vi
su jo ministrų kabinetu.

Iš lietuvių dalyvavo Savaitgalio mo
kyklos vedėja Rūta Sankauskienė, Ra
munė Grigonytė su dukra ir Julija Bakai- 
tienė su sūnumi ir dukra bei aš pats. Pra
džioje visus pakvietė užkandai - ant kelių 
stalų buvo sudėti didžiuliai padėklai su 
dešrelėmis ir mėsos kepsniais bei gausy
be įvairių daržovių. Šalia jų - vaisiai ir 
vaisvandeniai. lešminei (užkandai) buvo 
skirtos 45 minutės. Po to prabilo Pietų 
Australijos premjeras Mike Rann, pasvei
kindamas visus susirinkusius, paminė
damas ir lietuvius, ypač Savaitgalio mo
kyklos mokinius, kurie šiandien dalyvau
ja šiame forume. Jis pristatė visus jo ka
binete dirbančius ministrus ir kai kurių 
departamentų direktorius, iškėlė Pietų 
Australijos verslo ir pramonės pasieki
mus: per paskutinius septynerius metus 
Pietų Australijoje buvo atidarytos šešios 
naujos kasyklos - geležies, vario ir mine
ralų. Paremta ir skatinama saulės ener
gijos (ruošimo industrija, ypač privačiuo
se namuose, panaudojama vėjo energija, 
perdirbamas jūros vanduo namų vartoji
mui, vystomi transporto bei turizmo pro
jektai, kurie sutraukia turistus ir papildo 
Pietų Australijos valstijos iždą. Paminėta 
ir naujos ligoninės statyba, transporto 
gerinimas ir kitos labai svarbios ekono
miniam valstijos kilimui infrastruktūros. 
Pietų Australijos valdžia remia mūsų 

nėje tęsti lietuvišką veiklą.
Sąjungos pirmininkas Jonas Mockū- 

nas atidarė susirinkimą ir pakvietė tylos 
minute prisiminti per paskutinius metus 
mirusius narius Feliksą Borumą ir Juozą 
Vitartą.

Metų svarbesnius pasiekimus trumpai

Savaitgalio mokyklą, apmoka gana aukštą 
Lietuvių Namų žemės mokestį, o federali
nė valdžia- atleidžia Liet. Caritas Ine. nuo 
(GST) prekių ir aptarnavimo mokesčių.

■Po iešminės ir premjero kalbos visi 
ministrų kabineto nariai bei svarbesnių
jų departamentų direktoriai pasklido tarp 
salėje susirinkusių svečių. Jie visi buvo 
pasiruošę su visais susirinkusiais kalbė
tis, atsakyti į jų klausimus ir dalintis prob
lemomis, kurios atsiranda kasdieninėse 
valstijos ekonomikos, kultūros bei kitose 
gyvenimo srityse.

Trumpai teko pasikalbėti su premjeru 
ir generaliniu prokuroru apie motociklis- 
tų (bikers) neigiamą veiklą ir kai kuriuos 
transporto nesklandumus.

Šypsodamasis premjeras taip pat pa
minėjo ir Federalinės valdžios ruošiamus 
ministrų kabineto posėdžius įvairiose 
Australijos vietovėse. Tie posėdžiai vyksta 
su stipria sargyba prie uždarų durų ir ben
druomenei yra neprieinami.

Tai jau trečias toks Pietų Australijos 
premjero suruoštas fonimas, kuriame man 
teko dalyvauti. Jis įdomus tuo, kad minis
trai ir aukšti valstijos pareigūnai susilau
kia labai daug klausimų ir net nepasiten
kinimą keliančių pastabų, ypač iš italų 
bei graikų bendruomenių atstovų, kurie 
Pietų Australijoje sudaro didžiausią etni
nių grupių skaičių ir yra labai reikšmingi 
rinkimų metu. Gaila tik, kad jie nėra 
vieningi, o susiskaldę į kelias grupes.

Žinoma, tokių forumų tikslas yra iš
kelti valdžios pasiekimus (ypač artėjant 
rinkimams), siekiant užtikrinti sėkmę se
kančiuose rinkimuose.

Spalio 24 dieną Adelaidės lietuvių 
sporto klubas “Vytis” suruošė quiz vakarą 
Lietuvių Namuose.

Yra ir liūdnesnių žinių Adelaidės lie
tuvių tarpe. Per paskutines kelias savaites 
Adelaidės lietuvių bendruomenė neteko 
keturių narių: žinomo šachmatininko Ro
mano Arlausko, Romualdo Kelerto, Onos 
Riškienės ir Saulenės Pusdešrienės. Tegul 
jie ilsisi ramybėje! □ 

apibūdino Jonas Mockūnas, paminėdamas 
kovo 1 d. surengtą minėjimą, skirtą at
švęsti Canberros lietuvių bendruomenės 
gyvavimo 60-ties metų sukaktį ir Lietuvos 
vardo paminėjimo tūkstantmetį. Kovo 
mėnesį apsilankė aktorius Tomas Vaisieta 
ir savo programa sužavėjo susirinkusius. 
Prisimenant Canberros lietuvių istoriją, 
gegužės 23 d. buvo surengta fotografijų 
paroda, kuri pritraukė daug žiūrovų. 
Svarbus įvykis buvo tas, kad liepos mėnesį 
The Canberra Times buvo įdėtas puslapis, 
skirias pažymėti Lietuvos vardo 
paminėjimo tūkstantmetį. Susilaukėme 
palankių komentarų ne tik iš lietuvių, bet 
ir iš svetimtaučių. Kai kurie net pavydėjo, 
kad lietuviai sugeba tai padaryti....

Birželio mėnesį kartu su latviais ir 
estais buvo surengtas tradicinis trėmimų 
minėjimas ir liepos mėnesį - Tautos 
Šventės minėjimas. Nors dalyvių skaičius 
sumažėjęs, bet atrodo, kad šiuos svarbius 
minėjimus tęsim toliau.

