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Trėmimai paminėti Hobarte

Šių metų birželio 13 dieną tragiškieji trėmimai į Sibirą Hobarte paminėti šv. Mišių metu 
St. John bažnyčioje, Glenorchy, kur susirinko apie 200 latvių,lietuvių ir estų. Vėliavas prie 
altoriaus įnešė latvių .lietuvių (Mindaugas Kožikas) ir estų bendruomenių pirmininkai. 
Bažnyčios klebonas (australas) savo kalboje trumpai prisiminė ištremtuosius ir pakvietė 
visus už juos pasimelsti. Po pamaldų bažnyčios salėje visi vaišinosi kavute.

. Nuotraukoje - dalis šv. Mišiose dalyvavusiųjų. Priekyje sėdit buvusi Hobarto Apylinkės 
Valdybos pirmininkė Rožė Vaičiulevičius ir Andriana Taylor - I»rd Mayor Glenorchy.

Pirmieji Prezidentės metai

“Misija
Sibiras 2010”

Liepos pra
džioje traukiniu 
Vilnius - Maskva į 
daugiau nei dvie
jų savaičių truk
mės ekspediciją 
išvyko aštuntoji 
projekto “Misija

Sibiras 10” dalyvių komanda. Deja, prieš 
kelias dienas projektas neteko vieno iš 
globėjų - Prezidento Algirdo Brazausko, 
nuo pat pradžių prisidėjusio prie projekto 
įgyvendinimo.

Penktus metus iš eilės Lietuvos jaunimo 
organizacijos tarybos (LiJOT) organizuo
jamo projekto “Misija Sibiras” dalyviai 
šiais metais lankysis Uralo Sverdlovsko 
srityje, kurioje planuojama aplankyti Lob- 
va, Malaja Lata ir kitas vietoves. Ekspedi
cija lankys lietuvių tremties ir įkalinimo 
vietas, tvarkys neprižiūrimus kapus, susi
tiks su čia gyvenančiais lietuviais bei turės 
užduotį - perduoti Sibire pasitikusiems 
lietuviams laišką, rašytą Lietuvoje gyve
nančių tautiečių.

Lietuvos visuomenė domisi ir palaiko 
tokio pobūdžio iniciatyvas: birželio 20 
dieną surengto “Misija Sibiras 10” koncer
to tiesioginės transliacijos metu paaukota 
beveik 60,000 litų lietuvių kapinių Sibi
re tvarkymui

Šiomis dienomis pasiekė LiJOT žinia 
iš Rusijos Federacijos, Sverdlovsko srityje 
šiuo metu esančių projekto “Misija Sibi
ras 10” dalyvių: “Šiandien buvo itin dar
binga diena - baigėm dažyti ir tverti tvorą

Lietuvos įvykių apžvalga
kapinėse Čeremchovo gyvenvietėje. Ro
bertas padarė didelį kryžių, kurį šį vakarą 
iškilmingai statysim tremtinių sielų pa
gerbimui. Vakar vainikavom Mindaugą, 
giedojom himną ir kalbėjom apie Lietuvą 
ir save. Čia netrūksta ir pavojų: aplink “tū- 
sinasi” meškos, motociklais važinėja vie
tiniai. Paulius.”

Čeremchovo gyvenvietėje kapinės tvar
kytos net keletą dienų, o po to projekto 
dalyviai iškeliauja į Novaja Lialia, kur to
liau tvarkys negrįžusių tautiečių amži
nojo poilsio vietas.

Pagarba jaunimui, norinčiam išreikšti 
pagarbą nors mažytei savo žuvusių pro
tėvių kapų daliai. Jau pirmosiomis 1941 
m. birželio 14 - 16 Lietuvos okupacijos 
dienomis buvo ištremta virš 17,000 Lie
tuvos gyventojų. Per eilę metų iš Lietuvos 
buvo išvežta ne mažiau kaip 300,000 
žmonių. Jų gyvenimo sąlygos buvo itin 
blogos žmonių gyvybei išlaikyti. Tad bu
vusios Sovietų Sąjungos, o šiandieninės 
Rusijos plotai nusėti nekaltų žmonių, 
kartu ir lietuvių, apleistais kapinynais.

Adidedamas didžiųjų valstybės 
įmonių privatizavimas

Liepos 15 dieną Valstybės posėdyje ap
tarta valstybės valdomų įmonių veikla ir 
valdymo efektyvumas. Pritarta sprendi
mui užtikrinti tokių bendrovių veiklos 
skaidrumą. Ūkio ministerija paskirta ko
ordinuojančia visų valstybinių įmonių 
institucija. Ministrams bus pristatyta prieš 
savaitę paskelbta valstybės kontroliuo
jamo turto apžvalga, kurią sukritikavo Pre
zidentė Dalia Grybauskaitė.

Nukelta į 2 psl.

Pirmuosius Prezi
dentės Dalios Grybaus
kaitės vadovavimo Lie
tuvai metus politologai 
ir ekspertai apibūdina 
kaip labai aktyvius ir 
intensyvius, tačiau drau
ge pastebi išryškėjus du 
šalies vadovės portretus - 
atvirą ir nuosaikiai poe
tišką, matomą įvairiomis 
proginėmis situacijo
mis, bet taip pat griežtą, 
kategorišką ir kiek au- 
toritarišką. regimą šalies 
vadovei bendraujant su
politikais ir jai pavaldžių institucijų 
vadovais.

Abu šie portretai Daliai Grybauskai
tei mėnuo iš mėnesio pelno didžiulį vi
suomenės pasitikėjimą - visuomenės 
nuomonės apklausos liudija, kad Dalią 
Grybauskaite palankiai vertina 84.3% 
apklaustųjų, nepalankiai - tik 3.5%.

