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Joninės Sydnėjaus Lietuvių Klube Valstybės diena Lietuvoje

Šių metų birželio 27 dieną Sydnėjaus Lietuvių Klube linksmai paminėtos ir atšvęstos 
Joninės, kuriose dalyvavo Sydnėjaus lietuvių choras “Daina” ir tautinių šokių grupė 
“Sūkurys”. Plačiau apie Jonines skaitykite “M.R” psl.3.
Nuotraukoje - Sydnėjaus lietuvių tautinių šokių grupė “Sūkurys”.

XSSSX* Lietuvos įvykių apžvalga

Apdovanojimai
Valstybės Die

nos proga Prezi
dentė šiemet Vals
tybės apdova
nojimus skyrė 23 
Lietuvos ir už
sienio žmonėms. 
Garbingiausią 
apdovanojimą - 
Vytauto Didžiojo 

ordino Komandoro kryžių gavo buvęs 
Baltarusijos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Stanislav Šuškevič. Jam or
diną Prezidentė įteikė už aktyvų Lietuvos
nepriklausomybės palaikymą 1991-aisiais.

Ordino “Už nuopelnus Lietuvai” Ko
mandoro kryžius įteiktas Švedijos diplo
matui Lars Freden, kuris 1989-1992 metais 
buvo Švedijos konsulas Baltijos šalims. 
Orangutangų reabilitacijos centro Indone
zijos Borneo saloje įkūrėjai Birutei Marijai 
Filomenai Galdikas skirtas ordino “Už 
nuopelnus Lietuvai” karininko kryžius. Ji 
ceremonijoje nedalyvavo, tad apdovano
jimas jai bus perduotas.

Muzikos atlikėjas, aktorius, fondo “Mu
zikantai vaikams” bei Gatvės muzikos die
nų įkūrėjas Andrius Mamontovas gavo 
ordino “Už nuopelnus Lietuvai” medalį.

Tarp kitų apdovanotųjų yra Lietuvos ir 
užsienio šalių mokslininkų, kultūros 
veikėjų, išeivijos atstovi}. Taip pat buvo 
įteikti 10 Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiai.
Prezidentūroje priėmimo nebuvo

Šiais metais Valstybės dienos proga 
liepos 6-ąją Prezidentūroje nebuvo ren
giamas tradicinis priėmimas valstybės 
vadovo vardu. Prezidentūroje griežtai 
taupomos biudžeto lėšos, todėl Preziden
tė Dalia Grybauskaitė nusprendė šiemet 
nerengti jau tradicija tapusio priėmimo 

Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo) dienos proga, rašo „Kauno 
diena”.

Muzikos festivalis
Vilniuje prasideda pirmasis “Naujosios 

muzikų kartos” vasaros festivalis, į kurį 
renkasi jaunieji pasaulio klasikos ir džia
zo muzikantai iš JAV, Austrijos, Prancū
zijos, Ukrainos, Rusijos, Olandijos ir kitų 
šalių, pelnę šlovę savo talentui ir publi
kos simpatijas Paryžiuje, Maskvoje, 
Londone, Niujorke. Šalia M.KČiurlio- 
nio gimnazijos įsikūrusiame naujajame 
sostinės “Šokio teatre” 10 dienų skambės 
dešimties vasariškų koncertų programa - 
nuo fortepijono iki džiazo gitaros, nuo 
smuiko iki bajano, nuo F.Chopin, J.S.Bach, 
W.A.Mozart ir kitų klasikų iki George 
Gershwin kūrinių bei džiazo kompozicijų.

Skelbs KGB dokumentus?
(ELTA). Seimo Nacionalinio saugu

mo ir gynybos komiteto (NSGK) pir
mininkas Arvydas Anušauskas tikisi, kad 
Seimo priimti vadinamojo liustracijos 
įstatymo pakeitimai leis pradėti naują 
etapą - buvusios SSRS specialiųjų tarny
bų dokumentų viešinimą.

“Žiniasklaidoje klaidingai buvo inter
pretuoti šie pakeitimai - bus viešinami ne 
iš Valstybės saugumo departamento per
imti slaptais KGB bendradarbiais pri
pažintų asmenų dokumentai, bet KGB 
dokumentai: bylos, ataskaitos, susiraši
nėjimas ir t.t. Tai leis visuomenei susida
ryti kur kas tikslesnį vaizdą apie KGB 
veiklą ir šiai sistemai tarnavusius asme
nis”, - sakė A Anušauskas.

Per daug valdininkų ?
“Respublika” atkreipa dėmesį ir klau

sia: Migracijos departamento Imigracijos 
skyriuje dirba 14 specialistų, įskaitant
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Valstybės (Lie
tuvos karaliaus 
Mindaugo karūna
vimo, liepos 6) die
nai skirti renginiai 
Vilniuje ir Kaune 
šįmet buvo skiriami 
pergalės Žalgirio 
mūšyje 600-osioms 
metinėms.

Renginiai Vil
niuje prasidėjo vals
tybės apdovanojimų 
ceremonija Prezi
dentūroje 23 Lietu
vos ir užsienio asme
nims. Vidurdienį Si
mono Daukanto aikštėje įvyko vėliavų 
pakėlimo ceremonija ir Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė sakė šventinę kalbą.

Po iškilmingų šv. Mišių Vilniaus arki
katedroje, Katedros aikštėje buvo sureng
ta teatralizuota Vytauto Didžiojo palydos 
į Žalgirio mūšį “Oi mes josim karelėn” ir 
Antano Kučinsko muzikinio kūrinio 
“Žalgirio batalijos” pučiamųjų orkestrui 
“Trimitas” premjera.

Vėliau Katedros aikštėje vyko karilio
nų koncertas, skambino Giedrius Kuprevi
čius ir Julius Vilnonis, svečiai iš Gdansko 
(Lenkija), dainavo Vilniaus miesto savi
valdybės choras “Jauna muzika”.

Taikomosios dailės muziejuje buvo 
atidaryta didelė ikonografinė paroda 
“Žalgirio pergalės atmintis”, kurioje buvo 
rodoma ir milžiniška 1910 metais lenkų 
dailininkų Tadeusz Papiel ir Zygmunt 
Rozwadowski nutapyta drobė “Žalgirio 
mūšis” iš Lvovo istorijos muziejaus.

Kaune Įgulos bažnyčioje buvo auko
jamos šv. Mišios ir vidurdienį Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus sodelyje vyko 
Valstybės dienos minėjimas. Vakare prie 
Vytauto Didžiojo paminklo buvo minimos 
Žalgirio mūšio 600-osios metinės.

Energetikos problemos
Premjero Andriaus Kubiliaus pusan

tros valandos susitikime su Baltarusijos 
Prezidentu Aleksandr Lukašenko dau
giausia kalbėta apie energetinį saugumą. 
Pasak A. Kubiliaus, ir Lietuvai, ir Balta
rusijai kyla problemų dėl to, kad energe
tinių išteklių tiekėjas yra tik vienas - Rusija. 
Baltarusiai jau domisi galimybėmis impor
tuoti naftą iš Venezuelos per Lietuvą.

Šiuo metu žaliava importuojama per 
Ukrainą. “Baltarusijos pusę domina 
Klaipėdos uosto galimybės ir suskystintų 
dujų terminalo statybos. Jie norėtų būti 
šio projekto dalininkais”, - sakė A. Kubi
liaus patarėjas.

Tiesa, kalbant apie elektros rinką, šios 
pozicijos nėra taip stipriai sutampančios 
-baltarusiai, kaip ir lietuviai, stato naują 
atominę elektrinę. A. Kubilius pastebėjo, 
jog Baltarusija siekia plačiau atverti savo 
rinką užsienio investicijoms bei aktyviau 
ieško kelių patekti į Vakarų Europos rinką. 
Lietuva šiuo atveju pasirengusi būti pati

Karaliaus Mindaugo paminklas Vilniuje.

Eisenoje į viduramžių Kauno pilį da
lyvavo Žalgirio mūšio vėliavos, bajorai, 
riteriai, kariai, miesto visuomenė. Pilies 
prieigose buvo atidengiamas paminklinis 
akmuo Žalgirio mūšio karvedžiui, Kauno 
seniūnui Jonui Sungailai ir pristatoma Jano 
Matejkos paveikslo “Žalgirio mūšis” 
reprodukcija.

Temstant Santakos slėnyje vyko kom
pozitoriaus Vidmanto Bartulio oratorijos 
“Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto 
padėka Lietuvai ir jos žmonėms, laimėjus 
Žalgirio mūšį” premjera, skirta Žalgirio 
mūšio 600-osioms metinėms. Proginį 
kūrinį atliko Kauno valstybinis choras, 
Kauno miesto simfoninis orkestras ir 
solistai.

1410 metų liepos 15 dieną laimėtas 
Žalgirio mūšis - vienas didžiausių ir 
reikšmingiausių mūšių viduramžių Eu
ropos istorijoje. Vytauto ir Jogailos va
dovaujama jungtinė Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės 
kariuomenė sumušė Kryžiuočių ordiną ir 
sustabdė ordino veržimąsi į Rytus. Tą 
dieną buvo nutraukta du šimtus metų 
trukusi Kryžiuočių ordino agresija į Ry
tus. □ 

kima tarpininke tarp Rytų ir Vakarų erdvių.
Pačioje Lietuvoje daug rūpesčio dėl 

augančių energetikos kainų. Sunkmečiu ka
tastrofiškai mažėja pajamos, tačiau šilumos 
kainos grėsmingai auga. Jeigu augimas 
nebus sustabdytas, žmonės, prognozuoja 
ekspertai, už savo butų šildymą nebepajėgs 
mokėti jau artimiausią šildymo sezoną.

Kol kas nė mažiausios prošvaistės, kad 
artimiausiu laiku bus bent pristabdytas 
nesibaigiantis dujų, o kartu ir šilumos kai
nų šuolis. Gegužės mėnesį iš Rusijos 
šilumai gaminti importuojamų dujų kaina 
pakilo 10%, palyginti su balandžio mėne
sio kaina. Priežastis - neva JAV dolerio, už 
kuriuos iš Rusijos perkamos dujos, kurso 
kilimas. Jei jis augs toliau, atitinkamai 
brangs ir dujos bei šiluma.

Išeitis būtų vietinį biokurą naudo
jančios infrastruktūros sukūrimas. Juk 
pagal šių dienų kainas biokuras yra 
maždaug du kartus pigesnis nei rusiškos 
dujos. □
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♦ Lenkijos prezidento pirmalaikius rin
kimus laimėjęs laikinasis šalies vadovas ir 
Seimo pirmininkas Bronislaw Komo- 
rowski, kuris šiuo metu propaguoja kon
sensuso politiką, pripažįsta anksčiau bu
vęs radikalus antikomunistas.
Kitaip nei milijonai lenkų, B. Komorowski 
boikotavo 1989 metų birželį vykusius 
istorinius rinkimus, kurie padėjo taikiai 
išstumti iš valdžios keturis dešimtmečius 
šaliai vadovavusį komunistinį režimą.
Tačiau jis pakeitė kursą praėjus keliems 
mėnesiams po rinkimų: nors Lenkija for
maliai dar priklausė sovietiniam blokui, 
B. Komorowski tapo pirmojo premjero 
nekomunisto Tadeusz Mazowiecki aukšto 
rango padėjėju.
♦ Tremtyje gyvenančiam Tibeto dvasi
niam lyderiui Dalai Lamai liepos 6 d. su
kako 75-eri metai Šia proga jo gyvenama
me mieste Indijoje buvo surengtos dide
lės iškilmės.
Sykiu vėl prisimenamas vis aktualesniu 
tampantis Dalai Lamos įpėdinio, kuris 
sugebėtų tęsti jau 50 metų trunkančias 
bevaises derybas su Kinija dėl Tibeto 
ateities, klausimas.
♦ Pietryčių Rumunijoje esančiame Tuz- 
los oro uoste pirmadienį apie 17.40 vai. 
nukrito ir sudužo nedidelis lėktuvas An-2, 
praneša rumunų agentūra. Pasak jos, žuvo 
vienuolika žmonių.
Lėktuvas priklausė Rumunijos kariuo
menei, jame skrido parašiutininkai, ketinę 
atlikti bandusius šuolius iš orlaivio.
♦ Piratai pietinėje Raudonosios jūros 
dalyje pagrobė su Maršalo Salų vėliava 
plaukiojantį ir chemines medžiagas ga
benantį tanklaivį, kuriame yra 18 jūreivių 
filipiniečių, pirmadienį pranešė Europos 
Sąjungos (ES) kovos su piratavimu misija. 
Laivą “Motivator” piratai anksti liepos 4 d.