Visi canberriškiai džiaugiasi Barbaros 
Šilinis apdovanojimu GAM ( Medal of the 
Order of Australia ) už jos darbus Can
berros lietuvių bendruomėneje. Barbara 
tikrai užsitarnavo šią garbę.

Iždininkas Romas Katauskas pristatė 
Sąjungos finansinę padėtį ir revizoriaus 
pranešimą. Nors kapitalas sumažėjęs dėl 
pasaulinės ekonomikos krizės, reikalai 
gerėja ir tik galim didžiuotis rezultatais. 
Buvo paremtos lietuvių organizacijos 
Canberroje ir įvairūs projektai Lietuvoje.

Revizijos Komisija, susidedanti iš 
Viktoro Martišiaus ir Tado Žilinsko, pa
tikrino Canberros lietuvių organizacijų 
knygas ir rado jas tvarkingai vedamas. Gai
la, kad “Ramovė” užbaigė savo veiklą, bet 
jos pinigų likutis bus pervestas Sąjungai. 
Didelis ačiū priklauso Liudui Budzi- 
nauskui už daug metų sėkmingai rengia
mas Kariuomenės šventes.

ALB Krašto Tarybos suvažiavime, 
įvykusiame Sydnėjuje 2008 m. gruodžio 
pabaigoje Canberros lietuvių bendruo
menei atstovavo ir aktyviai reiškėsi Jonas 
Mockūnas, Rasa Mauragicnė ir Sigita 
Gailiūnaitė.

Sigita Gailiūnaitė dalyvavo Pasaulio

Per šventes - į Lietuvą trūksta skrydžių
Didž. Britanijoje, Airijoje, Norvegijoje 

ir kitose Europos šalyse dirbantiems 
lietuviams pasiekti gimtinę per artėjančias 
žiemos šventes bus taip pat sunku, kaip ir 
pernai - Vyriausybė per metus neišspren
dė oro vežėjų problemos.

Beveik dešimt mėnesių prabėgo nuo tų 
dienų, kai lietuviškoji “flyLAL-Lithuanian 
Airlines” šių metų pradžioje nutraukė re
guliariuosius skrydžius, o Latvijos “Air- 
Baltic” panaikino daugelį tiesioginių 
skrydžių iš Vilniaus oro uosto. Keleiviai 
iki šiol priversti skristi į Lietuvą su persė
dimu Rygoje. Kadangi tokioms kelionėms 
prireikia daugiau laiko ir pinigų, krizės 
metu jos daliai turistų bei emigrantų tapo 
neprieinamos.

Penkerius metus Londone gyvenanti ir 
dirbanti lietuvė Sonata neslepia, kad šie 
metai bus pirmieji, kai Kūčių vakarą ji ne
sės prie bendro stalo su tėvais ir seneliais. 
Pasak jos, šiuo metu nebrangių tiesioginių 
skrydžių iš I rrndono į Lietuvą per žiemos 
šventes nebėra, be to, skrendant su persė
dimu tektų sugaištivisą dieną, taigi netu
rėdama papildomų laisvadienių moteris 
gimtinėje galėtų pabūti vos vieną dieną.

Pašnekovės žodžius partvirtina Statis
tikos departamento informacija. Į Lietuvos 
oro uostus per pirmuosius devynis šių metų 
mėnesius atvyko ir išvyko 30.2% maži’m 
keleivių nei per atitinkamą praėjusių metų 
laikotarpį. Populiariausios kryptys buvo D. 
Britanija, Latvija, Vokietija, Danija ir Airija. 
Nors visomis kryptimis į Vakarų Europą.

Governor-General of Australia, Her 
Excellency Quentin Bryce, presented the 
Order of Australia Medal to Barbara 
Šilinis (left) al an investiture ceremony at 
Government House in Canberra on 7 
September 2009. The ceremony was 
attended by Barbara’s husband Romas 
and sons Petras and Arūnas. Barbara was 
awarded the Medal for her service to the 
Lithuanian community of Canberra.

Lietuvių Bendruomenės Seime, vykusiame 
šių meti) liepos mėnesį Vilniuje. Reikia 
paminėti, kad Sigita taip pat palaiko ry
šius su organizacijomis tėvynėje, prižiūri 
Canberros lietuvių biblioteką ir dirba su 
SBS lietuviška radijo programa. Puiku, kad 
dar turime tokių pasišventusių veikėjų.

Dabartinė Sąjungos Valdyba - pirmi
ninkas Jonas Mockūnas, sekretorė Sigita 
Gailiūnaitė,iždininkas Romas Katauskas 
ir renginių atstovė Barbara Šilinis sutiko 
tęsti savo kadenciją dar vienerius metus. 
Susirinkimas šiltai priėmė Valdybos suti
kimą. Dėkojame šiai energingai ir pasišven
tusiai Valdybai už įdėtą darbą ir linkime 
jai dar daug metų likti šiose pareigose.

Nors susirinkimo metu buvo diskusijų 
dėl lietuviškos veiklos ateityje, jokių kon
krečių pasiūlymų neatsirado. □ 

skrendančių keleivių iš Lietuvos sumažėjo 
dešimtimis procentų, bet iš Latvijos dabar 
išskrenda net trigubai daugiau nei anksčiau. 
Per Latviją lietuviai ir Lietuvos svečiai yra 
priversti keliauti kaip per tarpinę stotelę 
tarp Lietuvos ir didžiųjų Europos miestų.