„Aš dar rinkimų kampanijos metu 
sakiau, kad Dalia Grybauskaitė yra sa
votiška nevilties prezidentė - nepasitiki
mą visais politikais iš eilės, visomis val
džios institucijomis, o Prezidentė yra vie
nintelė, kuria pasitikima. Savotiškai veikia 
psichologinės kompensacijos mechaniz
mas - kažkuo pasitikėti vis tiek reikia“, - 
sakė prof. Algis Krupavičius, kuris pats 
Dalią Grybauskaitę apibūdina kaip tvir
tą, atvirą, lakonišką, bet šiek tiek auto- 
ritarišką valstybės vadovę.

Ryšių su visuomene ekspertas Linas 
Kontrimas sako pirmuosius Prezidentės 
darbo metus galįs įvertinti kaip laiko-

Kiek valstybė turi turto?
Kaip praneša „Verslo žinios“, Ūkio 

ministerija pagaliau susiskaičiavo, kįek 
valstybė turinti turto, ir pripažino, kąd jis, 
švelniai tariant, valdomas neefektyviai. 
Išsipildžius pažadams kelti griežčiausius 
valstybės įmonės ir viso turto valdymo 
standartus, ne tik pasipildys šalies biu
džetas, bet ir turėtų būti uždarytos va
dinamosios partinės lesyklėlės. “Pirmą 
kartą per 20 metų valstybė inventorizavo 
savo turtą: ką mes turime, už kiek ir kaip 
valdome. Valstybės turto vertė -17.3 mlrd. 
Lt. Jei šią sumą išdalintumėme Lietuvos

Lietuvos bankuose - paslaptingi dalykai ?
“Respublika” su šypsena nurodo, kad 

Lietuvos bankuose dedasi paslaptingi 
dalykai. Šiandien ekonomikos ekspertai 
negali tiksliai pasakyti, iš kokių šaltinių 
smunkant ekonomikai jau pusmetį nuo
sekliai auga indėliai. Sausio 1-ąją bendras 
jų dydis šalyje buvo 40.6 mlrd. litų, o 
gegužės 1-ąją - jau 42.3 mlrd. litų. Kitaip 
tariant, per pirmąjį pusmetį indėlių su
ma padidėjo net 1.7 mlrd. litų.

“Grynųjų pinigų apyvartoje padaugėjo 
net 3%. Mūsų ekonomikai toks augimas, 
žinoma, yra į gera. Tačiau lieka neaiškus 
atsakymas į kitą klausimą - iš kur atsira

tarpį, kurios metu D. 
Grybauskaitė at-skleidė 
savo veiklos strateginius 
orien-tyrus. Apibūdin
damas Prezidentę kaip 
viešos erdvės veikėją, 
ekspertas sako įžvelgiąs 
du šalies vadovės portre
tus - poetišką-proginį ir 
griežtąjj-dalykiškąjį.

„Vienas jų yra pie
šiamas viešomis proginė
mis kalbomis. Čia Prezi
dentė - paprasta, supran
tama, neįmantri, kartais - 
net nuosaikiai poetiška.

Suprantama, kad šio portreto bruožams 
rastis įtakos turi D. Grybauskaitės patarėjai, 
ypač rašantys jos viešas kalbas“, - teigė L. 
Kontrimas.

„Kitą portretą tenka kurti iš tų įspū
džių, kuriuos' sukelia vis rečiau pasitai
kantys gyvi Prezidentės pasisakymai. Jame 
Prezidentė - dalykiška, griežta, nedaugžo- 
džiaujanti, konkreti“, - pridūrė Kontrimas. 
Pasak jo, milžinišką visuomenės popu
liarumą per rinkimus jai pelnė būtent 
griežtasis ir dalykiškasis portretas.

Prof. Algis Krupavičius dar priduria, 
kad Prezidentė negaili kietų žodžių 
ministrams ar kitiems valstybės politikais, 
nors pati nebūtinai siekia konflikto. 
„Prezidentė yra tvirta, lakoniška, atvira ir, 
na, nuolat kyla konfliktų su ministrais, 
apsižodžiavimai... Nežinau netgi kaip ir 
pavadinti. Ji nėra konfliktiška, nes nesie
kia to konflikto labai. Gal sakyčiau šiek 
tiek autoritariška“, - šalies vadovę apibū
dino politologas. □

gyventojams, kiekvienas gautų po 5,600 Lt. 
O per tuos 20 metų iš valstybės valdomo 
turto paprastas lietuvis nieko negaudavo, j 
valstybės biudžetą lėšos neatkeliaudavo”, 
- po Vyriausybės posėdžio sakė ūkio mi
nistras Dainius Kreivys. Ūkio viceministras 
Rimantas Žylius neslepia, kad surinkti 
informaciją apie valstybės turtą nebuvo 
paprasta, mat tokios apskaitos “ką valsty
bė turi iš esmės, nebuvo”. Dalis žinių apie 
įmones ar kitą turtą, kuris priklauso 
valstybei, porą mėnesių buvo renkama 
“rankiniu būdu”. □ 

do tiek pinigų?” - dėstė finansų analiti
kas Vladimiras Trukšinas. Jis teigė kol kas 
tvirtai galintis pasakyti tik tiek, kad Lie
tuvoje sąskaitas gerokai papildžiusios lė
šos nebuvo legaliai uždirbtos mūsų ša
lyje. Jo duomenimis, vien per gegužės 
mėnesį gyventojai savo sąskaitas papildė 
200 mln. litų.