Lietuvos įvykių apžvalga
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skyriaus vedėją. To paties departamento 
Užsienio reikalų skyriuje dirba 12 spe
cialistų, įskaitant vedėją. To paties de
partamento Prieglobsčio reikalų skyriu
je dirba 14 specialistų, įskaitant vedėją. To 
paties departamento Pasų skyriuje dirba 
13 specialistų, įskaitant vedėją. Vadinasi, 
jei balandį Lietuva sulaukė 306 imigrantų, 
juos selektyviai pasiskirstė ir aptarnavo 53 
specialistai. Vienam specialistui per mė
nesį vidutiniškai teko tik 6 atvykėliai. Ar 
parduotuvės savininkas mokėtų algą par
davėjai, per mėnesį aptarnaujančiai tik 6 
klientus? Juolab kai tie Migracijos depar
tamento specialistai nieko nesprendžia.

Iš Kauno į Nidą - tiesiog
Prieš savaitę pradėjo veikti ilgai lauk

tos reguliarios kelionės laivu iš Kauno į 
Nidą ir atgal. “Raketos” tipo laivu kelei
vius plukdys “Nemuno linija”. Jos di
rektorius Alfredas Eitutis džiaugėsi, kad 
pavyko atgaivinti kažkada legendinį 
maršrutą ir reguliariai plaukioti iš Kauno 
į Nidą. “Aistės” vardu pavadintas laivas iš 
Kauno į Kuršių nerijoje esančią Nidą 
plauks du kartus per savaitę. “Aistė” į Ni
dą plauks šeštadieniais, grįš sekmadieniais, 
o trečiadieniais tą pačią dieną plauks 
pirmyn ir atgal. Laive įrengtos 58 sėdimos 
vietos, kelionė be sustojimų truks nuo trijų 
su puse iki keturių valandų.

Palangoje apsistoti sunku
“Lietuvos rytas” praneša, kad Palan

goje per poilsio dienas surasti laisvų 
vietų viešbučiuose ir poilsio namuose bu
vo sunku, todėl vienintelė viltis prisiglaus
ti nakčiai buvo likusi tik privačiuose 
palangiškių būstuose. Nesibaigiantis 
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Bab Al-Mandebo rajone, sąsiauryje tarp 
Arabijos pusiasalio ir Somalio pusiasa
lio, apšaudė iš mažo kalibro ginklų, sako
ma pranešime. Minimas 13,065 t laivas 
gabena tepalinę alyvą.
♦ Praėjus daugiau nei 20 metų po ko
munistinių režimų griūties bangos Rytų 
Europoje, Bukarešte liepos 3 dieną atgimė 
Rumunijos komunistų partija (PCR).
“Čia, šiandien, iš naujo pasirodo Komu
nistų partija”, - jos pirmininkas Constantin 
Rotam pareiškė per suvažiavimą keliems 
šimtams šalininkų iš visos šalies, dėvinčių 
raudonus šalikus. “Tikimės..., kad Rumu
nijos komunistų partija pateks į parla
mentą 2012 metais”, - pridūrė jis.
♦ Vašingtonas patvirtino, kad veda de
rybas su Maskva dėl šnipinėjimo skan
dalo Jungtinėse Valstijose dalyvių ap- 
keitimo į vienuolika žmonių, tarp kurių 
yra nuteistas už valstybės paslapties 
išviešinimą Rusijos mokslininkas Igor 
Sutiagin.
Vėliau, kai sulaikytieji JAV pripažino savo 
kaltę, jie bumo išsiųsti į Rusiją. Mainais, 
Rusija grąžino keturis asmenis, tariamai 
šnipinėjusius JAV ar Vakarų naudai. 
Iškeičiamieji asmenys buvo atgabenti ir 
išgabenti lėktuvais neutralioje zonoje.
Birželio pabaigoje JAV paskelbė, kad 
išaiškino šnipų tinklą, kuris veikė labai 
užsimaskavęs, verbuodamas politinius 
šaltinius ir rinkdamas informaciją Rusi
jos vyriausybei.
♦ Kuba trečiadienį (liepos 7 d.) sutiko pa
leisti 52 politinius kalinius pagal svarbų 
Bažnyčios ir valstybės susitarimą. Tai bus 
iki šiol didžiausias toks kalinių išlais
vinimas nuo tada, kai prezidentas Raoul 
Castro 2008 metais oficialiai perėmė 
valdžios įgaliojimus. Tarp paleidžiamų 
kalinių bus penki disidentai. q

poilsiautojų srautas gerokai praretino pa
kelėse nakvynę siūlančių palangiškių bū
rį. Palangiškiai įsitikinę, jog per šias die
nas šimtai tūkstančių poilsiautojų kurorte 
sutilpo todėl, kad dauguma jų prie jūros 
vyko tik dviem dienoms. Sulaukę šiemet 
dar neregėto poilsiautojų antplūdžio pa
langiškiai nepraleido progos pasipelnyti. 
Anksčiau po 20,30 litų už nakvynės vietą 
prašę būstų šeimininkai dabar kainas 
kilstelėjo ir iki 50 litų. Labiau pavyko tiems, 
kurie poilsio vietas buvo užsisakę iš anks
to. Kainos šoktelėjo ir kavinėse.
Londone - nuteisti už auto vagystes

Grupė Londone gyvenančių imigran
tų, tarp kurių yra ir 3 lietuviai, buvo nuteis
ti už automobilių vagystes. Per operaciją 
„Nidus“ britų policija išsiaiškino, kad iš 
Londono Stansted oro uosto buvo pavogta 
mažiausiai 40 brangių automobilių. Be to, 
gaujos nariai įsilauždavo į namus, pavog
davo automobilių raktelius, o nuvarytus 
automobilius pardavinėdavo. Jie pardavi
nėdavo BMW, „Mercedes“, „Audi“ ir 
aukštos klasės „Volkswagen“ automobilius.

Energetika
Lietuvos norai uždarant Ignalinos 

atominę elektrinę (IAE) nemažėja. Ne
trukus turėtų būti prašoma Europos Ko
misijos (EK) skirti pinigų tolesniems elek
trinės uždarymo darbams. “L.r.” žiniomis, 
jau baigiama skaičiuoti, kokios sumos pra
šyti iš Briuselio. Nuspręsta, kad suma turi 
būti panaši į tą, kuri skirta iki 2013 m. Pi
nigų prašanti Lietuva turės įrodyti, kad efek
tyviai naudoja jau skirtas lėšas. Skaičiuo
jama, kad iš viso iki elektrinės uždarymo 
pabaigos 2030 m. prireiks 2.4 mlrd. eurų. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,ELTAfBNS ir“Bemardinai”.

Lietuvos himnas -
Liepos 6 dieną, Valstybės (Lietuvos 

karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną 
21 vai visoje Lietuvoje skambėjo Lietu
vos himno - „Tautiškos giesmės“ - garsai. 
Daugiau nei 40 Lietuvos savivaldybių 
pranešė, kad 9 valandą vakare jos rengė 
„Tautiškos giesmės“ giedojimą miestų 
centrinėse aikštėse, prie bažnyčių ar ki
tose svarbiose vietose. Daug Lietuvos 
žmonių, subūrę savo šeimą, giminę ir 
draugus, „Tautišką giesmę“ giedojo 
namuose.

Per pasaulį Lietuvos himnas keliavo su 
šviesa ir skambėjo 24 valandas. Pirmieji 
„Tautišką giesmę“ 12 vai. Lietuvos laiku 
giedojo Aucklando lietuviai Naujojoje 
Zelandijoje. Tada „Tautiška giesmė“

Bankuose pinigų daugiau
Lietuvos žmonės bankų sąskaitose 

pinigų šiuo metu turi daugiau nei prieš 
ekonomikos krizę, prasidėjusią prieš 
dvejus metus. Sutaupyti per pastaruosius 
metus nepavyko tik Vilniaus gyventojams.

Logiškai mąstant, blogėjant ekonomi
kai pinigų bankuose taip pat turėtų ma
žėti. Tačiau Lietuvoje taip neatsitiko. 
Lietuvos gyventojų sąskaitos šalies ko
merciniuose bankuose pilnėjo iki 2008- 
ųjų rugsėjo pabaigos. Tada žmonės buvo 
sukaupę 24.5 mlrd. litų.

Buvęs trėmikas - kaltas
(www.lrt.lt) Teismas buvusį Kruonio 

valsčiaus milicininką ir trėmimo grupės 
viršininką pripažino kaltu ištrėmus 15 
žmonių, tačiau dėl prastos sveikatos rea
lios bausmės neskyrė. 82-ejų Jevdoksijus 
Sokolovas Kauno apygardos teisme ne
pasirodė, nes jo sveikata itin prasta. Šią by
lą teismas nagrinėjo beveik dvejus metus.

Per ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad 
1949-ųjų kovo pabaigoje J. Sokolovas - 
Kruonio valsčiaus poskyrio milicijos vir
šininko pavaduotojas ir trėmimo grupės 
viršininkas - apklausė ir sulaikė 15 Kruo
nio valsčiaus gyventojų. Vėliau jie ištremti

“Ūkio bankas” skandale?
Kaip praneša „Verslo žinios“, užsienio 

elektroninėje žiniasklaidoje pasirodė 
pranešimų, kad (lietuviškas) Ūkio bankas 
per Belgijos finansų institucijas galėjo 
plauti dideles pinigų sumas. Finansų 
korporacijos ING padalinys Belgijoje 
pranešė apie Ūkio banko finansines 
operacijas. Antikorupcijos pareigūnai tei
gia atradę 5.8 mlrd. Lt tariamai “nešva
rių” pinigų, kuriuos per dvi sąskaitas 
perleido 460 įmonių.

Sandoriai dabar tiriami, o “Interpolas” 
subūrė komandą, tiriančią Ūkio banko 
veiksmus.

Bankas tokias žinias pavadino gandais. 
Ūkio banko valdybos Gintaras Ugianskis 
sakė, kad viešai paskleistos informacijos 
apie menamą pinigų plovimą net nėra ko 
komentuoti, nes tai tik garsiai paskleisti

Svetur dirbę sugrįžta trumpam
Mokesčių grąžinimo įmonė „RT Tax“ 

atliko savo klientų apklausą, kuri paro
dė, kad net 72% pernai svetur dirbusių 
lietuvių emigrantų išvyko į užsienį ir šiais 
metais.

Daugiau kaip pusė apklaustųjų teigė, 
kad jų aplinkoje yra žmonių, kurie dar nė
ra dirbę užsienyje, bet planuoja ten išvykti 

„Kalbamės su žmonėmis, pateikiame 
konkrečius pavyzdžius, kur ir kaip sugrį
žę lietuviai emigrantai įsidarbino. Tačiau 
daugelio žmonių išankstinę nuomonę, kad

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

vėl per visą pasaulį
apskriejo Australiją, Aziją ir dalį Euro
pos. Lygiai 21 vai. „Tautiška giesmė“ 
skambėjo Lietuvos miestuose ir mies
teliuose.

Pasitinkant Valstybės dieną, „Tautiška 
giesmė“ skamba jau antrą kartą. Prieš 
metus tūkstančiai lietuvių visame pasau
lyje jau palaikė šią mintį ir giedojo Lie
tuvos himną. Tyrimų duomenimis, pernai 
„Tautišką giesmę“ giedojo beveik pusė 
Lietuvos (46% Lietuvos gyventojų), o 
„Tautiškos giesmės“ giedojimo vaizdo 
įrašai buvo gauti iš 56 pasaulio lietuvių 
vietovių. Tikimasi, kad „Tautiškos 
giesmės“ giedojimas liepos 6-ąją taps 
unikalia tradicija, kasmet puoselėjama 
viso pasaulio lietuvių. □

Po to bankuose esančių pinigų suma 
po truputį pradėjo tirpti, tačiau artėjant 
2010-iesiems vėl ūgtelėjo.

Šių metų pavasarį žmonių laikomų 
pinigų kiekis padidėjo iki 24.7 mlrd. 
litų. Tai - 0.2 mlrd. litų daugiau nei prieš 
finansų krizę.