Nieko keisto, kad sudėtingi skrydžių 
maršrutai atgraso nuo kelionės į Lietuvą 
ne tik emigrantus, bet ir potencialius už
sienio turistus. Lietuvos oro bendrovės per 
9 šių metų mėnesius skraidino 563,700 
keleivių, o tai-39.7% mažiau nei pernai 
sausį-rugsėjj. 1 .ietuvos oro uostuose per šį 
laikotarpį pakilo ir nutūpė 35.4 % mažiau 
lėktuvų. Naujos pro linijos į Lietuvos rinką 
įeiti taip pat neskuba. Susisiekimo minis
terija prognozuoja, kad dėl kelionių su
mažėjimo tarptautinių Vilniaus, Kauno ir 
Palangos oro uostų nuostoliai šiais metais 
gali viršyti 17 mln. litų.

LR susisiekimo ministras Eligijus Ma
siulis pasiūlė ir taip skylėtame valstybės 
biudžete rasti 15 mln. litų svarbiausių 
skrydžių krypčių dotacijoms bei į oro uostų 
valdymą įleisti privačius investuotojus. 
Anot jo, jeigu oro uostai nebus pertvarkyti 
per trejus artimiausius metus, jie patirs 
per 20 mln. nuostolių, iš jų didžiausi - i 7 
mln. litų-numatomi jau šįmet.

Ministro siūlymams iš esmės pritarta 
per Vyriausybės pasitarimą. Žadama, kad 
pritraukus stiprių oro uostų valdytojų, 
skrydžių krypčių iš Lietuvos padaugėtų nuo 
dabar esančių 32 iki 41-42.

(Pagal „Lietuvos žinias”)

sų Pastogė Nr. 44, 2009.11.11, psl. 5

5



Antanai 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

Garbingas jubiliejus
Spalio 24 dieną savo gyvenimo 60-me- 

tį atšventė žinomas Sydnėjaus lietuvis 
Ričardas Bukevičius - Bukis, gcnj draugų 
vadinamas “Spcx”. Nuo pat ankstyvos 
jaunystės ir vėliau būdamas studentu bei 
tapęs gimnazijos anglų kalbos mokytoju, 
Ričardas buvo labai aktyvus lietuviška
me gyvenime ir veikloje. Jis su koviečiais 
žaidė tinklinį, su dainos mėgėjais dainavo 
chore, įvairiuose pasirodymuose dažnai 
atlikdamas ir solo partijas. Tačiau dides
nę savo darbo veiklą jis paskyrė skau
tams, tapdamas skautu vyčiu, o skautų 
stovyklų gyvenime jis visuomet buvo ir 
yra aktyvus vadovas, vakarinių laužų pra
vedėjus ir įvairių programų atlikėjas. Ne
atsisako Ričardas padėti ir kituose mūsų 
bendruomenės darbuose, dažnai dalyvau
damas ir kultūrinių programų išpildy
muose. Niekada nemačiau jo supykusio ar
nenorinčio kam nors padėti. Visuomet be
sišypsantis ir linksmas - toks buvo ir yra 
Ričardas.

Ričardo 60-ties metų jubiliejinis su
sibūrimas - vaišės vyko naujai atremon
tuotoje ir specialiai iš garažo padarytoje, 
30 - 40 žmonių talpinančioje labai jau
kioje ir gražioje Alvydos ir Gintaro namų 
patalpoje. Žinant Alvydos kulinarinius 
sugebėjimus, pagerbimo stalai tiesiog “lū-

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.R” nr. 43.

P-A-G-A-R-B-O-S, 
Pagarbos (bent truputi)

Jau senokai neturėjau progos pri
mygtinai apie ką nors pakalbėti, galbūt 
jau atėjo laikas. Gal aš jau jaučiuosi čia 
pritapęs, bet kai kurie svečiai, atvykę 
dešimčiai dienų j Bali, pradeda mane 
erzinti. Kaip čia yra, kad atvykus į Bali, 
kai kuriems užsieniečiams ima atrodyti, 
kad “pagarba” yra sąvoka, kuri iš karto 
atmetama vos tik peržengus Denpassaro 
vizos išdavimo stalą ir atgaunama tik 
praėjus imigracijos patikrinimą grįžus į 
savo kraštą?

Tikriausiai tai atsitinka ne dėl bali- 
niečių, kurie yra vieni iš pagarbiausių, 
maloniausių, tolerantiškiausių ir kan
triausių žmonių pasaulyje. Ir ne dėl vieš
bučių ir vilų, kurie suteikia šiltą ir jau
kią aplinką savo svečiams. Ne, Bali dėl to 
negalima kaltinti - tai pačių svečių kaltė.

Tai yra labai sena problema - kai ku
rie svečiai, atsidūrę geografiškai ir kul
tūriškai svetimoje aplinkoje, pradeda elg
tis visiškai netinkamai, nepadoriai ir 
grubiai. Toks elgesys atsiranda galvojant, 
kad vietiniai kultūriniai ir socialiniai pa
pročiai (ir net įstatymai) nieko nereiškia. 
O tuo pačiu metu yra tvirtas įsitikinimas, 
kad turisto tėvynės papročiai ir įstatymai 
turi būti taikomi ir vietiniams gyvento
jams, kol tas turistas yra pas juos. Bet 
tikriausias prieštaravimas sau pačiam yra 
įsitikinimas, kad turisto įprastinis jo ša
lies bendravimo elgesys pačiam turistui 
Balyje netaikomas.

Kai atvažiuoja svečiai, kurie atmeta ir 
vietines ir savo krašto elgesio normas ir 
reikalauja, kad visi laikytųsi prie jo
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Ričardas (Bukevičius) Bukis.

žo” nuo įvairaus “šalto” maisto, o vėliau 
svečiai buvo pavaišinti ir karštais ba
landėliais su lietuvišku kugeliu. Tikrai tai 
buvo puiku ir atrodo, kad ši patalpa ir atei-
ty bus mažesnių šeimyninių susibūrimų 
puiki vieta.