Žinoma, dalį lėšų atsiuntė Vakaruose 
dirbantys giminaičiai, tačiau ne tiek, kad 
susidarytų tokia milžiniška suma. Todėl 
VTnikšinas neatmetė, kad dalis pinigų 
buvo legalizuota iš grėsmingą mastą įgi
jusio šešėlinio verslo. □
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Trumpai iš visur
♦ Pagrindinė numatomos sukurti Rusi-' 
jos priešraketinės gynybos dalis bus 
naujausia zenitinė raketų sistema S-500, 
liepos 13 d. pranešė Rusijos Karinių oro 
pajėgų vyriausiasis vadas.
“S-500 - tai sistema, kuri spręs prieš- 
raketinės gynybos uždavinius Rusijos 
ginkluotosiose pajėgose”, - žurnalistams 
sakė generolas pulkininkas Aleksandr 
Zelin.
♦ Prancūzijos parlamento žemieji rū
mai antradienį patvirtino įstatymo projek
tą, draudžiantį musulmonų moterims 
viešai dėvėti visą veidą dengiančius gob
tuvus. Už įstatymo projektą balsavo 335 iš 
577 Nacionalinės Asamblėjos narių.
Projektą palaikė prezidento Nicolas 
Sarkozy dešiniųjų dauguma, o socialistai 
ir komunistai per balsavimą susilaikė.
♦ Dešimtyje Kinijos provincijų, daugiausia 
Jangdzės baseine, stiprios liūtys ir jų su
kelti potvyniai nusinešė 107 gyvybes, dar 
59 žmonės laikomi dingusiais.
Pasak naujienų agentūros „Xinhua”, lie
pos 13 d. turimais duomenimis nuo liūčių 
sukeltų potvynių nukentėjo apie 29 mi
lijonai gyventojų, iš kurių beveik milijo
nas buvo evakuoti.
♦ Per artimiausius 16 metų Indija iš 
Kinijos atims daugiausiai gyventojų 
turinčios pasaulio šalies vardą, teigiama 
ataskaitoje.
Pareigūnai pastebi, kad iki 2050-ųjų 1.6 
mlrd. pasieksiantis gyventojų skaičius kels 
grėsmę sparčiam šalies ekonominiam 
vystymuisi, rašo telegraph.co.uk.
Dabartinis 1.1 mlrd. siekiantis Indijos 
gyventojų skaičius iki 2026 metų padidės 
dar 371 mln. ir smarkiai aplenks Kiniją su 
jos 1.35 mlrd. gyventojų.
♦ Italijos policija liepos 13 d. pranešė 
surengusi operaciją, kurios metu buvo

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Paskelbta, kad maždaug 300 valstybi
nių įmonių valdo turto už daugiau nei 17.3 
milijardo litų, tačiau per metus iš jų į biu
džetą įplaukia vos 30 milijonų litų divi
dendų. Apie tai kritiškai kalbėjo Preziden
tė Dalia Grybauskaitė.

Premjero Andriaus Kubiliaus Vyriau
sybė planuoja pertvarkyti valstybės įmonių 
valdymą, kad jos duotų didesnį pelną. Anot 
A. Kubiliaus, valstybinių įmonių veiklos 
ataskaita padaryta pirmą kartą per dvide
šimt metų.

“Reikia pasiekti, kad šios įmonės veik
tų kaip ūkiniai, o ne kaip politiniai sub
jektai. Iki šiol mes esame paveldėję tokią 
situaciją, kai įmonės būdavo valdomos 
kaip socialistinis turtas bandant ieškoti 
galimybių, kaip politiškai veikti tokio 
turto valdymą. Socialinis turtas būdavo 
labai dažnai valdomas socialistiškai”, - tei
gė Andrius Kubilius.

Valstybė žada, kad jau šį rudenį turėtų 
atsirasti strategija kaip bus keičiamas 
valstybei priklausančių įmonių valdymas. 
“Kaip tą turtą valdyti, tai mes, remdamiesi 
kitų šalių patirtimi, parengsime rudenį 
studiją ir ja vadovaudamiesi apsispręsime”, 

' - sakė Min. Pirmininkas Andrius Kubilius.
Lenkijos prezidentas ir Lietuva

Išrinktojo Lenkijos prezidento Bro
nislaw Komorowski senelio dvarvietė 
Lietuvoje įtraukta į lenkų turistų maršru
tus. Grafų Komarovskių palikimui 
sutvarkyti pinigų skirta ir iš Europos 
Sąjungos (ES) struktūrinių fondų. Vienos 
atokiausių Lietuvos vietovių, Rokiškio 
rajone įsikūrusio Kavoliškio, gyventojai 

da,EIJA, BNS ir “Bernardinai”.
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areštuota daugiau nei 300 nusikalstama 
veikla įtariamų asmenų. Operacija buvo 
nukreipta prieš mafijos sindikatą 
‘“Ndrangheta”, kuris veikia pietiniame 
Kalabrijos regione.
Jos metu 3,000 policijos pareigūnų 
Kalabrijoje ir keliuose turtingos Šiaurės 
Italijos rajonuose įvykdė areštus, susiju
sius su nusikalstamo susivienijimo suda
rymu, nužudymu, užpuolimais panaudojant 
ginklą, neteisėta prekyba, reketu ir kitais 
nusikaltimais, rašoma policijos paskelb
tame pareiškime.
♦ Beveik 60% rinkėjų Jungtinėse Vals
tijose sako nepasitikintys prezidentu Ba
rack Obama, rodo liepos 13 d. paskelbti 
visuomenės apklausos rezultatai. Laikraš
čio „Washington Post” ir kanalo „ABC 
News” užsakymu atliktos apklausos re
zultatai labai skiriasi nuo prieš pusantrų 
metų daryto tyrimo duomenų, pagal 
kuriuos, net 60% respondentų išreiškė 
pasitikėjimą prezidentavimą tik pradėju
siu B.Obama. Nors B.Obamos populiaru
mas sumažėjo, tačiau apklausa rodo, kad jo 
reitingai išlieka aukštesni nei bet kurio 
pagrindinių partijų įstatymų leidėjo, likus 
vos keturiems mėnesiams iki lapkritį 
numatytų Kongreso rūmų rinkimų.
♦ Moterų įšventinimas į katalikų kuni
gų luomą yra „nusikaltimas tikėjimui”, 
sakoma liepos 15 d. Vatikano paskelbtose 
naujose drausmės taisyklėse. Remiantis 
Vatikano pareiškimu, „mėginimus įšven
tinti moteris” prižiūrės Tikėjimo doktrinos 
kongregacija. Naujos taisyklės papildo 
2007 m. Tikėjimo doktrinos kongregaci
jos dekretą, pagal kurį įšventinimus mote
rims suteikiantys dvasininkai ir pačios sa
kramentą gavusios moterys yra ekskomuni- 
kuojami automatiškai. Naujajame papildy
me mėginimai įšventinti moteris yra priski
riami “sunkiausiems nusikaltimams”. □ 