Banko “Snoras” atstovo Tomo Vaišvilos 
nuomone, žmonės per krizę naudojosi 
galimybe taupyti bankuose, nes pastarieji 
už indėlį neseniai mokėjo net 10% meti
nes palūkanas. □

į Irkutsko sritį ir Krasnojarsko kraštą. Per 
tyrimą nustatyti vagonų numeriai, pavyko 
rasti apklausos lapus, pažymas - rašysenos 
specialistai patvirtino, kad juos surašė ir 
pasirašė J. Sokolovas.

Teisme kaltinamasis savo kaltę pripa
žino iš dalies - esą jis vykdęs tuometinės 
valdžios nurodymus, bijojęs, kad antraip 
gali nukentėti ir jo šeima. Už okupuotos 
valstybės civilių trėmimą numatyta ne
laisvė nuo 5 iki 15 metų. Teismas J. 
Sokolovą pripažino kaltu, tačiau realios 
bausmės jis išvengė - jam skirtas pri
verstinis gydymas. □

gandai. “Mums niekas nėra pateikęs 
informacijos, kad prieš mus iškelta ko
kia nors pinigų plovimo byla.

Nei Lietuvos, nei užsienio pareigūnai 
banko apie tai neinformavo, - “Respub
likai” teigė G.Ugianskis. - Su kuo galėtų 
būti susiję tokie pranešimai - net negaliu 
atsakyti

Ūkio bankas pabrėžė, kad savo veik
loje bei vykdant pinigų plovimo pre
venciją vadovaujasi Lietuvos Respublikos 
ir Europos Sąjungos įstatymais, tarptauti
nių organizacijų rekomendacijomis, taip 
pat pinigų plovimo bei teroristų finan
savimo prevencijos įstatymu. Bankas, 
laikydamasis visų reikalavimų, apie fi
nansines operacijas nustatyta tvarka 
praneša atsakingoms kontroliuojančioms 
Lietuvos institucijoms. □

Lietuvoje negali būti nieko gero - gana 
sunku pakeisti,” apgailestauja „RT Tax“ 
direktorius Žydrūnas Janušauskas.

Dirbdama su dauguma Lietuvos 
įdarbinimo agentūrų, „RT Tax“ visgi tie
siogiai rekomenduoja kalbėtis dėl darbo 
galimybių gimtojoje šalyje. Vienas iš ben
drovės partnerių, „Strategic Staffing 
Solutions“, įdarbino keletą lietuvių emig
rantų ir garsiajame „Barclays“ banko 
technologijų centre Vilniuje.

(Pagal DELFI)
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Bendruomenės baruose__________
Joninės Sydnėjaus Lietuvių Klube

Aida Zastarskytė-Abromas
Kasmet birželio 22 - 24 dienomis 

Lietuvoje būna ilgiausia diena ir trum
piausia naktis. Trumpiausia naktis nuo se
no sureikšminta, sumistifikuota. Manyta, 
kad ji stebuklinga. Lietuviai šią naktį 
švęsdavo Rasų šventę. Vėliau į Lietuvą at
ėjus krikščionybei, šventė sutapatinta su Šv. 
Jono minėjimu ir jo varduvėmis.

Birželio 27 d. Sydnėjaus Lietuvių 
Klube susirinko Jonai ir Janinos. Ir ne tik 
varduvininkai, bet ir visi mylintys lietuviš
ką dainą ir šokį. Popietę, skirtą Joninėms 
pradėjo choro moterys daina “Joninės”. 
Antrąją nuotaikingą ir linksmą dainą 
“Vasaros šokis”, padainavo mišrus choras. 
Ši daina mintimis mus nuskraidino į lie
tuvišką vasarą.

Popietės pranešėja Aida Zastarskytė - 
Abromas trumpai papasakojo apie Joni
nių šventimo tradicijas ir atliekamus 
burtus. Kokie burtai buvo atliekami? Jo
ninių išvakarėse moterys nuo seno rink
davo įvairiausias gydančias žoleles, nes 
tikėta, kad šios dienos vakarą surinktos 
žolelės įgyja ypatingų gydymo galių. Vėliau 
iš žolelių verdama arbata, jomis apkaišo
mos palubės, įmetama į tvartus, kad gyvu
liai būtų sveiki. Šis moterų veiksmas va
dintas kupoliavimu. Kupolėmis buvo vadi
nami žolynai, turintys gydomąją galią, jie 
įvairūs: jonažolės, ramunės, mėlynai ir gel
tonai žydinčios žolės. Kupolių yra devy
nios rūšys.

Netekėjusios merginos šį vakarą apsi
vilkdavo baltais lino drabužiais ir dainuo
damos eidavo į pievas pinti vainikų. Vainiką 
jos pindavo iš devynių arba dvylikos skir

Pagerbti ir apdovanoti buvo visi Joninėse Sydnėjaus Lietuvių Klube dalyvavę Jonai ir 
Janinos. Pirmoje eilėje iš kairės: Jonas Šarkauskas, John Abromas, Janina Ratkevi
čienė, Jonas Abromas ir Jonas Barila.

I jnksmai šoka “Sūkurio” šokėjai.

tingų žydinčių žolynų. Nusipintais vaini
kais merginos pasipuošdavo galvas, o vė
liau iš jų spėdavo ateitį.

Manyta, kad šią naktį stebuklinga ir 
rasa. Jos surinkus reikia duoti karvėms, kad 
būtų pieningos, pabarstyti j daržus, kad 
būtų derlingi, kad neželtų piktžolės. Bu
vo tikima, kad ūkininkas sulauks gero 
derliaus, jei šią naktį apibėgs savo laukus 
ir nuogas pasivolios rasoje.

Vardas Jonas žinomas ne tik Lietuvo
je, bet visame pasaulyje: Latvijoje - Janis, 
Rusijoje - Ivanas, Anglijoje - John. Pran
cūzijoje -Jean, Ispanijoje Juan. Lietuvoje 
iki šiol išklikęs paprotys Joninių išvaka
rėse nupinti ąžuolo vainiką ir girliandas. 
Girliandomis papuošiamos Jono ar Ja
ninos namų durys, kiemo vartai, vainikas 
prikalamas ant durų ar pakabinamas ant 
durų rankenos. Prie durų rankenos gali
ma prikabinti ir dovanėlę. Į vainikus įpi
nama ir gėlių: bijūnų, jazminų ar kt. Jonų 
ir Janinų namai būdavo puošiami naktį, kas 
niekas nepamatytų, bet kartu puošėjai ir 
norėdavo būti pagaunami, kad gautų iš 
Jonų vaišių.

Atvykusių į Klubą Jonų ir Janinų ne
buvo daug, penki: Jonas Abromas, John 
Abromas, Jonas Barila, Jonas Šarkauskas 
ir Janina Ratkevičienė. Visųjų laukė staig
mena. Jonai ir Janina buvo pakviesti į salės 
vidurį. Choro moterys ant galvų uždėjo 
simbolinius vainikus. O Klubas padova
nojo jiems po alaus butelį. Juk lietuviai per 
šventes visada mėgo išgerti alaus. Sudai
navus Ilgiausių Metų, popietę tęsė mišraus 
choro jumoristinė daina “Oi tu, Joneli”.

Popietėje pasirodė ir šaunieji šokių 
grupės “Sūkurys” šokėjai, vadovaujami

Beieškant Joninių naktį pražydusio žiedo...
Kristinos Rup
šienės. Linksmais, 
nuotaikingais šo
kiais ir dainomis 
atlikėjai sveikino 
visus susirin
kusius.

Joninių naktį 
buvo garbinama 
saulė. Jai dėkoja
ma už šilumą, 
šviesą, prašoma jos 
kuo daugiau švies
ti. Naktį ant aukš
tos kalvos buvo 
sukuriamas didelis 
laužas. Buvo ma
noma, kad kuo to
liau apšvies lau
kus, tuo didesnis 
bus rudenį derlius.

Jaunimas Jo
ninių naktį šoki- 

Priekyje - choro akompaniatorius Wojciech Wisniewski. Iš kairės: 
choro dirigentė Birutė Aleknaitė, Milda Karpavičienė, renginio 
pravedėja Aida Zastarskytė - Abromas ir Albina Liutackienė.

nėdavo per laužą. 
Buvo manoma kad, 
jei mergina ir vai
kinas kartu peršo-
ka laužą susikibę rankomis, jie šiemet 
susituoks. Kai kuriose Lietuvos vietose per 
laužą šokinėdavo ne tik po vieną, bet ir po 
kelis, ar būreliais, tikėdamiesi pagerinti 
sveikatą ir pasisemti jėgų besiartinantiems 
vasaros darbams. Ugnis turi apvalomąją 
reikšmę ne tik fizine, bet ir moraline pras
me - tikėjo žmonės. “Sūkurio” šokėjai pui
kiai šokinėjo per “laužą”, kuris buvo su
ręstas salės viduryje.

Per Jonines ypatingas dėmesys buvo 
skiriamas vandeniui, kuris laikomas tu
rinčiu galią apvaisinti žemę, suteikti jai 
jėgų, todėl įvairūs burtai buvo atliekami 
prie vandens ir su vandeniu. Pvz., netekėju
sios merginos vidurnaktį į upę ar ežerą 
paleisdavo po du vainikus. Buvo manoma, 
kad jei vainikai išsiskirs - mergina išsiskirs 
su savo mylimuoju, jei susiglaus - ištekės 
už jo. Buvo leidžiama ir po vieną vainikėlį 
su žvakute. Manyta, kad jei vainikėlis 
plaukia, tai mergina ištekės.

Ir vėl šaunieji “Sūkurio” šokėjais vaini
kų plukdymą pademonstravo salėje simbo
liškai padarytoje upėje. Po šios linksmos 
atrakcijos mišrus choras padainavo dainą 
’’Vai, upeli”. Įžangą dainai davė romi flei
tos muzika, kurios garsai priminė upės 
tekėjimą. Fleita pagrojo Megan Dunn, kuri 
yra choro vadovės Birutės Aleknaitės pa
dėjėja ir puiki choristė.

Antrąją koncerto dalį pradėjo mišrus 
choras daina ’’Joninių daina”.Toliau pra
nešėja dar daugiau paskaitė burtų, atlieka
mų Joninių naktį. Merginos naktį burdavo
si ir iš žolynų, kuriu buvo gausu miškuose. 
Skaičiuodavo ramunės žiedlapius, žiedus 
puokštėje (myli, nemyli, jei porinis skaičius 
- susiras porą, jei neporinis - dar ne).

Po linksmų burtų sekė dainos su pub
lika. Nuskambėjo linksma lietuvių liau
dies daina “Augo girioj ąžuolėlis”.

Visiems geraižinoma, kad Joninių naktį 
pražysta paparčio žiedas. Lietuviai nuo seno 

jo eidavo ieškoti vidurnaktį. Buvo manoma, 
kad radęs paparčio žiedą žmogus tampa 
aiškiaregiu - gali girdėti kitų žmonių min
tis, todėl žino visas jų paslaptis; supranta 
paukščių kalbą. Tokie sugebėjimai žmogui 
atneša turtus ir laimę. Paparčio žiedo ga
lima ieškoti tik po vieną, o einant gilyn į 
mišką jokiu būdu negrįžčioti atgaL Atėjus j 
miško gilumą ir suradus papartį po juo 
reikia patiesti nosinaitę ar skarelę, apsi
brėžti aplink papartį šermukšnine lazda, 
pasidėti indą su šventintu vandeniu, užsi
degti žvakę ir melstis. Tuomet suspindės 
švytintis žiedas ir nukris ant patiestos ska
relės. Kol lauksi paparčio žiedo pražystant, 
tave gąsdins piktosios miško dvasios, todėl 
turi būti drąsus, susikaupti ir nesigręžioti. 
Paparčio žiedą patariama įsikišti po oda, 
prasipjovus rankos odą, kad jo nepamestum 

Išklausius paparčio žiedo istoriją visi 
sudainavome “Sutems tamsi naktelė” ir 
“Noriu miego”. Tuo tarpu choro daininkas 
ir “Sūkurio” šokėjas Niek ir kiti aktyviai 
ieškojo paparčio žiedo. Žinoma, kaip ir 
pasakojime, jiems trukdė piktosios miško 
dvasios ir laumės. Deja, Nikui taip ir nete
ko pamatyti pražystančio paparčio žiedo, 
jis užmigo. Pražydusio paparčio garbei 
choras padainavo dainą “Papartėlis”.