Oficialią šios šventės dalį pradėjo 
vyriausias skautas vytis Antanas, kuris 
pasveikino Ričardą skautų ir sportininkų 
vardu, nes didžioji svečių dalis buvo jo 
draugai skautai ir spoilininkai. Sušukus 
sportinį pergalės šūkį “sveiks, valio!” ir 
visiems sugiedojus “Ilgiausių metų”, 
draugiška ir puiki nuotaika, prisimenant 

asmeniškų (nors laikinai atidėtų) kul
tūrinių vertybių, turime receptą geriausiu 
atveju nesusipratimui, o blogiausiu - 
socialinei katastrofai.

Neseniai pastebėjau:
Jauna, dosnių proporcijų moteriškė, 

apsirengusi mažutėle bikini liemenėle 
(ant jos besilaikančia kažkokiu inžineri
jos stebuklu), G-šniūreliu ir permatomu 
labai trumpu sarongu, garsiai priekaiš
tavo vietiniam žmogui, atsisakiusiam 
įleisti ją į šventovę, kurioje žmonės mel
dėsi. Galbūt ji būtų patraukli paplūdimy
je -jeigu jums patinka perdėti seksualu
mo išryškinimai - bet tai visiškai nepri
imtina šventykloje. Jai reiktų pastudi
juoti šiuos kursus:. Šventyklų papročiai 
101; Tinkamų rūbų pasirinkimas 101; 
Pagarba 101.

Kitas atvejis buvo visus užgožiantis 
“paslaugus” turistas, kuris užsipuolė du 
nepažįstamus turistus, ką tik nusipirku
sius T-marškinėlius ir nusitempė juos nuo 
prekystalio šaukdamas: “Ką? Jūs už juos 
užmokėjote 90,000?! Einame su manim, 
aš jums parodysiu, kur jūs tą patį galite 
gauti už 30,000”. Pardavėjo adresu buvo 
paleisti keli rinktiniai angliški keiksma
žodžiai, bet pardavėjas tik sumurmėjo 
“Bloody bugil” (Prakeiktas užsienietis). 
Tokiems “gelbėtojams” siūlau pastudijuoti: 
Caveat Emptor (Pirkėjau, pats saugo
kis) 101; Žodiniai kontraktai Balyje 101; 
Nekišk nosies į svetimus reikalus 101; 
Pagarba 101.

Na, o atėjus vakarui pasirodo tikrieji 
“brangakmeniai”. Gerame restorane 
didžiulis, girtas, basas, išprakaitavęs, su
lipusiais plaukais donžuanas, apsirengęs 
apatiniais marškinėliais, vos dengiančiais 
alaus išpūstą pilvą, bando pasišaukti 
padavėją. Kai ji nedrąsiai prisiartina, jis 
pakelia savo gauruotą koją ir savo pėda 
rodydamas už tos padavėjos, šaukia: “Ne 
tu, storule, toji gražuolė už tavęs!...” Kai 

-nenorom priartėja ta gražuolė, jis viena 
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skautų stovyklas, sporto šventes ir kitus 
buvusius jaunatviškus renginius, tęsėsi iki 
vėlyvo vakaro. Nuoširdų padėkos žodį 
visiems svečiams tarė ir pats šeimininkas 
Ričardas.

Koks mielas ir nuoširdus yra Ričar
das, toks puikus buvo šis jo pagerbimo 
vakaras. Būk ir toliau toks, koks iki šiol 
buvai, Ričardai. Daug sėkmės ir laimės 
Tau ateity.

Laiškas iš Lietuvos
Neseniai praėjusiose Pasaulio Vetera

nų Sporto Žaidynėse keturviečio irklavi
mo moterų varžybose dalyvavo lietuvių 
komanda, kuriai vadovavo Birutė Ge
čiauskienė. Nors jos pusfinalį baigė ge
riausiu atplaukimo laiku ir pateko į finalą, 
tačiau dėl kitą dieną buvusio labai vėjuoto 
ir lietingo oro rengėjai neleido surengti 
finalinių varžybų. Mūsų moterys, nors ir 
su ašaromis, turėjo tą sprendimą priimti ir 
Lietuva tikrai neteko darvieno medalio.

Laimingai sugrįžusi į namus komandos 
vadovė Birutė parašė labai gražų padėkos 
laišką, kurį žemiau cituoju:

“Laimingai pasiekus namus jau atsi
gavau po tiesiog fantastiškos kelionės į 
Australiją. Noriu savo ir visos komandos

Šventė pasibaigė
Jadvyga Dambrauskienė

Štai ir pasibaigė 2009 World Masters 
Games. 10-18 October, 2009. Taip ofi
cialiai buvo pavadintos šios pasaulinės 
reikšmės žaidynės. Jose dalyvavo 45,000 
sportininkų iš 95 šalių. Programa buvo 
duota informaciniame lapelyje (atsiprašau 
tų. kurie sekdami gauta informacija nu
vyko į nurodytas sales, bet mūsiškiai jose 
nežaidė. Pasirodo, varžybų tvarkaraštis 
keitėsi priklausomai nuo to, kaip koman
da prieš tai sužaidė rungtynes. Laimėto
jams iš karto keitėsi varžybų vieta ir lai
kas). Papildomai apie būsimas varžybas 
buvo pranešta per SBS radiją.

Lietuvos sportininkai dalyvavo as
tuoniose sporto šakose. Visų varžybų re

Nuotraukoje - dalis iš Lietuvos atvykusių veteranų sportininkų.

ranka patapšnoja jai galvą, kita ranka - 
užpakalį ir garsiai jai pasisiūlo, labai 
užsigaudamas, kad jo romantiškas pasiū
lymas atmetamas. Jums rašantis stebė
tojas vos susilaiko neišvėmęs į savo vis
kį. Donžuanui būtina pastudijuoti: Hi
giena 101; Baliniečių tabu 101; Jautru
mas 101; Kelionių bukletai į bet kur 
išskyrus Bali; Pagarba 101.