trina rankas, tikėdamiesi miestelio at
gimimo. Mat sužinoję, kad čia buvusiame 

• dvare 300 metų gyveno šešios išrinktojo 
prezidento B. Komorowski protėvių kar
tos, gimė ir augo jo tėvas, daugybė lenkų 
jau panoro aplankyti Kavoliškį.

Lenkijos prezidento Bronislaw Ko
morowski tėvonijos tvarkymui iš Europos 
Sąjungos fondų skirta 835,000. litų, bet 
paskelbus konkursą atsirado bendrovė, 
pasirengusi atlikti darbus už perpus 
mažesnę sumą.

Pasak Rokiškio rajono apylinkių 
seniūnijos seniūnės Dalios Janulienės, 
1940-aisiais Lietuvą palikusių Ko
marovskių dvare išlikusi ledainė ir buvu
sio saldumynų fabrikėlio pastatas, žaliuo
ja grafų parkas, tyvuliuoja tvenkinys. 
Didžioji dalis ES pinigų skirta parkui 
sutvarkyti. “B. Komarovskio tėviškė lau
kia turistų”, rašo spauda.

Klaipėdoje - tarptautinis 
folkloro festivalis

Ketvirtadienį, liepos 15 dieną, Klai
pėdoje prasidėjo tarptautinio folkloro 
festivalio “Parbėg laivelis” renginiai - 
keturias dienas liaudiškų tradicijų 
propaguotojai mieste gaivins senovės 
dvasią.

Anot rengėjų, ypač įdomūs turėtų būti 
gausiai suvažiuosiančių muzikinių grupių 
pasirodymai, istorinių kostiumų kolekci
jos pristatymas ir savo tradicijas vis stip
rinantis jomarkas. Nemokami festivalio 
renginiai, kuriuos organizuoja Klaipėdos 
etnokultūros centras, pasklis po visą 
senamiestį.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

Lietuvoje - aukštas išsilavinimo lygis
Vidurinį ir aukštesnį už vidurinį iš

silavinimą Lietuvoje pernai turėjo apie 
91% 25-64 metų šalies gyventojų. Pasak 
Statistikos departamento, tai aukščiausias 
išsilavinimo lygis per pastarąjį dešimt
metį Lietuvoje ir vienas aukščiausių 
Europos Sąjungoje.

Pernai Lietuvoje aukštąjį ir aukštesnįjį 
išsilavinimą turėjo apie trečdalis 25-64 
metų amžiaus gyventojų. Tuo metu vidu
rinį ir specialųjį vidurinį išsilavinimą 
2009 metais Lietuvoje buvo įgiję apie 
60%, o žemesnio lygio, pagrindinį ir 
pradinį - 8.7% šalies gyventojų.

Statistikos departamento duomeni
mis, per pastaruosius penkerius metus 25- 
64 metų asmenų su žemesnio lygio 
išsilavinimu dalis sumažėjo nuo 12.4 iki 
8.7%, o turinčiųjų aukšto lygio išsilavini
mą - išaugo nuo 26 iki 31 %.

2000-2009 metais Lietuvoje aukštąjį 
išsilavinimą įgijo 241,000 asmenų, iš jų

Prezidentė: ko nespėjo padaryti
Prezidentė, paklausta, ko padaryti 

nespėjo per pirmuosius valdymo metus, 
teigė klaidingai įsivaizdavusi, kad įma
nomi greiti pokyčiai. “Nesitikėjau tokios 
kriminalizacijos, korupcijos bangos, tokios 
fragmentacijos valstybės tarnybų, kurios 
kovoja su šiais reiškiniais. Tai nemalonūs 
atradimai”, - tvirtino ji.

Prezidentė kritiškai atsiliepė apie 
Aplinkos bei Socialinės apsaugos ir dar
bo ministerijų darbą. Valstybinė mokesčių 
inspekcija “dirba labai pasyviai, formaliai 
ir ji nebuvo ta pagalbininkė Vyriausybei,

Namų kainos - kaip bus?
Kaip rašo „Verslo žinios“, nekilnoja

mojo turto ekspertai mažina metines būs
tų kainų kritimo prognozes ir teigia, kad 
trečiąjį ketvirtį butų ir namų vertės labai 
nesikeis. Dauguma agentūrų ir bankų 
specialistų mano, kad įsigiję būstą dabar, 
labai neprašaus. Lietuvos bankas (LB) 
prognozuoja, kad šiemet būstai dar gali 
pigti 10%. Prieš tris mėnesius pesimistiš
kiausiai nusiteikę specialistai prognozavo, 
kad metinis būstų kainų nuosmukis per 
visus 2010 m. gali siekti iki 20 %. Dabar 
blogiausias pateikiamas scenarijus: būstų

Sumaištis perkant vaistus?
Nuo birželio 1-osios galioja naujoji 

receptų išrašymo tvarka, pagal kurią gy
dytojas gali įrašyti tik bendrinį, o ne prekinį, 
vaisto pavadinimą, o vaistininkai privalo 
visų galimų preparatų sąrašą ir kainas 
klientui parodyti kompiuterio ekrane.