Popietės dekoracijų autorė ir suma
nytoja choristė Rasa ir jos vyras Joe 
Blansjaar. Nemažai laiko užtruko pagamin
ti ir įgyvendinti idėjas. Bet rezultatas 
puikus: salėje tekėjo upė, ošė miškas, 
liepsnojo laužas ir žydėjo papartis. Didelis 
ačiū už puikią scenografiją.

Ačiū choro vadovei ir dirigentei Biru
tei Aleknaitei ir akompaniatoriui Wojciech 
Wisniewski už muzikinės dalies organiza
vimą, ačiū visiems choristams ir, žinoma, 
visiems žiūrovams, kurie lankosi “Dainos” 
koncertuose bei popietėse, tuo pačiu rem
dami chorą. Iki kitų Joninių. □
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Žalgirio mūšio atkūrimas Žalgirio mūšiui - 600
Kulminacinis Žalgirio mūšio 600 me

tų minėjimo renginys - inscenizacija 
mūšio lauke netoli Olštyno miesto (Allens- 
tein, Rytprūsiuose, dabar Lenkijoje) vyks 
liepos 14-18 dienomis.

Žalgirio mūšio inscenizacijos Lenki
joje pradėtos rengti nuo 1998 m. Insceni
zacijos sutraukia apie 100,000žiūrovų, jose 
dalyvauja riteriai iš visos Europos. Riterių 
būrys iš Lietuvos inscenizacijos kovose 
dalyvauja nuo 2004 m. Nuo 2008 m. 
Žalgirio mūšio inscenizacijoje dalyvauja 
ir Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos 
kuopos kariai, vilkintys atkurtais XIV a. 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rite
rių šarvais. Kautynėse kaunasi riteriai iš 
Viduramžių istorijos ir riterių kovų meno 
entuziastų organizacijos „Viduramžių 
pasiuntiniai”. Iki šiol tariamame mūšyje 
kariuomenes vedė Kryžiuočių ordino 
magistras ir Lenkijos karalius Jogaila, 
Vytauto Didžiojo vaidmuo deramai at
kurtas nebuvo.

Jubiliejiniais metais Lietuvos atstovai 
dalyvauja ruošiant jubiliejinio mūšio ins
cenizacijos scenarijų. Lietuvai svarbiausia 
atspindėti Vytauto Didžiojo ir Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės kariuomenės 
vaidmenį iškovojus istorinę pergalę prieš 
Kryžiuočių ordiną. Lietuviai dalyvaus insce
nizuotame mūšyje vadovaujami Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Vytauto, planuoja 
išstatyti du riterių būrius (po 35 karius) po 
Gedimino stulpų ir Vyčio vėliavomis.

Vytauto Didžiojo vaidmuo
Minint 600-ąsias Žalgirio mūšio me

tines, Vytauto Didžiojo vaidmenį mūšio 
inscenizacijoje Lenkijoje pirmą kartą at
liks Lietuvos atstovas.

Vytauto Didžiojo vaidmuo patikėtas 
39-erių Lietuvos kariuomenės karininkui 
kapitonui Donatui Mazurkevičiui. Didžio
jo karvedžio vaidmens atlikėjas buvo iš
rinktas iš dvylikos norą pareiškusių kariš
kių ir policininkų. Atranka surengta vasa
rio 19 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo po
licijos komisariato Patrulių rinktinės Rai
tosios kuopos manieže. Jos metu preten
dentams teko atsakinėti j klausimus apie 
Vytauto asmenybę, savo motyvaciją, užsie
nio kalbų mokėjimą, gebėjimą valdyti žo
dį ir minią, vėliau - pademonstruoti joji
mo įgūdžius. Vytautą Didįjį rinko komisija, 
sudaryta iš Krašto apsaugos ministerijos, 
policijos ir nepriklausomų atstovų, komi
sijai pirmininkavo Vilniaus universiteto 
Istorijos fakulteto Archeologijos katedros 
docentas dr. Aleksiejus Luchtanas.

Pasak komisijos narių, renkant Vytau
to vaidmens atlikėją jo išorinis panašumas 
su žymiuoju karvedžiu nebuvo svarbus. 
Žalgirio mūšio metu Vytautas, pasakojo dr. 
A. Luchtanas, jau buvo maždaug 60 metų, 
karvedys buvo neaukšto ūgio, smulkaus 
kūno sudėjimo, augino poilgius plaukus, 
barzdos neželdino. Išrinktam Vytautui grei
čiausiai taip pat teks užsiauginti plaukus.

„Vytauto vaidmens atlikėjas bus la
biausiai stebimas dalyvis, todėl svarbi jo 
kariška laikysena, mokėjimas duoti koman
das, nebijoti minios ir milžiniško dėme-

Paroda Vytauto Didž. Karo muziejuje
Artėjant svarbiausio Lietuvos istorijoje 

mūšio - Žalgirio kautynių 600-osioms 
metinėms, Vytauto Didžiojo karo muziejus 
rengia parodą. Joje lankytojai galės susi
pažinti su XIV-XV a. ginkluote: kalavijais, 
kovos kirviais, ietigaliais, strėlgaliais, šal
mais, raitelių ir žirgų ekipuotės detalėmis, 
pirmųjų parakinių ginklų Europoje 
bombardų ir falkonetų pavyzdžiais bei 
akmeniniais sviediniais, kuriais iš jų buvo 
šaudoma. Beveik visi eksponatai yra ori
ginalai, rasti archeologinių tyrinėjimų 
metu. Jie akivaizdžiai rodo, kad to meto 
lietuvių kario ginkluotė ne kažin kiek
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Vytauto Didžiojo vaidmenį atliks kapitonas 
Donatas Mazurkevičius.

šio,“ - koks turėtų būti Žalgirio mūšio 
inscenizacijos Vytautas Didysis vardijo 
komisijos narys režisierius Mindaugas 
Urbonavičius.

Kpt. D. Mazurkevičius sakė, jam bū
sianti didelė garbė atlikti vienos iškiliau
sios Lietuvos istorinės asmenybės vaid
menį. D. Mazurkevičius kariuomenėje tar
nauja jau beveik 20 metų, nuo 1991 m. 
pabaigos, kai užsirašė į karius savanorius 
Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos 
Alytaus rinktinėje. Dabar karininkas tar
nauja Juozo Vitkaus inžinerijos batalione 
Kaune, eina Ryšių su visuomene skyriaus 
viršininko pareigas.

D. Mazurkevičius visą gyvenimą do
misi istorija, yra baigęs istorijos studijas 
Vytauto Didžiojo universitete. Karininkas 
taip pat studijavo Generolo Jono Žemai
čio Lietuvos karo akademijoje, šiuo metu 
neakivaizdžiai mokosi magistrantūroje 
Karo akademijoje. Savo tėviškėje Kybartų 
kaime (Lazdijų r.) karininkas yra įkūręs 
Pietų Lietuvos istorijai skirtą muziejų 
„Jotvingių kiemas“.

Vytauto dešiniąja ranka, o jam nega
lint dalyvauti inscenizacijoje - dubleriu, 
buvo išrinktas 41-erių Vilniaus apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato Patrulių 
rinktinės Raitosios kuopos vyresnysis pa
trulis Algis Norvaišas.

Vytautas Didysis kartu su savo raitąja 
riterių palyda į mūšio inscenizacijos lau
ką planuojama ves maždaug 50 riterių, 
Trakų pilies brolijos „Viduramžių pasiun
tiniai“ atstovų ir jų sąjungininkų, būrį. 
Pagrindinę lietuvių pulkų vėliavą, vidur
amžių laikotarpio Vytį, saugos Lietuvos ka- 
riuomenės Garbės sargybos kuopos kariai, 
vilkintys atkurtomis XIV a. Lietuvos didž. 
kunigaikštystės karių uniformomis.

Trakų pilies brolijos „Viduramžių pa
siuntiniai“ ginklakaliai Vytautui Didžiajam 
nukals šarvus. Tokie šarvai, pasak „Vidur
amžių pasiuntinių“ vadovo Karolio 
Jankausko, gali sverti iki 30 kilogramų. 
Karvedžio žirgui taip pat bus padirbin
tas viduramžių konstrukcijos balnas, 
puoštas kalinėto žalvario ornamentais.

skyrėsi nuo kaimynų.
Be ginklų, parodoje taip pat pirmą kar

tą bus eksponuojami visi Žalgirio pano
ramos eskizai (6 paveikslai, kurių bendras 
ilgis beveik 10 metrų). Juos praėjusio 
amžiaus pradžioje nutapė tėvas ir sūnus 
Janas ir Tadeušas Stykos, o ketvirtajame 
dešimtmetyje įsigijo Vytauto Didžiojo ka
ro muziejus.

Birželio pabaigoje paroda bus perkelta 
į Lietuvos Respublikos Seimą, o Žalgirio 
mūšio dieną (liepos 15 d.) grįžta į muziejų. 
Galiausiai rugsėjo pradžioje paroda keliaus 
į Trakus ir ją bus galima pamatyti Trakų 

-salos pilyje. □

2010 m. liepos 15 d. sukanka 600-osios 
vienų žymiausių viduramžių Europos 
kautynių ir vieno svarbiausių Lietuvos 
istorijos įvykio - Žalgirio mūšio - metinės.

1410 m. liepos 15-ąją jungtinės Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenki
jos Karalystės pajėgos sumušė Vokiečių 
ordino kariuomenę, taip pabaigdamos du 
šimtus metų užtrukusį Ordino veržimąsi 
į Rytų Baltijos žemes. Šis mūšis lėmė ne 
tik tolesnes Lietuvos istorijos raidos kryp
tis, bet ir naują tarptautinę situaciją Vidu
rio ir Rytų Europoje. Todėl šis mūšis 
(lenkiškai vadinamas Griunvald, o vokiškai 
- Tannenberg) paliko pėdsakus įvairių 
tautų istorinėje atmintyje.

Žalgirio ir su šia pergale pagrįstai 
siejamo Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Vytauto paveikslas turėjo reikšmingos 
įtakos ir lietuvių tautos istorinei savimo
nei, tapdamas ilgalaikiu tautinio tapatu
mo simboliu. Prisiminimas apie šį mūšį 
formavo tiek XV - XVIII a. LDK diduo
menės, tiek XIX-XX a. lietuvių tautinio 
atgimimo veikėjų politinę sąmonę.

600-osioms mūšio metinėms paminėti

Žalgirio lauke (2009 m. liepos 18) vykusi Žalgirio mūšio inscenizacija.

Tarptautinė mokslinė konferencija
„Žalgiris-Griunvaldas-Tanenbergas 

1410: karas ir taika vėlyvaisiais vidur
amžiais. "Vilniaus universitetas ir Lietuvos 
istorijos institutas 600-ųjų mūšio metinių 
proga rengia tarptautinę konferenciją, skir
tą šiam vėlyvųjų Viduramžių mūšiui ir jo 
istoriniam kontekstui aptarti. Pranešėjų 
užduotis - pradedant konkrečia Žalgirio 
problematika, atskleisti platesnę to meto 
politikos tarp karo ir taikos panoramą. Pa
grindiniai klausimai: Vidurio Rytų Euro
pos regionas XIV ir XV a. sandūroje, tarp
tautinės politikos tendencijos, pokyčiai 
karyboje vėlyvaisiais Viduramžiais, taikių 
santykių užmezgimo ir palaikymo formos, 
Žalgirio mūšis ir jo atminimas.

Dar amžininkų pavadintas „didžiuoju 
mūšiu”, Žalgiris tapo svarbia įvairių tautų

Išleistas pašto 
ženklas, skirtas 
Žalgirio mūšiui

„Lietuvos paštas“ į apyvartą išleido 
dailininko Roberto Jucaičio sukurtą 
pašto ženklą, skirtą Žalgirio mūšio 600 
metų sukakčiai paminėti.Kartu su pašto 
ženklu „Žalgirio mūšiui - 600“ išleidžiami 
ir pirmos dienos vokas bei suvenyrinis 
lapas. Pašto ženkle „Žalgirio mūšiui -600“ 
pavaizduota karūna ir skydas su kardais 
Marcino Bielskio graviūros „Žalgirio 
mūšis“ fone. Pašto ženklo nominalinė ver
tė - 2,45 lito, tiražas - 300,000. Ženklai 
atspausdinti Austrijos spaustuvėje „Oster- 
reichische Staatsdruckerei“. □ 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė skelbia 
jubiliejinę programą, kurios tikslai - at
minimo apie Žalgirio mūšį puoselėjimas, 
naujų šio įvykio sureikšminimo ir įpras
minimo būdų Lietuvos visuomenėje 
paieškos, bendros praeities su kitomis 
regiono valstybėmis apmąstymas.