Galėčiau tęsti; dauguma skaitytojų bus 
labai patenkinti, kad nusprendžiu to 
nedaryti. Kodėl atsitinka tokie blogo sko
nio ir kultūrinio nejautrumo protrūkiai? 
Ar tai todėl, kad kai kuriems žmonėms 
neatrodo svarbu sužinoti apie lankomą 

vardu padėkoti visiems Sydnėjaus lietu
viams už tuos nepaprastai linksmus, so
čius, džiaugsmingus ir vaišingus mūsų pri
ėmimus. Jūsų parodyta širdies šiluma bu
vo visai mūsų kompanijai taip maloni. 
Įspūdžių ir tik pačių gražiausių, pilna visa 
esybė.

Esu nepaprastame pakilime, esu labai 
laiminga, kad Dievulis leido išsipildyti 
mano didžiausiai svajonei (kelionių 
prasme). Pačią gražiausią gyvenimo ke
lionę tik ką išgyvenau ir dabar nežinau 
apie ką svajoti. Tikrai esu nepaprastai 
laiminga. Įspūdžių tiek daug, kad dar 
negaliu taip greitai jų suderinti. Malonu 
buvo aplankyti visas gražiąsias Sydnėjaus 
vietoves, Sydnėjaus Lietuvių Klubą, kur 
buvome taip gražiai priimti, Sydnėjaus 
lietuvių kapines, kur yra palaidotas ir ma
no dėdė, susipažinti ir pabuvoti pas savo 
pusseseres ir jų šeimas, o taip pat apžiū
rėti ir Lietuvių Sodybą Engadine, kur va
dovė Onutė taip dėmesingai vjską aprodė. 
Puiku buvo vaišintis ir Antano namuose 
bei artimiau susipažinti su jo linksmais 
draugais.

Dar kartą ačiū visiems Sydnėjaus 
lietuviams. Jūsų tikrai ilgai nepamiršime 
ir dabar jau lauksime atvykstant į Lietuvą.” 

zultatai labai džiuginantys. Tokiai mažai 
tautai kaip Lietuva laimėti 16 aukso, kelis 
sidabro ir 3 bronzos medalius tikrai 
garbinga. Tikrų žinių neturiu apie kitus 
laimėjimus. Dalis rezultatų jau buvo 
paskelbta “M.P” Rašau, nes noriu pasi
dalinti savo įspūdžiais iš vykusių susi
tikimų. pasidžiaugti bendravimu su 
sportininkais iš Lietuvos.

Sunkumų kilnojimo varžybose dalyva
vo 5 lietuviai sportininkai įvairiose svorio 
kategorijose. Labai stiprų įspūdį padarė 
sunkiaatletis Abinas Nausėda, laimėjęs 
sidabro medalį. Pirmasis buvo vokietis, 
antras - mūsų Albinas, o trečia vieta ati
teko sunkiaatlečiui iš Japonijos. Klai
pėdietis Albinas, šiuo metu “kala pinigus”

Nukelta j 7 psl.

kraštą prieš tai, kaip jie palieka namus? 
Ar jiems tiesiog nesvarbu? Ar jau suva- 
karietintas Didžiosios Kutos rajonas 
skatina tam tikrą aklumą, kuris normalius 
žmones paverčia kultūriniais pasipūtėliais?

Aš nežinau. Bet aš tikrai žinau, kad 
net jeigu šių išsišokimų dalyviai ir nesi
ims jiems rekomenduotų studijų, jie tu
rėtų bandyti išvystyti bent svarbiausią 
ypatybę, reikalingą išgyventi bet kokioje 
kultūroje -pagarbą.

Tiktai tada, laikydamasis geriausių šios 
salos kultūros tradicijų, aš ir juos galėsiu 
gerbti.

(Bus daugiau)
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Prizai už “Didįjį žygį po Baltijos šalis”
“Didysis Baltijos žygis” - tai trečius 

metus iš eilės įgyvendinamas bendras tri
jų Baltijos šalių projektas. 30 objektų - 
po dešimt kiekvienoje šalyje - į šių prog
ramą įtraukė I Jetuvos valstybinis turiz
mo departamentas, 1 .atvijos turizmo plėt
ros agentūra ir Estijos turizmo agentūra, 
siekdamos skatinti vietos turizmą, didinti 
turistų srautus į Baltijos valstybes.

Iki “Didžiojo žygio po Baltijos šalis” 
pabaigos liko pora savaičių. Tada akty
viausi projekto dalyviai laimės pagrindinį 
ir kitus prizus. “Projektas eina į pabaigą ir 
netrukus bus skelbiami nugalėtojai, tad 
kviečiame Lietuvos keliautojus prisijung
ti ir laimėti vieną iš prizų. Džiaugiamės, 
kad šiuo metu mūsų projekto dalyvių 
skaičius jau pasiekė beveik 25,000”, - sakė 
“Didžiojo žygio po Baltijos šalis” projekto 
vadovė, Valstybinio turizmo departamento 
vyr. specialistė Ieva Lukšėnaitė.

Šiais metais Lietuvos valstybinis tu
rizmo departamentas, Latvijos turizmo 
plėtros ir Estijos turizmo agentūros, siek
damos paskatinti turizmą po Baltijos ša
lis, laimėtoją apdovanoja savaitgalio ke
lione dviem į Šveicariją, Suomiją. Švediją, 
Norvegiją arba Tadžikiją.

Aktyvūs I jetuvosžygio dalyviai dar ga
li laimėti šalies prizą - skrydį į pasirinktą 
Baltijos šalies sostinę ir savaitgalį “Rėvai

Šventė pasibaigė
Atkelta iš 6 psl.