Sakoma, kad tai sukėlė sumaištį. 
Klaipėdos „Vakarų ekspresas“ rašo, kad 
naujoji tvarka - papildoma našta ir dides
nė atsakomybė tiek vaistininkams, tiek 
gydytojams. O pacientai į vaistines priversti 
nešiotis jiems įprastų medikamentų 
dėžutes, kad būtų tikri, jog gaus tą vaistą, 
kurį yra išbandę ir kuriuo pasitiki.

Sveikatos priežiūros ministerija skel

Memel - ir Pietų Afrikoje
Į pasaulinį futbolo čempionatą nusi

danginę lietuviai pastebėjo, kad Pietų 
Afrikos Respublikoje yra šiek tiek ir 
senosios Klaipėdos dvasios. Maždaug už 
240 kilometrų nuo Johannesburg'©, 
kuriame vyko šio čempionato finalinės 
rungtynės, yra miestelis vardu „Memel“. Ir 
tai ne šiaip koks sutapimas: Pietų Afrikos 
Memel, esantis centrinėje šios šalies da
lyje, vadinamojoje Free State provincijoje, 
buvo taip pavadintas tuometinio Ryt
prūsių MemeFio, tai yra - dabartinės 
Klaipėdos, garbei. Bent jau taip tvirtina
ma šį miestelį pristatančiame turizmo 
informacijos portale.

Tačiau ir “Vakarų ekspreso” kalbinti 

168,000 - šalies universitetuose ir 73,000 - 
kolegijose.

Statistiniai duomenys taip pat rodo, 
kad moterys Lietuvoje geriau išsilavinu
sios nei vyrai Pernai aukštąjį ir aukštesnįjį 
išsilavinimą Lietuvoje turėjo 36% moterų 
ir ketvirtadalis vyrų.

Per dešimtmetį gyventojų su aukštuoju 
išsilavinimu skaičius šalyje padidėjo 
179,000, arba 49%. Pasak Statistikos 
departamento, mieste išsilavinusių gyven
tojų skaičius auga sparčiau nei kaime. 
Pernai aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą 
turėjo 38% miesto ir 15% kaimo gyventojų. 
Palyginimui, 2000-aisiais išsilavinę gyven
tojai mieste sudarė 25%, kaime -10%.

Aukšto lygio (aukštąjį ir aukštesnįjį) 
išsilavinimą turinčių 25-64 metų amžiaus 
gyventojų daugiausia yra Vilniaus (42%), 
Kauno (36%), Klaipėdos (30%), mažiau
siai - Tauragės (15%) ir Marijampolės 
(19%) apskrityse. (Pagal BNS) 

kurios tikėtasi”. “Dalis atsakomybės ten
ka ir jos vadovui. Labai norėčiau, kad ši 
žinyba, turėdama labai daug galių ir labai 
daug informacijos, sugebėtų ją išanalizuo
ti. Ir kai mes kalbame apie valstybės 
tarnautojų atsakomybę, aš siūlysiu ne
legaliai įsigyto turto konfiskavimą.

Pavyzdžiui, VMI turi informaciją apie 
pajamas ir bet kuris žmogus gali gauti 
informaciją apie turtą. VMI tokią analizę 
jau seniai galėjo daryti. To nebuvo daroma. 
Sąmoningai ar ne, bet kuriuo atveju toks 
rezultatas yra blogas”, sakė Prezidentė. □ 

kainos per šiuos metus nuvažiuos žemyn 
iki 15%.

“Manome, kad per antrąjį pusmetį 
kainos liks panašios arba net šiek tiek 
išaugs. Todėl galutinis šių metų rezultatas, 
matyt, bus tarp 0 ir -4%.”, - spėja specialistas 
Saulius Vagonis. Dauguma apklaustųjų 
respondentų pabrėžia, kad šiuo metu pa
lankus metas dairytis ir įsigyti būstą. Spe
cialistas Gediminas Jankauskas progno
zuoja, kad rugsėjį, didėjant susidomėjimui 
turtu, vasaros nuolaidos bus panaikintos ir 
kainos kiek kilstels. □ 

bia, kad naujoji vaistų išrašymo ir siūlymo 
vaistinėse tvarka siekia paskatinti vaistų 
gamintojų konkurenciją, mažinti galimą 
medikų finansinį suinteresuotumą bei su
teikti pacientams platesnę galimybę rinktis 
reikiamą vaistą. Tačiau medikai ir farmaci
ninkai abejoja, ar šie tikslai bus pasiekti.

“Farmacijos firmų atstovai kaip ėjo, 
taip ir eis, pristatinėdami savo vaistus, 
supažindindami su jais ir konferencijose. 
Tai normalus dalykas. O kaip kas tą 
informaciją panaudoja - kiekvieno sąži
nės reikalas. Vieni išlieka objektyvūs, o 
kiti gali pasiduoti vienos ar kitos firmos 
įtakai”,-teigė viena gydytoja. □

Klaipėdos istorikai sutinka, kad tai visai 
panašu į tiesą. Klaipėdiečio istoriko Vy
ganto Vareikio nuomone, visiškai tikėtina, 
kad „Memel“ Pietų Afrikoje iš tiesų turi 
dabartinės Klaipėdos šaknis. Mat tuo me
tu persikėlėliai iš Europos - baltieji - 
dažniausiai tiesiog užimdavo tuščius plo
tus ir jiems duodavo savo gimtųjų vietų 
pavadinimus. Bet „Memel“ rasite ir kitur. 
Štai, pavyzdžiui, Vokietijos Mannheim'e 
iki šiol yra ir „Memel-Strasse“, ir joje 
veikianti užeiga “Memel-Stuben”. Įdomu 
ir tai, kad „Memel“ vardas gyvas ne tik 
Vokietijoje, bet net ir Olandijoje, JAV, 
Jungtinėje Karalystėje, Škotijoje, Londone, 
Belfaste (Šiaurės Airija), ir dar kurkitur.
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Į Bendruomenės baruose ~