Programoje numatyta organizuoti ren
ginius, pristatančius Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės istoriją, karo paveldą, 
diplomatijos tradicijas visuomenei ir tarp
tautinei bendniomenei, įamžinti Žalgirio 
mūšio atminimą ir įprasminti jo svarbą 
Lietuvos valstybingumui.Minint jubiliejinę 
datą akcentuojamas Lietuvos ir Lenkijos 
bendradarbiavimas. Lietuvos Didž. Kuni
gaikštystės ir Lenkijos Karalystės jungtinės 
kariuomenės pergalė, bendra kova dėl ver
tybių, dėl laisvės prieš 600 metų - istorinis 
įvykis, kuris tebėra aktualus šių dienų Euro
pai ir pasauliui. Minėjimo programos Lie
tuvoje ir Lenkijoje derinamos, koordinuo
jamas dalyvavimas bendruose renginiuose, 
valstybiniuose minėjimuose, inscenizaci
joje mūšio lauke, kartu rengiamos moksli
nės konferencijos ir parodos. □ 

istorinės atminties dalimi Ypač Vidurio Ry
tų ir Rytų Europos regione mūšis iki šiol 
susilaukia didelio susidomėjimo.

Tiesa, mūšio vaizdinys nuo seno yra 
smarkiai įtakotas ideologinių prielaidų, 
karas tarp Vokiečių ordino ir Lenkijos 
bei Lietuvos dažnai vaizduojamas kaip 
neišvengiamas „amžinų priešų” susidūri
mas, nemėginant giliau pasiaiškinti to 
meto politinės situacijos sudėtingumo ir 
diplomatijos, tarptautinių santykių komp
leksiškumo.

Naujas žvilgsnis į Žalgirį ir su juo su
sijusius reikšmingus įvykius leistų ne tik 
labiau diferencijuotai suvokti mūšio 
reikšmę ir jo pasekmių mastą, bet ir padė
tų naujai įprasminti šią atminimo vietą 
istorinėje sąmonėje. □
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Bendruomenės baruose
Valstybingumo idėja

Viktoras Baltutis

Istorijos eigoje valsty
bės gimsta ir miršta. Tai 
visos žmonijos istorija, nu- 
sitęsiusi per šimtmečius. 
Mūsų valstybės gimimą 
nelengva nustatyti. Tai il
gas ir sunkus procesas. 
Lietuva, kaip valstybė 
pradėjo formuotis anks
čiau nei Mindaugo karū
nacija, kuri šiandien skel
biama Valstybės diena.
Mindaugo vainikavimasi yra Lietuvos 
išėjimas į platųjį pasaulį, nes tuometinėje 
karalysčių sistemoje, karūnos buvo ski
riamos iš Katalikų bažnyčios sosto - po
piežiaus.

Šiandien žvilgterėkime j tuos lemtin
gus metus, kai valstybingumo idėja buvo 
Lietuvos priešų naikinama. Ją naikino visi 
jos kaimynai, stengėsi jos nepriklausomu
mą paneigti ir priskirti visą Lietuvos žemę 
- teritoriją savo pavaldumui.

Jei pažvelgsime nuo pat Lietuvos 
paskutinio padalinimo, matysime, kad 
lietuvių kova prasidėjo nuo tos dienos, kai 
mirė Lietuvos savivalda, kai ją pradėjo 
valdyti kiti. Kiek aukų pareikalavo iki 
atėjome iki Vasario 16, kiek dar teko pra
rasti jaunyste žydinčių lietuvių vyrų ir 
moterų iki pasiekėme Kovo 11-tą ?. Per 
šias kovas Lietuva neteko ketvirtadalio 
tautos. Kovo 11-sios aktas dokumentais 
teisiškai įtvirtina iki okupacijos buvusios 
nepriklausomos Lietuvos Respublikos 
tęstinumą. Todėl dėl valstybės tęstinumo 
pabrėžimo Kovo 11-tosio akto pavadinime 
buvo panaudoti tokie patys žodžiai, kokie 

. buvo?Vasario 16- akte, t.y.dėl Lietuvos 
' ' nepriklausomos valstybės atstatymo”, o 

ne: “dėl nepriklausomos valstybės atkūri
mo”, kaip reikalauja šiandieninės lietuvių 
kalbos normos.

Griūvanti sovietinė imperija nebuvo 
gailestinga tautoms, kurios norėjo ją palik
ti, ji jas be gailesčio tramdė. Šiandien 
teigiama, kad nuo kruvino susidorojimo 
tuoj po Kovo 11-ios, apsaugojo JAV prezi
dento reikalavimas, kad Sovietų Sąjunga 
prieš lietuvius nenaudotų karinės jėgos, M. 
Gorbačiovas tai buvo pažadėjęs, jis to 
pažado laikėsi iki 1991 m. sausio 13-osios.

Kiekvienas lietuvis ne tik gyvenantis 
Lietuvoje, bet ir svetur privalėtų susipažinti 
su dviem serijom leidinių: Laisvės kovų 
archyvu, kurio išėjo virš 30-tiės dalių. Čia 
rasite visų apygardų ir apylinkių Lietuvos 
partizanų kovų metmenis, fizinę kovą, ku
rią kai kas šiandien bando jos svarbą 
paneigti ir laikyti nereikalinga. Šioje ko
voje lietuvis priešinosi prievartai, smurtui 
ir Lietuvos naikinimui. Kitas leidinys, tai 
Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos. 
Jose surašyta pasyvi kova, bet ji buvo 
partizaninės kovos tęsinys, kai šešto de
šimtmečio pradžioje, žuvus paskutiniam 
aktyvios kovos partizanui, Lietuva perėjo j 
pasyvią rezistenciją. Jos tikslas - tęsti ko
vą už Lietuvos laisvę. Čia susibūrė visos 
tautos žmonės, kurie neprarado vilties, 
kurių moralinė jėga buvo tvirtesnė už so
vietinę represiją, už visą saugumo aparatą 
ir visus prisitaikėlius.

Pogrindžio spauda, palaikė laisvės vil
tį. Pasyvosios kovos sąlygos buvo labai 
sunkios. Reikėjo dirbti pogrindyje, suim
tieji parodė didžiulę aukos dvasią ir jų 
tarpe išdavikų buvo labai nedaug. Kata
likų bažnyčios kronikos spausdinamos 
slapta, išverčiamos į kitas kalbas, platina
mos visame pasaulyje, skelbė apie kovą, 
apie priespaudą.

Tikinčiųjų laiškas pasiųstas tuometi
niam popiežiui Pijui XII, nesulaukė atsa

kymo, jam buvo nepatogu 
kiršinti didžiausio pasau
lyje vergų valdytojo, kuris 
skelbė, kad valstybė atski
riama nuo religijos, kad 
vyrauja religijos, spaudos ir 
visos kitos laisvės.

Kokia apgaulinga ir 
melu pagrįsta hierarchija, 
kuri užvaldė milijonus ir 
veik pusė pasaulio erdvės.

Šios pasyvosios kovos 
dalyviai buvo žiauriai tar
domi, tremiami, net žudo

mi, jie šiandien nereikalauja jokio at
pildo, jokio pripažinimo, nes jie tiki, kad 
tai buvo kiekvieno lietuvio pareiga. Įgimta 
pareiga, perduota per generacijas nuo pat 
Lietuvos valstybingumo pradžios, nuo pat 
jos gimimo.

Šiandien švęsdami Valstybės dieną, 
Lietuvai esant laisvai, vis dar tenka išgirsti: 
”mes ne tokios Lietuvos norėjome”. Tai 
skaudūs žodžiai, neigiantys visas Lietuvos 
pasipriešinimo kovas, visų žuvusių už 
Lietuvos laisvę aukas. Iš kur ateina tokie 
žodžiai? Tikrai ne iš tų, kurie kovojo už 
Lietuvos laisvę ir nepriklasusomybę ir už 
tai nukentėjo. Buvę partizanai, politiniai 
kaliniai, tremtiniai-paprastai taip nesako.

Laisvę ir nepriklausomybę šie žmonės 
vertina kaip vertybes, už kurias buvo verta 
kovoti ir aukotis, o jas atgavus reikia bran
ginti, saugoti ir puoselėti. Juk laisvė nėra 
dovana, ji aplaistyta krauju, už ją žuvo 
tūkstančiai. Laisvė yra viena iš trapiausių 
vertybių, todėl reikia ugdyti jos gyvastin
gumą ir skatinti vastybėje gyvenančiųjų 
sąmonėje.

Šiandienine Lietuva yra nepatenkinti 
visi buvę sovietinės sistemos garbintojai, 
buvę partijos šulai ir visi, atVykę iš 
maniškos Rusijos. Jie sovietmečiu gerai 
įsikūrė, gavo genis butus ir tarnybas, ap
sipirkinėjo privilegijuotose parduotuvėse 
ir laisvai važinėjo po užsienį. Šiandien už 
šias visas gerybes reikia mokėti, mokėti 
savo uždirbtais pinigais. Jie ne tokios 
Lietuvos tikėjosi, jie nestovėjo prie Radijo 
ir Televizijos bokšto, jie nedainavo lietu
viškų dainų sausio žiemos naktimis prie 
parlamento rūmų, jie buvo saugūs ir su 
baime stebėjo griūvančią Rusijos imperi
ją. Jie ir šiandien per valstybines šventes 
neiškelia tautinės vėliavos, jų namuose dar 
yra nuslėpta raudona vėliava su pjautuvu ir 
kūju, jie laukia dingusios imperijos sugrį
žimo ir Lietuvos valstybė yra tik miražas, 
kuris netrukus turi baigtis.

Dalis Lietuvos visuomenės turėjo nepa
grįstų lūkesčių, kad nepriklausomybė 
atneš greitą gerovę ir suklestėjimą. Tačiau 
nepriklausomybė yra esminė vertybė, ne 
gausybės ragas. Žlugusi sovietinė santvarka 
nepaliko finansinių rezervų, o paliko tik 
atsitikusį ūkį. Krašto ekonomika reikėjo 
kurti iš naujo, nuo pat pagrindų. Pasaulio 
valstybės stebisi, kaip greitai buvusios so
vietinėje sistemoje tautos išsivadavusios iš 
50 metų vergijos, pasiekė šiandieninę eko
nominę būklę, kuri nėra dar ideali, bet jau 
lenkia šalis, kurios nepatyrė okupacijos, 
kurių ūkis ir ekonomika nenukentėjo.

Lietuviai turi savyje sukaupę per šimt
mečius brandintą valstybingumą, savos 
nepriklausomos valstybės įvaizdį, yra 
darbštūs ir kūrybingi.

Vistik reikia tikėtis, kad mūsų tauta 
sugebėjusi išlikti amžių tėkmėje, visų - 
Lietuvoje ir svetur gyvenančiųjų lietuvių 
bendromis pastangomis, sugebės nugalėti 
visas ekonomines, finansines, emigracines 
ir kitas krizes ir tuos, kurie siekia sunai
kinti mūsų Valstybę. Lietuvos valstybė yra 
ne tik teritorijos erdvė, ji yra gyva visų Lie
tuvos valstybei ištikimų lietuvių širdyse.

Kreipimasis į Australijos lietuvių 
bendruomenes dėl konsulinės misijos

Mieli tautiečiai,
informaciją apie tai, kad rugsėjo 11-23 dienomis Australijoje lankysis antroji 

konsulinė misija, gegužės pabaigoje išsiunčiau tiesiogiai lietuvių bendruo
menių Valdyboms, prašydamas atsiliepti iki birželio pabaigos. Atsakymų su
laukėme vos iš keleto bendruomenių, todėl kreipiuosi dar kartą.

Kaip ir pirmosios misijos metu, konsuliniai pareigūnai priims Lietuvos 
piliečių prašymus dėl pasų keitimo ir pilietybės, atliks kitas konsulines funk
cijas. Misijos atvykimas turėtų būti svarbus visiems suinteresuotiesiems, kadangi 
nespėjusieji pasinaudoti misijos paslaugomis turės tik dvi pasirinkimo galimy
bes: asmeniškai vykti į mūsų ambasadą Japonijoje arba j Lietuvą. Naujo 
pavyzdžio Lietuvos Respublikos pasuose įrašoma informacija su paso turėtojo 
pirštų antspaudais, todėl prašymai dėl pasų keitimo ar Lietuvos Respublikos 
pilietybės paštu nebus priimami.