Londone. Į šias varžybas iš ten jis atskrido 
individualiai ir po jų išskubėjo atgal. Jo 
darbovietė davė tik tiek dienų atostogų, 
kiek tęsėsi varžybos plius 1 dieną kelio
nei atgal. Pagalvojau, kad sydnėjiškiailie
tuviai ko gero nelabai supranta tokį pa
sišventimą? Suorganizavus susitikimą su 
atvykusiais sportininkais Sydnėjaus Lie
tuvių Klube “Dainava” ketvirtadienio pa
vakare, vietinių lietuvių buvo tiek “daug”, 
kad galima buvo juos ant pirštų suskai
čiuoti.

Buvo sutarta, kad alumi vaišins AI ,FAS 
ir Sydnėjaus lietuvių sporto klubas “Ko
vas”, o naujoji Sydnėjaus Apylinkės Val
dyba padengė stalus su maža užkandėle 
(“čipsais” ir riešutais).

Belaukiant ėmė rinktis sportininkai ir 
svečiai, kurių susidarė gausus būrys - apie 
70 žmonių. Nenusakomas pasididžiavi
mas apėmė geležinkelio stotyje belau
kiant atvykstančiųjų, kai iš traukinio išlipo 
lietuviški milžinai - vyrai krepšininkai, 
irkluotojai, plaukikai ir mūsų aukso me
dalininkės krepšininkės - “Svajos” ko
mandos moterys. Kokie jie visi gražūs ir 
draugiški, kiek jų daug!

Prasidėjus oficialiai susitikimo daliai 
buvo pasikeista kalbomis ir dovanomis. 
Kadangi dalis sportininkų atvyko tiesiai 

Hotel” viešbutyje. Be to, siūloma laimėti 
nakvynes dviem viešbutyje “Acappella” 
Vilniuje, viešbutyje “Le Meridien Vilnius” 
“Superior" tipo kambaryje su pusryčiais 
bei galimybe pasinaudoti sveikatingumo 
ir grožio centro “Oasis” paslaugomis. 
Kažkam iš projekto dalyvių atiteks ir 
nakvynė dviem svečių namuose “Senasis 
paštas” Druskininkuose arba skrydis oro 
balionu, šuolis parašiutu iš vieno kilomet
ro aukščio arba vakarienė restorane 
“Remus” Trakuose.

“Didžiojo žygio po Baltijos šalis” da
lyviams taikomos nuolaidos lankant į žy
gio programą įtrauktus objektus Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje. Apsilankius bet 
kuriame iš jų tereikia nusifotografuoti, 
išsiųsti nuotrauką ir tapti žaidimo dalyviu.

Lietuvoje šio projekto dalyvių šįmet 
laukia Pažaislio kamaldulių vienuolynas 
Kaune, Druskininkų miesto muziejus, 
Europos geografinis centras (Vilniaus r ), 
poeto Antano Baranausko klėtelė Anykš
čiuose, japoniškas dainuojančių akmenų 
slėnis “Madzuchai” (Kretingos r.), nuo
tykių parkas “Lokės pėda” (Jonavos r.), 
Klaipėdos laikrodžių muziejus, Zyplių 
dvaro sodyba (Šakių r.), Kurtuvėnų dvaro 
svirnas (Šiaulių r.) ir Kernavės miestely
je įsikūrusi skulptoriaus Henriko Gra
kausko studija-galerija. □ 

po varžybų ir buvo gana alkani, paraga
vus alaus arba vyno, užkandėlė greitai 
pasibaigė. Tai pastebėję j pagalbą atėjo 
Klubo direktoriai, užsakydami karšto 
maisto 15-kai sportininkių moterų, o ant 
kitų stalų papildomai atnešė dar keptų 
bulvyčių ir duonos su česnakais. Dalis 
svečių patys užsisakė karšto maisto (kaip 
paslaptį žinau, kad vienas gerbiamas 
sydnėjiškis lietuvis jūreivis paklojo virs 
$400 norėdamas pamylėti svečius). Buvo 
ir daugiau mūsiškių, kurie vaišino svete
lius, bet kad tų mūsiškių buvo tiek mažai, 
labai mažai. Jie išnyko atvykėlių būryje.

Vaišės ir linksmybės tęsėsi ir po vi
durnakčio. Buvo dainų, truputis šokių, 
pasikalbėjimų ir įspūdžių pasikeitimo 
vakaronė. Toks susitikimas ir tiek daug 
lietuvių svečių vienoje vietoje vargu ar 
greitai įvyks. Tokia reta proga vargiai 
pasikartos. Gaila, kad vietiniai lietuviai 
mažai domėjosi varžybomis. Tiesa ir tai, 
kad šis sporto renginys visiškai nebuvo rek
lamuojamas Sydnėjuje. Pasidomėjus, kodėl 
taip įvyko, oficialūs vadovai atsakė, jog 
įėjimas į varžybas yra be bilietų. Nebus jo
kio pelno, todėl nebuvo pinigų reklamai.

Dauguma svečių spalio 19 dieną iš
skrido atgal į namus. Maža jų dalis dar 
pasiliko čia. Jie nutarė geriau susipažinti 
su australiška gamta, pasidžiaugti saule, 
aplankyti daugiau vien;, susitikti su vie
tiniais lietuviais.

Kuo geriau
sios sėkmės vi
siems atostogau
tojams ir namiš
kiams lietuviams. 
Nelikime abejin
gi sportui vyres
niame amžiuje. 
Stebėjau plau
kimo varžybas 
kada plaukė 99 
metų amžiaus 
australe Margo 
Bates ir vyriau
sias varžybų 
plaukikas - 109 
metų rusas Alex 
Zeleniy. Jie svei
ki. Būkime ir mes 
stiprūs bei sveiki,

Jonas Obeliūnas ir Lietuvos delegacijos administratorė SigitaSla- sportuokime! 
kytė ir sportininkė iš Lietuvos prie šuolių į vandenį tiltelio. □

In memoriam
A^A Romanas Arlauskas

Romanas Arlauskas gimė 1917 m. 
birželio 11 d. Kaune. Jis buvo jauniausias 
trijų vaikų šeimoje. Romano mama Tere
sė mirė, kai jis buvo dvejų metų. Tuomet 
tėvas Antanas iš Raseinių ūkio pasikvie
tė Teresės mamą (Romano močiutę), kad 
padėtų auginti vaikus. Kai Romanui buvo 
trylika metų mirė tėvas, o po dviejų sa
vaičių ir močiutė. Romanas, jo brolis Gre
gorius ir sesuo Vitorija liko našlaičiai. Ta
čiau tėvas paliko palikimą ir jie buvo 
aprūpinti, turėjo globėją ir šeimininkę iki 
suaugo. Mokslas visiems trims vaikams 
sekėsi gerai. Visi trys baigė universitetą ir 
įsigijo diplomus. 1942 m. Romanas lapo 
architektu.