Valstybės Dienos minėjimas 
Adelaidėje

Viktoras Baltutis

Valstybės Diena, jungiama su Mindau
go karūnacija, įneša šiek tiek neaisškumo 
visai šventei. Manau, kad privalėtų domi
nuoti Vlstybės Diena, į kurią gražiai ga
lima įjungti ir Mindaugo karūnaciją - 
būtent kaip Lietuvos valstybės įtvirtini
mą, tik ne pradžią. Lietuvių giminės - gentys 
jau prieš tai bendravo ir užpultos kartu 
gynėsi, nors valstybės nebuvo. Pagaliau 
svarbiausia, kad Lietuva Europoje yra vals
tybė ir ją šiandien pripažįsta ne tik Europos, 
bet ir kitos pasaulio valstybės. Dar buvo ban
doma prie Valstybės dienos jungti Žalgirio 
mūšio sukaktį (liepos 15), bet, atrodo, kad 
tai nesulaukė pakankamo dėmesio ir 
Žalgirio mūšis liko istorijos pašalėje.

Adelaidiškiai, išsirinkę naują Apylin
kės Valdybą, nekantriai laukė pirmojo jos 
“pasirodymo” - Lietuvos valstybės minė
jimo. Minėjimas įvyko liepos 4-tą, sekma
dienį. Prieš pamaldas buvo pakeltos vėlia
vos prie Lietuvių Namų esančio Laisvės 
paminklo, po to - Šv. Kazimiero koply
čios sodelyje. Pamaldose dalyvavo lie tuvių 
organizacijos su vėliavomis. Pamokslo 
metu, kaip jau tapo įprasta, be klebono 
žodžio ta proga kviečiamas kalbėti kas 
nors iš bendruomenės tarpo. Žodį apie 
valstybingumą tarė Elena Lomsargienė.

Po pietų (1.30vai.) Lietuvių Namuo
se įvyko Valstybės Dienos minėjimas. 
Manau, kad teisingai minėjimo progra
moje buvo užrašyta: “Valstybės Diena”. 
Minėjime dalyvavo kviesti Pietų Austra
lijos etninių reikalų ministrė ir Norwoodo 
apygardos parlamentaras. Etninių reikalų 
ministrė ta proga pasveikino visus minė

Dailininkui Vaclovui Ratui -100
Audronė Meškauskaitė, Kaunas

Lietuvai savo pirmosios nepriklauso
mybės laikų menininkus tenka susirinkti 
iš naujo. Visas mūsų aukso fondas sunai
kintas, išbarstytas, todėl tenka gelbėti tai, 
kas dar likę. Ko nepasiglemžė karas, 
priglobė svetimos šalys. Australija - 
dailininką, grafiką, pedagogą Vaclovą 
Rataiskį, kuris dėl užsieniečiams sunkiai 
ištariamos pavardės tapo Ratu. Tačiau tai 
tik gyvenimo siūlo galas, o pradžia -1910- 
ųjų vasario 25 d. Paseirės kaime, Seinų 
apskrityje, kur senelis, o vėliau ir tėvas, 
turėjo vandens malūną. Vaclovas buvo 
pirmasis iš keturių vaikų. Jau dešimtme
tis jis atsiskleidė kaip talentingas piešė
jas, todėl siūlas nuvinguriavo į Kauną. Čia 
baigęs gimnaziją, V. Rataiskis Kauno me
no mokykloje studijavo grafiką pas Ado
mą Galdiką. Vėliau tobulinosi Italijoje. 
Priklausė 1933 m. susikūrusiai grupei 
„Forma“, buvo aktyvus arsininkas, Lietuvos 
dailininkų sąjungos narys.

Baigęs Kauno meno mokyklą Vaclovas 
pradėjo dalyvauti parodose Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje. 1935 m. dalyvavo Lie
tuvos grafikos meno parodoje Čekoslo
vakijoje. Už Maironio baladės „Jūratė ir 
Kastytis“ medžio raižinių iliustracijas 
Paryžiaus pasaulinėje parodoje „Menas ir 
technika moderniame gyvenime“ 1937 m 
V. Rataiskis buvo apdovanotas Garbės 
prizu. Tais pačiais metais dalyvavo tarp
tautinėje medžio raižinių ir litografijos 
parodoje Čikagoje, pradėjo dirbti Vytauto 
Didžiojo kultūros muziejuje (dabartiniame 
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje) vyr. muziejininku. 

jimo dalyvius ir kar
tu pareiškė užuojautą 
dėl mirusio Lietuvos 
Prezidento Algirdo 
Brazausko. Ši užuo
jauta nuskambėjo ga
na blankiai, nes tokia 
proga paprastai visas 
dėmesys kreipiamas į 
tos dienos pagrindinę 
mintį - Valstybės 
Dieną.

Programos eigą 
pristatė dvi Apylin
kės Valdybos narės: 
Gaila Paškevičiūtė ir 
Kristina Gudelytė. 
Kun. Juozas Petraitis 
sukalbėjo maldą už 
Lietuvą ir jos žmo
nes. Viktoras Baltutis 
neištęstame žodyje 
nušvietė Lietuvos lais
vės kovotojų pasiau
kojimą bei ryžtą ir 
šiandieninę Lietuvos 
padėtį. Dar vis atsi
randa Lietuvoje žmo
nių, kurie ilgisi sovie
tinių laikų ir tikisi, 
kad jie vėl grįš.

Meninė programa 
buvo gana įvairi ir su
kėlė nemažai šypsnių, kai Savaitgalio 
mokyklos chorelis padainavo tris dainas: 
“Du gaideliai”, “Pelėda” ir “Pučia vėjas”. 
Eilėraščius deklamavo: Amelie Dundai- 
tė - “Lietuviais esame mes gimę”, žodžiai 
Jurgio Zauerveino, Illandra Fallavolita -

Vaclovas Ratas.