Planuojant misiją, labai svarbu žinoti, kurioje bendruomenėje ir kokiam 
asmenų skaičiui reikalingos misijos paslaugos. Be to, misijos darbui bus 
reikalingos patalpos su printeriu, kopijavimo aparatu, prieiga prie interneto. 
Jeigu atsirastų savanorių, kurie galėtų padėti misijos metu konsuliniams 
pareigūnams, atliekant piliečių registraciją ir kitas technines funkcijas, jie mi
sijai būtų labai naudingi. Pasinaudodamas proga, noriu dar kartą padėkoti 
Sydnėjaus lietuvių bendruomenei už visą pagalbą, suteiktą pereitos misijos metu.

Prašysiu suprasti, kad misija neturi galimybių aplankyti visų bendruome
nių, todėl vyks tik į tuos miestus, kurių bendruomenės išreikš poreikį pasi
naudoti misijos paslaugomis ir bus pasirengusios sudaryti reikiamas sąlygas 
darbui. Todėl dar kartą prašyčiau šį klausimą aptarti savosiose bendruome
nėse kaip galima skubiau ir kiekvienos bendruomenės (t.y. ne pavienių asme
nų) vardu atsakymus pateikti ne vėliau kaip iki liepos mėn. 26 d. ambasados 
konsulės e-pašto adresu: consul@lithenib.or.jp Bendruomenėms, kurios 
atsakymus ambasadai jau atsiuntė, pakartotinai teikti informaciją nebūtina.

Su pagarba,
Dainius Kamaitis

Ambasadorius Australijai

ald2010melbourne

Gruodžio e* 6 d. [Sekmadienis)

-iy PROVIZORINĖ PROGRAMA
aid1 melbourne soio

10 am-6 pm Sporto klubų registracija (Melb. Liet. Klubas, Nth. Melb.)
Gruodžio 37 d. (Pirmadienis)

10 am Atidarymo šv. Mišios (St Mary Star of the Sea bažnyčia)
1.30 pm ALD ir Sporto Šventės Atidarymas (Melbourne Sports and 

Aquatic Centre, Albert Park
6.00 pm Meno Parodos Atidarymas (Smith Gallery, Nth. Melb.)
7.30 pm Susipažinimo Vakaras (MLK)

Gruodžio d. (Antradienis)
8 am Tautinių šokių repeticija (MSAC)
9 am ALKF Suvažiavimas (MLK) 

Sporto varžybos (MSAC ir kitur)
10 am Architektų ir inžinierių paskaita (MLK)
11 am Tautodailės Paroda (MLK)
1.30 pm Literatūros Popietė (MLK)
7 pm Tautinių Šokių Šventė (MSAC)

Gruodžio 89d. (Trečiadienis)
9 am Krašto Tarybos Suvažiavimas -1 - (MLK) 

Sporto varžybos (MSAC ir kitur)
11.30 am Vaikų Meno Paroda (MLK)
12.30-2.30 „Į storumą” - Lietuviškų patiekalų šventė (MLK)
3.30 pm ALIS AGM (MLK)
7 pm Jaunimo Talentų Vakaras (MLK)

Gruodžio 3Od. (Ketvirtadienis)
8 am Chorų repeticija (St Mary Star of the Sea bažnyčia)
9 am Krašto Tarybos Suvažiavimas - 2- (MLK) 

Sporto varžybos (MSAC ir kitur)
2 pm Lietuvos Baleto Bičiulių Popietė - FLB - (MLK)
7 pm Dainų ir Muzikos Šventė (St Mary Star of the Sea bažnyčia)

Gruodžio 31 (Penktadienis)
9 am Krašto Tarybos Suvažiavimas - 3 - (MLK)
10 am Mokytojų Suvažiavimas (MLK)
2 pm ALD ir Sporto Šventės Uždarymas/rinktinė (MSAC)
8 pm Naujų Metų Balius (Ultima Function Centre, Keilor)

Sausio 1d. [Šeštadienis]
12 noon lešminė (bus skelbiama vėliau)

Sausio S d. (Sekmadienis)
2 pm „PAMARYS” koncertas (MLK)

Australijos lietuvių skautų Rajoninė stovykla
Sausio 8 d. “Pamarys” koncertuoja Canberroje.
Sausio 9 d. “Pamarys” koncertuoja Sydnėjuje.
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Ketvertų metų Raštikytė Sibire
Sekmadienį, birželio 20 dieną, Sydnėjaus Bibliotekos Bičiulių popietė buvo skirta Sibiro 

tremtinių ir pokario pabėgėlių prisiminimams bei poezijai. Vienas iš skaitinių - tada ket
verių metukų Meilutės Raštikytės, žinomojo generolo Stasio Raštikio dukros, pergyvenimai 
Sibire. Tai - istorija, kurioje akivaizdžiai matoma sovietų siaubingai perskelta šeima. Dar 
prieš trėmimus, kai generolą Raštikį buvo norėta suimti, bet jo nebuvo namie, į Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimą buvo nugabenta jo žmona Elena. Vėliau, prasidėjus trėmimams birželio 
14-ąją, enkavedistai namuose rado likusias visas tris Raštikiu dukras: 11 metų Laimutę, 4 
metų Meilutę ir vos vienerių metukų Aidulę. Šios trys mergaitės buvo išvežtos į Sibirą kartu su 
mamos Elenos tėvais, beveik 80 metų senukais. Karui prasidėjus, birželio 23 dieną iš Kauno 
kalėjimo išsilaisvino mama Elena, kuri netrukus susitiko su savo vyru generolu Raštikiu. 
Sibiran išvežtųjų trijų dukrų ieškoti ir laukti atrodė beviltiška, todėl sovietams grįžtant 1944 
metų vasarą, abu Raštikiui pasitraukė į Vakarus, o vėliau persikėlė Amerikon. Sovietams 
generolas Raštikis rūpėjo, todėl jį parsigabenti buvo užmestas kabliukas. Agentai aiškino ir 
nuotraukomis rodė, kad jų mažiukės dukros esančios Lietuvoje ir atrodo bei gyvena puikiausiai, 
vadinasi - grįžkite ir gyvensite kaip normali šeima. Kaip žinoma, abu tėvai Raštikiui ant šito 
kabliuko neužkibo. Bet koks iš tikrųjų buvo mažųjų Raštikyčių gyvenimas ir likimas Sibire? 
Apie tai ir apie enkavedistų apgaulę pasakoja pati Meilutė Raštikytė - Alksnienė. Red.

Ramų ir taikų Lietuvos žmonių gyve
nimą nutraukė rusų okupacija ir Europoje 
jau prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas.

Pirmiausia iš Barboros ir Motiejaus 
Smetonos (vyresnio prezidento Smetonos 
brolio) šeimos nukentėjo dukra Elena 
Raštikienė. Ji kartu su Babūnyte (Rašti
kienės motina) pateko į namų areštą. Buvo 
ieškomas besislapstantis nuo arešto Ele
nos vyras, buvęs Lietuvos kariuomenės 
vadas gen. Raštikis.

Babūnė kaip įmanydama guodė savo 
dukrelę Eleną, padėdavo jai prižiūrėti 
savo anūkėles: Laimutę, Meilutę ir dar 
krūtimi penimą Aldutę. Elena neišdavė 
savo vyro, tai buvo suimta ir patalpinta j 
Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą. Ant se
nųjų Barboros ir Motiejaus rankų liko trys 
našlaitės.

1941 m. birželio 14 d. mano seneliai 
ištremiami su sūnum Adomu ir anūkėlė
mis Raštikytėmis - Laimutei 11 metų, Mei
lutei 4 metai, o Aldutei tik vieneri- iš savo 
namelio Aleksote. Plačiu kryžiumi žegno

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.P.” nr. 23.

Apsipirkimai, 
užsimiršimai ir pelės

Oficialiai pranešu - Bali mane pakeitė. 
Pamažu, nepastebimai aš imu prisitaikyti 
prie balinietiško gyvenimo stiliaus, tai yra 
aš pasiduodu impulsui ir užmirštu, kad 
reikia planuoti ir vykdyti kas buvo numa
tyta ir... na, žinote, kitus dalykus. Kaip ma
tote, aš net užmirštu žodžius tiems daly
kams, kurie man buvo tokie svarbūs ma
no priešbalinietiškam gyvenime. Taip gali 
paveikti gyvenimas Balyje, ypatingai to
kiame rajone, kuris, atrodo, yra paskirtas 
beviltiškai pasime tusiems.

Vieną dieną aš išvažiavau apsipirkti. 
Vis dar kvailai įsivaizduodamas, kad aš 
galiu viską atsiminti. Pirkinių sąrašo ne
pasidariau. Ką gi, sąrašai reikalingi tiktai 
užuomaršoms, ar ne? Ir aš tikriausiai bū
čiau atsiminęs nusipirkti daugumą man 
reikalingų dalykų, jeigu nebūčiau pamir
šęs apsipirkti. Mat atsitiko taip, kad va
žiuodamas pro mano mėgiamą masažo 
kabinetą, aš pajutau nenugalimą norą pa
silepinti ir užsukau tenai. Po valandos to 
migdančio malonumo aš išėjau pasiimti 
savo motociklo ir tęsti dienos plano.Tas 
užtruko gana ilgai, nes aš buvau užmiršęs, 
kur aš motociklą palikau.

Suradęs motociklą, dar vis būdamas 
apsnūdęs po masažo, nutariau, kad puo
dukas kavos būtų visai ne pro šalį, tai dar 
40 minučių prabėgo skaitant, svajojant ir 
stiprinantis kava, kol aš nuvažiavau namo. 
Tada aš prisiminiau, kad visai pamiršau

Mūsų Pastogė Nr. 27, 2010.07.14, psl. 

jo išvežama Barbora savo namelį, sodelį, 
gėlyną. Prasidėjo ilgas ir sunkus kelias į 
nežinią. Nežinojo nei kur, nei už ką juos 
veža. Senelis verkė, prašė, kad jį sušaudytų 
vietoje, bet niekur nevežtų. Barborai ir 
Motiejui buvo beveik 80 metų.

Išvažiavome be šiltesnių drabužių, be 
maisto. Seneliai galvojo, kad mus veža 
sušaudyti arba į kalėjimą, kur kalėjo jų 
dukra Elena. Kauno geležinkelio stotyje 
Adomas buvo atskirtas nuo mūsų. Vežė 
užrakintuose vagonuose, badavome, troš
kome be oro ir vandens. Babūnė labai 
išvargo kelionėje su seneliu, sulyso, pasku
tinį trupinėlį, gautą iš gerųjų tautiečių, da
lino savo anūkėlėms. Ypač sunku buvo 
mūsų mažajai Aldutei, jau kelionėje varg
šelė pradėjo viduriuoti. Pagalbos nebuvo 
jokios. Keliaujant prasidėjo karas ir mūsų 
traukinys dažnai stovėdavo, kad praleistų 
į Vakarus skubančius rusų kareivių 
ešelonus.

Atvykę į Altajų buvome nuplukdyti į 
gyvenvietę “Kamen na Obi” ir apgyvendin- 

apsipirkti. Greitai užšokau ant motocik
lo ir po penkių minučių kelionės atsi
dūriau apsipirkimo centre niekaip nega
lėdamas atsiminti, ko man ten reikėjo. Gal 
mano piliulių atminčiai pagerinti? Tada 
aš savęs paklausiau: “ Ką aš būčiau para
šęs, jeigu aš būčiau sudaręs pirkinių są
rašą?” Ir staiga aš tiek daug prisiminiau, 
kad pripildžiau savo vežimėlį prekėmis 
už 400,000 rupijų.

Pasirodo, tai nebuvo atmintis, o kaž
koks neaiškus įsivaizdavimas, nes kai 
grįžau namo pamačiau, kad nenupirkau 
nė vieno daikto, kurį buvau suplanavęs 
nupirkti. Mano buvusiame gyvenime toks 
įvykis mane būtų pritrenkęs. Aš būčiau 
pagalvojęs, kad su manimi kažkas rimtai 
netvarkoj ir iš karto būčiau išlėkęs pa
tikrinti savo smegenis. Bet ne dabar. Aš 
tiesiog priimu tą užsimiršimą kaip natū
ralų Bali gyvenimo reiškinį, ir jeigu ma
no indaujoj yra krūvos dalykų, kurių man 
nereikia - tai kas? Juk visuomet yra dar 
rytdiena.