Visą savo gyvenimą Romanas mėgo 
sportą, ypač stalo tenisą ir plaukimą. lėta 
išmokė jį žaisti šachmatais, kuriuos jis la
bai pamėgo ir pasiekė aukšto lygio re
zultatų. Dar būdamas labai jaunas Roma
nas laimėjo simultane prieš šachmatų 
meistrą Paul Keres. Jo gabumai šiame 
sporte buvo greitai pastebėti ir, sulaukęs 
18 metų. Romanas buvo pakviestas Lie
tuvos komandos sudėty dalyvauti Muen- 
cheno olimpinėse žaidynėse. Po to jis 
pastoviai gynė Lietuvos vėliavos spalvas 
tarptautiniuose turnyruose. Lietuvos pir
menybėse jis dažniausiai užimdavo antrą 
arba trečią vietą. Geriausiai pasirodė 1943 
m. (būdamas 26 metų) Vilniuje, pasida
lindamas pirma - trečia vieta su Abro
mavičium ir Birmanu. Išeivijoje Romanas 
Arlauskas laimėjo eilę svarbių pergalių 
varžybose, kuriose dalyvavo įvairių tau
tybių pajėgūs šachmatų meistrai. Pažy
mėtina R. Arlausko pergalė buvo 1947 m. 
Pietų Vokietijos lietuvių pirmenybėse 
Kemptene.

j Alist taliją Romanas Arlauskas atvyko 
1948 metais. Dvejų metų darbo sutartį 
atilikti turėjo Barmera miestelyje. Pietų 
Australijoje. Kartą einant gatve jį partren
kė motociklas. Apie metus Romanas gy
dėsi. Tuo metu jam labai padėjo šachma
tai, nes pasklido žinia, kad ligoninėje guli 
stiprus šachmatininkas. Jį pradėjo lankyti 
įvairaus lygio šachmatų žaidėjai iš Ade
laidės Šachmatų Klubo, kuriuos jis leng
vai nugalėdavo. Vienas iš jų - advokatas - 
sužinojęs, kad Romanas yra architektas, 
paėmėjo diplomą ir išsirūpino, kad jį pri
pažintų ir Australijoje. Išėjęs iš ligoninės 
Romanas gavo darbą pagal specialybę 
Commonwealth Department of Housing 
and Construction, kur išdirbo iki pensijos 
(į pensiją išėjo būdamas 65 meti}).

Visą gyvenimą Romaną lydėjo meilė 
šachmatams. 1949 metais jis užėmė pirmą 
vietą Pietų Australijos pirmenybėse. Ade
laidėje Romanas žaidė “Vyčio” ir “Tauro” 
komandose Pietų Australijos varžybose. 
Taip pat dalyvavo lietuvių Sporto Šven
tėse. Jis žaidė per telegrafą ir atstovavo 
Pietų Australijai susitikimuose su kitomis 
valstijomis.

Vėliau Romanas perėjo į žaidimą

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, lapkričio 15 dieną, 1130 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe.
Kalėdines plotkeles, kalėdaičius, galima įsigyti pas Danutę Ankienę, tcl.: 98712524.

Katalikų Kultūros Draugija

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

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

Romanas Arlauskas.

šachmatais korespondenciniu būdu ir 1950 
- 1953 m. atstovavo Australijai pirmoj 
lentoj žaidžiant prieš JAV ir Indiją, nepra
laimėdamas nei vienos partijos. Tai pa
skatino Romaną išbandyti savo jėgas 
Pasaulio Korcspondcncinėse Šachmatų 
pirmenybėse, kuriose jis iškovojo trečią 
vielą. 1965 metais jam buvo suteiktas 
tarptautinio šachmatų didmeisterio titu
las. Toks titulas buvo trečias Australijoje.

1953 metais Romanas vedė Violą. 1955 
m. šeima susilaukė sūnaus Paulo. Po 
tragiškos sūnaus mirties Arlauskų vedy
bos iširo.

1983 metias Romanas susitiko su Jū
rate (medical scientist) ir jų bendri interesai 
bei noras vienas kitam padėti išsivystė į 
neperskiriamą 25 metų darnų sugyvenimą. 
Nustačius Romanui vėžio ligą paskutiniai 
10 metų buvo nelengvi abiems. Reikėjo 
kovoti su progresuojančia liga. Romanas 
visą laiką norėjo būti šalia Jūratės. 2009 m. 
rugsėjo 22 d. Romanas mirė namuose. Pagal 
jo norą, privačios laidotuvės įvyko rugsėjo 
25 dieną. Jūratė liko giliame liūdesy.

Romanas Arlauskas žmonių, su kuriais 
suvesdavo likimas, tarpe buvo žinomas ne 
tik kaip aukšto lygio šachmatininkas, bet 
ir kaip santūrus, kuklus, švelnus ir nuo
širdus žmogus.

Pagerbdama savo sielos draugą bei vy
rą. kad Romano vardas nebūtų užmirštas, 
žmona Jūratė jo atminimui kartu su Aus
tralijos Šachmatų Federacija (ACF) įsteigė 
metinį prizą “Romanas Arlauskas Award”, 
skirtą visos Australijos geriausiam(-iai) 
šachmatų žaidėjui(-ai) jnr.