Tačiau netrukus malonios, su kūryba 
susijusios kelionės baigėsi. 1944 m. su 
žmona Regina bei dukterimi Ramona te
ko gelbėtis ir trauktis į Vieną (Austrija), 
po karo - į Augsburgą (Vokietija), ten 
menininkas spėjo įsteigti privačią dailės 
mokyklą, buvo pakviestas skaityti pa
skaitų Tarptautinėje meno akademijoje 
Mūnchene, „Žiburių“ savaitraščiui kūrė 
iliustracijas. Gyvendamas Vokietijoje 
Vaclovas dalyvavo tarptautinėje Grafikos 
ir knygos meno parodoje Belgijoje, o 1949 
m. kartu su kitais lietuvių menininkais 
išleido knygą „40 medžio raižinių“ ir pats 
iliustravo „Dvylika juodvarnių“.

Meninėje programos daivje pasirodė Adelaidės Savaitgalio mokyklėlės mokiniai.

Susirinkusieji paminėjo Valstybės Dieną Adelaidėje. Abi nuotraukos Juozo Duonėios.

“Be pavadinimo”, žodžiai J. Marcinkevi
čiaus ir Aidas Pocius - “Gimtasis kraš
tas”, žodžiai Kazio Borutos. Savaitgalio 
mokyklėlę lanko sekantys mokiniai: 
Minija Valužytė, Aistis Bakutis, Braydon 
Fallavbllita, Illandra Fallavollita, Amelie
Dundaitė, Aidas Pocius, Gintas Pocius, 
Shashi Baltutis, Celestin Dunda. Emilija 
Anderson Liam Westwood ir Tahlia West
wood. Mokytojai - Rūta Sankauskienė 
(vedėja). Audra Pocienė ir Dana Valužienė.

Choras “Lituania”, vadovaujamas Jono 
Pociaus, padainavo tris dainas: “Kur bėga 
Šešupė” (muzika Č. Sasnausko, žodžiasi 
Maironio”, “Jei karalius būčiau” (muzika

1949 metais me
nininkas su šeima 
emigravo į Australiją. 
Iš pradžių j Perthą, 
1954 m. atvyko j 
Sydnėjų. Čia padėjo 
organizuoti pirmąją 
Australijos grafikos 
meno parodą ir buvo 
vienas iš Sydnėjaus 
grafikų draugijos 
(Sydney Printmakers) 
kūrėjų. 1967 m., pro
paguodamas lietuvių 
meną Australijoje, 
suredagayo albuminį 
leidinį „Vienuolika 
lietuvių dailininkij Australijoje“.

V. Rataiskis daug dėmesio skyrė 
grafikos estetikai. Juozas Keliuotis kartą 
jį apibūdino taip: „Vaclovas Ratas-Ra- 
taiskis ornamentalus, bet jaučiąs grafikos 
esmę.“ Grafikos meno, formos, estetikos 
kokybės V. Ratas ieškojo įvairiausiose 
grafikos technikose. Dailininko grafikos 
stilių, motyvus veikė naujos aplinkybės ir 
gyvenama vieta, tačiau jam būdingas 
dekoratyvumas nedingo. j ,

Po 1966 m. diagnozuotos leukemijos 
V. Ratas išgyveno dar septynerius metus 
ir tada sukūrė pačius džiaugsmingiausius, 
spalvingiausius savo grafikos darbus

A. Foko, žodžiai A. Motiejūno) ir A. Foko 
“Dievo dovana” (muzika A. Paulavičiaus, 
žodžiai B. Brazdžionio).

Po minėjimo Lietuvių Namų sodelyje 
buvo nuleistos vėliavos sugiedant Lietu
vos himną ir “Marija, Marija”. Vėliavą
nuleido skautai.

Po vėliavų nuleidimo visi susirinko į 
salę kavutei ir pabendravimui. Visi 
minėjimo dalyviai, kurių buvo gera šim
tinė, buvo patenkinti ir džiaugėsi, kad 
pagaliau jaunesnioji karta, perėmusi 
Apylinkės Valdybos vadeles, neapvylė ir 
tikisi, kad Adelaidės lietuvių bendruo
menės gyvenimo ritmas nesustos. □

Vienas iš Vaclovo Rato darbų.

Spalvingose monotipijose vyrauja aus
trališki motyvai - gamta, paukščiai, 
čiabuvių gyvenimo scenos.

Dailininkas mirė 1973 m. Sydnėjuje.
Sužinojusi tėčio ligos diagnozę V. Rato 

kūrybos išsaugojimu ir propagavimu ėmė 
rūpintis duktė Ramona. Ji atsisakė baleto 
trupės gastrolių ir 1967 m. surengė keletą 
sėkmingų tėčio personalinių parodų 
Niujorke, Čikagoje, Cleveland’e, Los 
Angeles ir Vašingtone. Dukters dėka V Rato 
parodos vyksta ir Lietuvoje. 1998 m viena 
jų buvo surengta Vilniaus dailės muziejuje.

Tęsinys kitame MP nr.
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Azijos pabėgėlių yra ir Lietuvoje

Pabėgėlių priėmimo centras Rukloje (Jonavos rajonas).

Pabėgėlių priėmi
mo centre Rukloje 
(Jonavos r.) dirbti, 
pramogauti ar moky
tis susirinkę būrelis 
skirtingų tautybių 
žmonių dažniausiai 
bendrauja lietuviškai. 
Likimo atblokšti į 
Lietuvą, kai kurie 
užsieniečiai lietuvių 
kalba susišneka ge
riau nei anglų ar rusų.

Net jei gimtinėje 
ėjo aukštas pareigas, 
Lietuvoje jiems tenka 
gyvenimą pradėti iš
naujo - mokytis svetimos kalbos ir amato, 
ieškoti naujų bičiulių, kurtis kukliame 
būste laukiant darbo ir nuolatinio gyvento
jo statuso. Ne visi planavo kraustytis Į 
Lietuvą - tiesiog čia nutrūko nelegalios 
migracijos grandinė - ir ne visi patenkinti 
dabartiniu gyvenimu, bet absoliuti daugu
ma džiaugiasi, kad rado saugią užuovėją.