Po poros minučių aš akies kampeliu 
pastebėjau kažkokį šmėstelėjimą. Jeigu 
aš jo nebūčiau pastebėjęs, tai mano 
pembantu klyksmas būtų man pasakęs, 
kas ten buvo. Pelė! Ji ramiai tipeno iš 
darželio į indaują ir būtų užlipusi ant 
mano dešinės kojos. Įpratęs žaibiškai 
apsispręsti, aš tryptelėjau tiesiai prieš pelę, 
kad ją nubaidyčiau. Įžeidžiantis veiksmas, 
aš žinau, bet dauguma mano pažįstamų 
pelių po tokio agresyvaus veiksmo cyp- 
damos bėga į priešingą pusę.

Šita pelė pasirodė tvirtesnė. Ji sustojo, 
piktai pažiūrėjo į mane ir tęsė savo kelio
ne. Manopembantu,visuomet atpažįstan- 
ti žiaurų plėšrūną, tuoj pabėgo laiptais į 
viršų. Likęs be savo adjutanto, aš likau 

-vienas susitkti su šiuo žvėrim, kuris visai 
6

Meilutė Raštikytė - dabar Alksnienė.

ti ilgame, dideliame barake. Miegojome 
ant žemės. Barakas buvo pilnas moterų, 
vaikų, senelių.

Išvarginta ilgos kelionės Aldutė silpo, 
vėmė, viduriavo. Negaudama pagalbos 
Aldutė mirė ant vienuolikmetės savo 
sesutės Laimutės rankų. Laidotuvėse 
dalyvavo baveik visi ištremtieji. Mano 
sesytės karstelį ir kapelį puošė daug at
neštų lauko gėlių.

Po metų mus perkėlė į Pavlovską. Ga
vome kampą rusiškoje troboje. Bet sene
liams nuo to gyvenimas nepalengvėjo. 
Abudu buvo nedarbingi. Senelio sveikata 
buvo palaužta sunkaus fizinio darbo, 
dirbto visą gyvenimą. O ypač jį palaužė 
brolio ir jo šeimos tragedija. Mano senelis 
Motiejus Smetona mirė 1943 m. vasarą 
Pavlovske. Atvykę saugumiečiai su pa
ruošta Seneliui neobliuotų lentų dėže, 
paguldė į ją mums brangų Velionį ir iš
vežė. Kur Senelį užkasė, kur jo kapelis, taip 
ir nežinojome.

Ir vėl bėga šalčio, bado metai. Valgome 
Babūnytės iš šiukšlynų surinktų bulvių 
lupenų ir įmaišytų degintų kaulų miltų 
“blynų”. Valgant traška burnoje kaulamil- 
čiai,bet skanu. Vasarą uogos, įvairių žo
lių sėklos, grybai. Buvo dienų, kai Babū- 
nytė eidavo per žmones užsikabinusi ter- 
belę... Kelios sušalusios bulvės, miltų sau
ja, gelbėdavo mus nuo mirties. Nuo nuola
tinio badavimo ištinome, o mūsų vaikiški 
pilvukai pasidarė dideli.

Atėjus pavasariui, kai tik pasirodė 
dilgėlės, Babūnytė virdavo dilgėlių, o vė
liau balandų sriubos. Jei tarp dilgėlių 
rasdavome tešlos kleckiuką, būdavo be 
galo skanu.

Babūnė, radus kur nors vatos gabaliu
ką ar seną kojinę, plaudavo, ardydavo. Bu
vo pasidariusi kobinį, su kuriuo verpdavo 
vatą, su pasidarytais virbalais megzdavo 
mums kojines. Verdančiu vandeniu Babū
nė plikydavo čiužinius, lovos lentas, nes 
buvo blakių, blusų. Jos ypač kąsdavo 
naktį, visa oda buvo jų nugraužta. Vasarą 
Babūnė su sesute Laimute tempdavo iš 

neturėjo supratimo apie savo vietą di
džiojoje pasaulio schemoje. Mikliai pa
spyręs, aš nusviedžiau pelę atgal į darželį. 
Ji dar vis nesiruošė bėgti. Ji net atsistojo, 
piktai pažiūrėjo į mane ir suriaumojo.

Jūs žinote, kad pelės neriaumoja. Jos 
komunikuoja ultragarsais, vos girdimais 
cyptelėjimais ir kartais greitu čiauškėji
mu. Nežinau, ką ji darė, bet galiu prisiekti, 
kad ji riaumojo į mane žiūrėdama. Tiesa, 
garsas buvo nestiprus ir beveik apgailėti
nas, bet tai tikrai buvo riaumojimas. Rei
kėjo dar kelių spyrių, kol aš tą sutvėrimą 
nuvariau į darželį - riaumojantį visą kelią 
- kol jis nenorom pabėgo, vis per petį 
atsigręždamas į mane. O aš net nežinojau, 
kad pelės turi pečius.

Ir taip, su masažu, kava, apsipirkimu 

miško pririnkusios konkorėžių, kuriais 
žiemą kūrendavo krosnį. Prisimenu, kaip 
sušalusi grįždavau iš lauko, šildydavau 
savo kojytes prie Babūnės, o ji naršydavo 
mano plaukus pirštais ir traukdavo utė
les, kurias tuoj pat sutraiškydavo nagu.

Babūnė mokėjo megzti ir naktį. 
Babūnytė megzdama tyliai užgiedodavo: 
“Kas nori Panai Marijai tarnaut, per jos 
užtarimą išganymą gaut”. Prisiglausdavau 
prie Babūnytės, tyliai klausydavausi jos 
balso, jausdavausi tokia saugi ir besiklau
sydama užmigdavau.

Taip bevargstant praėjo šešeri metai - 
šalčio, ligų, bado, nuoskaudos metai. Ir 
štai atvyko iš Lietuvos toks ponas, tamsiai 
apsirengęs, su gražiu spalvotu kakliniu. 
Aprengė mane su sese nuo galvos iki 
kojų naujais drabužiais. Vietoj senų sku
durų nupirko vienodus apsiaustėlius, ke
pures, batus. Pakeliui į Lietuvą fotogra
favo su nauja apranga mus ir Babūnytę. 
Pasirodo buvom įkaitės.

Vėliau sužinojome, kad nuotraukos 
buvo vežamos tėveliams į Vokietiją, kartu 
parašyta, kad jie grįžtų į Lietuvą, kurioje 
ras dukreles, o Elena - savo mamą. Tėvams 
tų spąstų atsisakius, vėl mūsų laukė trem
tis. Apie tai kažkaip sužinojo mus gelbėję 
žmonės ir mudvi paslėpė.

Iš Aleksoto antrą kartą ištrėmė į Sibirą 
mūsų gerąją Babūnę - Barborą Smetonie
nę su sūnumi Antanu. Sibire ji dar gyveno 
7 metus. Mirė 1955 m. Irkutsko srityje, 
Usolje. Tada jai buvo 92 metai. Dėdė An
tanas su skausmu pasakojo: “Tirpo ir su
tirpo kaip žvakelė”.

Tarp tūkstančių vaikų ir senelių kaule
lių Sibire yra ten kažin kur ir mūsų sesu
tės Aldutės, senelio Motiejaus Smetonos, 
jo sūnaus Adomo Smetonos, žuvusio lage
ryje 1942 m., palaikai.

* * *
Meilutė Raštikytė - Alksnienė gimė 1937 

m. Kaune. Nuo 1941 m. iki 1946 m. buvo 
ištremta į Sibirą, į Altajaus kraštą; Po 
grįžimo iš Sibiro, vėlgręsiant ištrėmimui, 
ilgą laiką slapstėsi šiaurės ir vidurio Lie
tuvoje su pakeista pavarde. Po Stalino 
mirties reabilituota, liepta ir toliau gy
venti su svetima pavarde.

Meilutė mokėsi Šeduvos vidurinėje 
mokykloje, Kauno I-oje Darbo jaunimo 
mokykloje. Nuo 1961 metų studijavo 
Kauno Medicinos instituto Gydomajame 
fakultete. 1967 m. ištekėjo už inžinieriaus 
Alfonso Alksnio. 1968 m. susilaukė sū
naus Lino Stanislavo. Jis, kaip ir tėvas, 
tapo inžinierium. 1971 m. susilaukė duk
ters Jurgitos Elenos, kuri baigė Vilniaus 
Dailės akademiją.

Meilutė nuo 1968 m. gyveno Jonavoje. 
Dirbo vaikų ligų gydytoja. 1985 m. po 
sunkios ligos mirus vyrui, viena augino ir 
leido į mokslus vaikus. Šiuo metu gyvena 
Jonavoje, pensininkė. Kiek sveikata lei
džia, dalyvauja Tremtinių sąjungos, 
birutiečių, kudirkiečių veikloje, skaito 
grožinę literatūrą, lietuvišką spaudą, do
misi Lietuvos istorija.

□
ir pele, kuri galvojo, kad ji yra Bali tigras, 
mano diena maždaug ir prabėgo. Bet man 
reikėjo dar kartą važiuoti apsipirkti. Šį 
kartą aš padariau pirkinių sąrašą, įrašy
damas viską, ką buvau užmiršęs nupirkti 
pirmą kartą, įskaitant - taip, jūs atspėjote - 
pelėkautus. Ta pelė matyt buvo atsiųsta 
aukštesnės galybės, kad man primintų.

Matote kaip Balyje viskas vyksta - 
atrodo visai nesurišti įvykiai sutvarko pa
simetusio žmogaus gyvenimą, ištaiso 
klaidas ir išlygina laikino užsimiršimo 
pasėkas. Tai viena iš priežasčių, kodėl man 
čia patinka.

Išskyrus, kad pakeliui į krautuves aš 
pamačiau taip jaukiai atrodantį masažo 
kabinetą...

(Bus daugiau)
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KOVAS News 
Games against the Latvians 

Saturday, 18th September, 2010, Bankstown Stadium
These are the approximate times:

11.00 am U18 Boys
12.00 Men’s 2 side (this is all the players who do not make the First

side)
1.00 Opening with Kids U12 playing 2x10 min Game

Straight after following the Women’s games:
2.30 Veterans
3.30 Men’s First

there will also be Volleyball. Times to be advised.
Food and drink will be available upstairs. Please keep this date free and invite as 

many old players as possible. We also need volunteers to serve drink and food.

Contact any of the following KOVAS committee members:
Peter Andrejunas 9680 3389
Gediminas Sauka 8678 5227
Ray Jurkūnas 9534 2967
Peter Burokas 0424 725 106
Peter Kains 0407 298 472
Jonathan Lee 0421 735 957
Robert Liutackas 0447 629 631
Tom Jablonskis 0400 669 065 tom.jablonskis (5) gmail.com

SEE YOU THERE !!!!!
Nita Wallis

.•■•‘TH’

Žalgirio mūšiui - tarptautinė parodaVilniuje
2010 m. lapkričio 3 d. Vilniuje bus ati

daryta tarptautinė paroda, skirta Žalgirio 
mūšio 600 metų jubiliejui. Šia paroda 
siekiama ne tik pristatyti šį lemtingą visos 
Europos istorinės raidos įvykį, aktualinti 
senąją Lietuvos istoriją, bet ir ugdyti vi
suomenės istorinę atmintį, auklėti šviesti 
jaunuomenę, puoselėti pilietiškumą ir pa
triotizmą. Parodos vienas svarbiausių tiks
lų - pažvelgti į Žalgirio mūšio atminties 
saugojimo tradiciją Lietuvoje, Lenkijoje, 
Abiejų Tautų Respublikoje, priespaudos 
metais ir nepriklausomų valstybių atkū
rimo laikais, t y. nuo XV a. iki XX a. pabaigos.

Svarbiausias parodos akcentas - monu
mentalus lenkų dailininkų Zygmunt 
Rozwadowski ir Tadeusz Popiel sukurtas 
Žalgirio mūšio paveikslas-panorama, 
skirtas istorinių kautynių 500 metų jubi
liejui pažymėti ir nutapytas 1910 m. Nors 
paveikslas buvo skirtas Krokuvai, šiandien 
jis saugomas Lvove.