Tu, Romanai, per savo 92 gyvenimo 
metus palikai didelį įnašą Lietuvai, Aus
tralijai ir šachmatų pasaulyje, o Tavo drau
gai praturtėjo maloniais neužmirštamais 
prisiminimais.

Vaclovas Liūgą
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ALFAS invites all
Australian I jthuanian Sports Clubs to attend

59th Australian Lithuanian
Sports Festival

to be held in Geelong from the 27lh - 31st December, 2009. 
Forfurther information contact your local Australian Lithuanian Sports Club 

. Committee or Geelong ’’Vytis” email: geelongvytis@oplusnct.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 Geelongo ’’Vytis” email: gcclongvytis@oplusnct.com.au 
Sekretorius Lucy Koszela Ph: 03 5278 7485, email: eddiek@pipeline.com.au 
Pirmininkas Alex Wiasak Ph: 0411 806 284

Kviečiame jus apsilankyti 60-ame Mclbourno “Dainos Sambūrio”

Jubiliejiniame koncerte,
kuris įvyks sekmadienį, lapkričio 22 dieną, 2.30 vai. p.p.

Mclbourno Lietuvių Namuose.
Įėjimas - aukomis. Po koncerto kviečiame pasivaišinti užkandžiais.

“Dainos Sambūrio” Valdyba

Kariuomenės Diena Hobarte
Kariuomenės Dienos minėjimas.Hobarte įvyks šeštadienį, Iapkričio21 dieną, 

3 vai. p.p. Vokiečių Klube, 30 Bowden Street, Glenorchy.
Po minėjimo seks ALB Hobarto Apylinkės Valdybos veiklos pranešimas ir 

suneštinės vaišės. Maloniai kviečiame dalyvauti.
Rožė Vaičiulevičius,

ALB Hobarto Apylinkės Valdybos pirmininkė

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir šeštadieniais - 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- nuo6vai.p.p. iki9vai.p.p.
Sekmadieniais - nuo 12 vai. be pertraukos.

Kiekvieną sekmadienį - ir Svetlanos koldūnai.
Sekmadienį, lapkričio 15 d. - Svetlanos lietuviški patiekalai

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

Klubo narių dėmesiui
Primename, kad visada galima susimokėti ir atnaujinti Klubo nario 
mokestį. Kaina - $5. Išduodamos nario kortelės.

Klubo direktoriai:
Viktoras Šiiteris - Pirmininkas, tel.: 9498 2571.
Angonila Wallis - Pirmininko pavaduotoja, tel.: 0413 990 760.
Garry Penhall - Sekretorius.
Birulė Magylė - Iždininkė, Elė Kains - Iždininkės padėjėja.
Romas Kalėda - Ūkvedys.

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

Klubo bibliotekoje yra naujų knygų. Maloniai kviečiame 
skaitytojus apsilankyti. Taip pat bibliotekoje galite nusipirkti lietuviškų 
kalėdinių atvirukų.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

MEETING TO DECIDE THE MELBOURNE LITHUANIAN 
COMMUNITY CALENDAR FOR 2010

The meeting to decide the Melbourne Lithuanian Community Calendar for 2010 will 
be held at 3pm on Sunday 29 November 2009 at the Melbourne Lithuanian Club. All 
interested members of the Melbourne Lit huanian Community are cordially invited to 
attend this meeting. Anyone who needs to provide information to this meeting, but is 
unable to attend, may send this information by email to me at PKabaila@latrobc.edu.au

Paul Kabaila,
Australian Lithuanian Community in Melbourne Association Incorporated

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių

Metinis Susirinkimas
įvyks šių metų lapkričio 22 dieną, sekmadienį, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių 

Klube, 16-20 Meredith Street, Bankstown.
DARBOTVARKĖJE:

1. Praėjusio metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 2009 birželio 30 d., apyskaitos, direktorių ir revizoriaus 
pranešimų tvirtinimas.
3. Kiti reikalai, kuriuos pagal Sąjungos įstatus galima iškelti susirinkime.
Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių įgaliojimus (proxies) turi juos įteikti 

Spaudos Sąjungos raštinei, 16-20 Meredith Street, Bankstown, ne vėliau kaip 24 
valandos prieš susirinkimo pradžią.

Spaudos Sąjungos Valdybą sudaro pirmininkas Vytautas Patašius, vicepirmi
ninkas Vytautas Doniela, sekretorius Vytenis Šliogeris bei nariai Antanas Laukai
tis ir Anskis,Reisgys. Pagal Sąjungos įstatus, du iš jų (A. Laukaitis ir A. Reisgys) 
pasitraukia per susirinkimą, bet gali būti vėl perrenkami.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Australijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas:
www.austlb.org

AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
'*įjt Pirmininkė Rita Mačiulaitienė tel: 0425 704 890
QIC* n>«x»nw«>» Iždininkė Vilią Dūkas Sekretorė Danguolė Juška

Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018. 
e-mail: juskagirl@y7mail.com
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Didžiuokimės Lietuva ir kartu švęskime jos vardo tūkstantmetį!

4 Pranešimas - kvietimas
Sekmadienį, lapkričio 22 d., Melbourne lietuvių choras 

“Dainos Sambūris” švęs 60-ties metų gyvavimo jubiliejų.
f s Maloniai kviečiame buvusius choristus prisijungti vienai

J dainai ir kartu paminėti šį svarbų jubiliejų.
Melbourne “Dainos Sambūrio” Valdyba

“Musų Pastogė’’t Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne 
vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.

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

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.slic.org.au/Pastoge 

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

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

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

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

Printed by: Spotpress Ptv Ltd., 22 - 24 Lilian Fowler Place, Marrickville, NSW 2204.
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