Kartu su šiuo paveikslu numatyta eks
ponuoti istorinių trofėjinių Žalgirio mūšio 
vėliavų kopijas, kitas kautynių relikvijas, 
XV-XX a. eksponatus (paminklus ir jų

modelius, spaudinius, ginklus, šarvus, iko
nografinę medžiagą ir kt.), liudijančius 
gyvybingą Žalgirio mūšio atminimą dau
gelio tautų savimonėje ir kūryboje. Lietu
voje šis atminimas gyvybingiausias buvo 
Vilniaus katedros, kurioje buvo sudėta da
lis trofėjinių kryžiuočių vėliavų, sudegusių 
XVI a. pradžioje, aplinkoje ir pirmiausiai 
buvo siejamas su Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Vytauto asmeniu, kuriam kate
droje buvo įrengtas paminklas, atkurtas 
XIX a. viduryje.

Vienas įdomiausių ir Lietuvai aktua
liausių parodos akcentų turėtų būti neži
nomo Vokiečių ordino karinio vado laiš
kas Ordino didžiajam magistrui, parašytas 
apie 1411-1413 m. ir atrastas bei paskelbtas 
prof. Sven Ekdahl, kuriame aiškinama, jog 
lietuviai „Didžiajame mūšyje” nebėgo, 
o tiesiog surengė klaidinantį atsitraukimo 
manevrą, suardžiusį riterių gretas ir nulė
musį mūšio lemtį Lietuvos ir Lenkijos ka
riuomenių naudai bei leidusį sutriuškinti 
Vokiečių ordino riterių kariuomenę.

Parodos ekspozicija veiks iki 2011 m. 
kovo mėnesio pabaigos. □

ild201 Omelbourne
Siūlomos apsistojimo

Old1 motbourna ao»o VlCtOS

Accommodation
He* » MxxmnwWwi rtmacnM mgM H MpM *« gu*»e d MO?0W

HOTEL CONTACT ROOM TYPE PRICE

Arden Motei Phone. 03 93297211

15 Arden Street Twin room $86

North 3 bed room $110

Melbourne 4 bed room $140

VIC, Australia

Miami Hotel

Melbourne Superior Single $12500

13 Hawke SL Phone: *61393212444 Twin $125.00

West discounted rale based on a 4 Double $125.00

Melbourne night booking Economy Single $65.00

3003. Please quote LITHG, with a Twin $65.00

VIC. Australia booking for 4 night minimum

Park Squire garksqyIr^m?Q.c$mJM

Motor Inn & Phone: +61 3 93296077

Serviced

Apartments

3 bedroom apartment, <»«*«•• $210 
awe bad** 1 eot* bed mdMn|

2 bedrooms apartment

1 bedroom apartment iw 10

Double motel room mt $95
1 »ir' i

Twin motel room ■.»««i$105
*iMo«c«b*« •;« iwtgtotMO

Family room 44

Reikia naujo pianino!
Sydnėjaus lietuvių choras “Daina” prieš daugelį metų rinko pinigus dėl Lidcombe St. 

Joachim’s bažnyčios vargonų. Sydnėjaus lietuvių bendruomenės dosnumo dėka, vargo
nai buvo nupirkti. Nors vargonai yra bažnyčios nuosavybė, bet jau eilę metų, net ir šian
dien, juos naudoja Sydnėjaus lietuviai.

Šiuo metu choras “Daina” naudojasi mažu, senu Lietuvių Klubo pianinu, kuris jau 
visai susidėvėjęs. Žinodami Lietuvių Klubo finansinę padėtį mes negalime prašyti, kad 
Klubas nupirktų naują pianiną. Tačiau Sydnėjaus Lietuvių Klubas nutarė prašyti para
mos iš NSW valstijos. Paaiškėjo, kad valstybės grant yra įmanoma gauti, jeigu ir mūsų 
lietuvių bendruomenė parodys savo iniciatyvą tam reikalui - būtent pradės rinkliavą 
pianino įsigijimui. Aš, Birutė Aleknaitė, choro vadovė, prašau jūsų dosnumo naujo 
pianino įsigijimui. Aukas priima choro “Daina” Valdyba. Ačiū visiems.

V

Monetos Žalgirio mūšiui
Lietuvos bankas į apy

vartą išleido tris kolek
cines, progines monetas, 
skirtas Žalgirio mūšio 
600 metų sukakčiai: tai 
500 litų auksinė (žiūr. 
nuotr. dešinėje) ir 50 litų 
sidabrinė kolekcinės 
monetos, taip pat 1 lito 
vario ir nikelio lydinio 
kolekcinė apyvartinė mo
neta.

Auksinės ir sidabrinės monetų reverse 
raiteliai ir pėstininkai pavaizduoti re
miantis viduramžių knygų piešiniais. Ko
va vaizduojama šiek tiek teatrališkai, figū
rų dydis skirstomas pagal svarbą kompo
zicijoje ir to laikmečio hierarchiją.

Kitose monetų pusėse - stilizuotas Vy
tis arba to laikotarpio valstybės valdovo 
antspaudai, vaizduojamas didžiojo kuni
gaikščio Vytauto majestotinis antspaudas,

sukurtas vos keleri metai prieš mūšį.
Monetas nukaldino bendrovė „Lietu

vos monetų kalykla“. 500 litų auksinės 
monetos tiražas - 5,000 vienetų, 50 litų 
sidabrinės monetos tiražas - 10,000 vie
netų, 1 lito vario ir nikelio lydinio mone
tos tiražas - vienas milijonas vienetų.

Žalgirio mūšio 600-mečio proga ko
lekcines, progines monetas šiemet išlei
džia dar trijų valstybių centriniai bankai - 
Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos. □

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

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busyl
i.—■............ .. ..................—.............- .i

Liūdna žinia

AUS

“Mūsų Pastogės” Redakcija gavo žinią, kad šių metų liepos 4 dieną Hobarte mirė 
Antanina Krutulienė, 93 metų amžiaus. Liūdesy liko duktė Regina, 
anūkės Indra su vyru Darrchi ir Caroline, proanūkė Victoria.

Prisimindama

A ft A Vytautei Patašių
auikoju “Mūsų Pastogei” $25.

Margarita Bimbienė

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, liepos 18 dieną, 1130 

vai. ryto SL Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Praneškite savo artimiesiems ir draugams.
Po pamaldų Sydnėjaus Lietuvių Klube vyks ypatinga popietė “Christmas in July”. 

Pasišildykite ten prie muzikos ir Svetlanos lietuviškų patiekalų. Nesigailėsite.
Katalikų Kultūros Draugija

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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AGM of the Australian Lithuanian 
Community in Melbourne Association Inc.

The Annual General Meeting (AGM) of the Australian Lithuanian Community 
in Melbourne Association Inc. will be held in the Jubilee Hall of the Melbourne 
Lithuanian Club, starting at 2pm on Sunday 1 August 2010.

The agenda will include the President’s report on the activities of the committee 
(ALB Melbourne Apylinkės Valdyba) since the last AGM and the Treasurer’s 
financial report. Due to the extra workload on the committee arising from the 
Lithuanian Days in Melbourne at the end of the year, the committee is seeking to 
co-opt a member of the community to help out with the work of the committee.

Dr Paul Kabaila,
President of the Committee of the Australian Lithuanian Community in 

Melbourne Association Inc. (ALB Melbourne Apylinkės Valdyba)

Pranešimas
Lietuvos Baleto Bičiulių rengiama Popietė Melbourne, Jubiliejinėje salėje, 

įvyks rugpjūčio 15 dieną 2 vai. p.p., o ne spalio 17 d. kaip buvo skelbta “2010 
metų Lietuviškų Renginių Melbourne Kalendoriuje”.

Popietės pradžioje turėsime muzikinį įtarpą, atliktą mūsų vietinio muzikanto, 
ir po to rodysime DVD “Nerijus”. Tai DVD filmas, sukurtas žinomo Vilniaus 
režisieriaus Vytenio Pauliukaičio, apie Lietuvos baleto pagrindinį šokėją - 
primarijų Nerijų Jušką. Filme matysite žymių baleto asmenų pasisakymus apie 
Nerijų, jo mamos ir mokytojos prisiminimus iš Nerijaus vaikystės, įvairių baletų 
ištraukas ir Nerijų, šokantį su garsiomis balerinomis. Filmo pabaigoje Nerijus 
šoka baleto “Zorba Graikas” nepaprastą zorbos sirtaki finalą!

Po DVD vyks turtinga, vertinga ir gausi loterija, būsite pavaišinti kava, tortais 
ir pyragais. Įėjimas aukomis. ? J. Zaikauskas

The ald2010melbourne
invite all youth between the ages of 5 and 18 to participate in the

Youth Art Show, 27 - 30 December 2010
during the Lithuanian Days in Melbourne 2010

FIRE, WATER, EARTH, AIR
How do we respect and nurture these sacred elements so precious and in 

need of great care and attention in our world today? How can we help Mother 
Earth get back on track? Artworks must relate to the theme. Prizes will be 
awarded to the most creative, inventive and inspiring artworks that re-think, re
cycle or re-use materials. Any medium accepted.

Size limit Imx Im. Ages-5 - 18
Opening December 28th, 11:30 am, Lithuanian House, Melbourne 

Prize donations welcome!
Please call or e-mail Julija Simankevičius to book in your Artwork.

Ph: (03) 988 5 1792 E-mail: studio2@imaging.com.au
Before : November 1, 2010

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir šeštadieniais - Klubas uždarytas
Antradieniais - sekmadieniais - Klubas atidarytas nuo 12 vai. dienos.

Klubo restoranas
Virtuvėje dirba šefas Antonio.

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

Sekmadieniais - Svetlanos lietuviški patiekalai

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

Sekmadienį, liepos 18dieną, 1 vai. p.p.- Christmas in July. 
PROGRAMOJE - siurprizai, muzika ir gera nuotaika.

Kviečiame į Pabaltiečių Balių, 
šeštadienį, liepos 24 dieną, 7 vai. vakaro.
Kaina - $50 asmeniui.
• Šampano taurė ir užkandėlė atvykus.
• Trijų patiekalų vakarienė.
• Gyva muzika.
• Loterija.
Apranga: vakarinė / formali.
Užsakymai priimami Lietuvių Klube tel.: (02) 9708 1414, iki

kuris įvyks

liepos 18 d.
1

Sunday, 1 August, 2010, 2 pm

Liutauras Navickas
famous opera soloist from Lithuania 

will be performing popular classical opera arias and songs 

accompanied by WojClCCh WlSIlieWSki 
at the Lithuania Club, 16 Meredith Street, Bankstown 

for bookings ph: 9708 1414 only $25/ticket
BOOK TICKETS EARLY SO AS NOT TO BE DISAPPOINTED

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Gerbiami SBS Lietuviškos radijo programos 
klausytojai,

Įvairiausią informaciją prašau siųsti e-mail: rymantc.gell@sbs.com.au.
SBS telefonas: (02) 9430 3011. Jeigu neatsiliepčiau - palikite žinutę.
SBS fax: 02 9438 1114. Adresas:
Locked Bag 028, Crows Nest, NSW, 1585 arba 
14 Herbert Street, Artarmon, NSW 2064.
Iš anksto dėkoju. Executive Producer

Lithuanian Language Program, SBS Radio, Sydney

Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos Draugijos 
Metinis Susirinkimas

įvyks šių metų rugpjūčio 29 dieną, sekmadienį, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių 
Klube, Bankstown.

DARBOTVARKĖ: 1. Pirmininkės pranešimas.
2. Finansinis pranešimas.
3. Veiklos pranešimas.
4. Bendri reikalai.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija Ine

Australijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas: 
www.austlb.org

“Musų Pastogė” ieško savanorių
Vytauto Patašiaus asmenyje netekus pasaulio įvykių apžvalgos korespon

dento, “Mūsų Pastogė” ieško asmens, kuris sutiktų reguliariai tęsti šį darbą. Taip 
pat ieškomas dar vienas (ar daugiau) Lietuvos įvykių apžvalgininkas. Naudojantis 
internetu, korespondentui nebūtina gyventi Sydnėjuje. Savanorius prašome 
pranešti “MP” Redakcijai įprastiniais būdais (e-mail, telefonu, paštu).

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

old' mbeurne «on Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška

Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018.
e-mail: juskagirl@y7mail.com www.ald2010.org

■— 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.orgjiu/Pastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Danius Kairaitis, 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 on 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 Pty Ltd., 22 - 24 Lilian Fowler Place, Marrickville, NSW2204.
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