Lietuviškai pramoko vietnamietė
Smulkutė Nhung Bui Thi Ngoc nese

niai vykusios Pasaulinės pabėgėlių dienos 
šventės dalyvius vaišino keletu vietnamie- 
tiškų patiekalų. „Skanaus! Ar patinka?“- 
smalsavo pamačiusi, kad kas nors siekia jos 
pagamintų suktinukų ar salotų. Sukioda
mas! tarp svečių mergina drąsiai kalbino 
pirmą kartą matomus žmones. Iš pirmų 
žodžių net sunku suprasti, kad Nhung - ne 
lietuvė. Tik tamsus gymis išduoda rytie
tišką kilmę. Vėliau ji persimeta keliais 
rusiškais sakiniais su kita mergina. Pa
siteiravus, kaip jai lengviau bendrauti, 
Nhung net negalvodama atšauna, kad 
lietuviškai. „Mes tarpusavyje dažniausiai 
bendraujame lietuvių kalba, nes ji visiems 
bendra“, - sakė pašnekovė.

Prieš porą metų, kai atsidūrė Lietuvoje 
ir buvo apgyvendinta su kitais pabėgėliais, 
Nhung buvo vienintelė vietnamietė. Nei 
angliškai, nei rusiškai nekalbančiai mer
ginai tai išėjo Į naudą - ji greičiau pramo
ko lietuvių kalbos. „Visą dieną reikėdavo 
kalbėti lietuviškai. Buvo labai sunku, bet 
po truputį susibendravome“, - prisiminė 
mergina. Dabar Rukloje atvykėlė jau turi 
su kuo pasišnekučiuoti gimtąja kalba - čia 
dar keturi jos tautiečiai. Būrelis vietna
miečių gyvena Vilniuje.

Nhungžodžiais, iš Vietnamo išvijo sun
kus gyvenimas. Sulaikyta mergina pirmiau
siai atsidūrė Pabradės užsieniečių regis
tracijos centre, po trijų mėnesių - Rukloje, 
mat tuomet ji dar buvo nepilnametė. Lie
tuva nebuvo 20-metės kelionės tikslas, bet 
apsipratus ir pramokus kalbos jai ėmė pa
tikti. „Lietuvoje gerai. Dabar mano gyveni
mas geresnis. Mokausi virėjo profesijos, 
atlieku praktiką Jonavoje, gausiu diplomą 
ir dirbsiu. Jei leis gyventi, liksiu, mokysiuo- 
si lietuviškai“, -savo planus vardijo pašne
kovė. Mokslus Kaune ji jau įveikė, dabar 
teliko baigti praktiką ir toliau mokytis 
lietuvių kalbos. Nhung turi ir didesnių 
ambicijų - galbūt atidaryti savo restoraną.

Dauguma Pabėgėlių priėmimo centro 
gyventojų yra čečėnai. Anksčiau jų esą 
buvo apie 50, dabar liko perpus mažiau. 
Yra po keletą atvykėlių iš Afganistano, Šri 
Lankos, Uzbekistano. Vienas svarbiausių 
jų kasdienių užsiėmimų - mokytis lietuvių 
kalbos. Centre įsikūrę pabėgėliai gali laisvai 
lankytis ne tik Rukloje, bet ir, pavyzdžiui, 
netolimoje Jonavoje ar Kaune, kur nemažai 
jų mokosi. Pašnekovės žodžiais, tamsesniu 
gymiu ar kitais bruožais iš aplinkinių išsi
skiriantys užsieniečiai iš pradžių sulaukia 
vietos gyventojų dėmesio, kartais - ir ne
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visai malonių komentarų, bet ilgainiui 
užsimezga draugiški santykiai.

Iš Tadžikistano
Mohammad Omar Nurgul su šeima iš 

hSžikistano į Lietuvą atvyko legaliai, gavęs 
vizą. „Migruoju jau ketvirtą kartą. Esu ki
lęs iš Helmando (šioje Afganistano provin
cijoje aktyviai veikia talibai ir pagaminama 
daugiausiai pasaulyje opiumo - 42% - 
DELFI). Kai sulaukiau 19-20 metų, išva
žiavau mokytis į Sovietų Sąjungą - Tadžikis
taną. Baigęs studijas grįžau, dirbau naftos 
ir dujų srityje. 1988-aisiais buvau Šiaurės 
Afganistano naftos ir dujų viceministro 
padėjėjas. Bet ten nebegalėjau gyventi ir 
emigravau j Tadžikistaną. Pragyvenau ge
rus du dešimtmečius, o galiausiai situacija 
taip susiklostė, kad vėl teko palikti namus 
- šįkart dėl politinių priežasčių.“

Šiam vyrui taip pat nerūpėjo kraustytis 
būtent j Lietuvą, jam svarbiausia buvo 
išvažiuoti iš Tadžikistano. Užsieniečių re
gistracijos centre Omar, kol gavo pabėgė
lio statusą, praleido septynis mėnesius. 
Rukloje jis su žmona ir dviem vaikais gy
vena jau ilgiau nei pusantrų metų. Pašne
kovas neslėpė apmaudo, kad procedūros 
taip užsitęsė: „Dėl krizės trūksta pinigų, 
kad išsiųstų mus į integraciją. Nors ne to
kia jau didelė tokia suma - gal 90% pa
bėgėlių, anksčiau čia gyvenusių, išvyko.“

Vyras turi ekonomikos magistro diplo
mą, bet Lietuvoje jis nepadeda. Kol kas 
atvykėlis mokosi, o žmona prižiūri pusan
trų ir pustrečių metų amžiaus vaikus. „Man 
jau per 50 metų. Kaune mokausi virėjo 
amato. Liepos pradžioje baigiasi mokslai, 
gausiu diplomą. Gal kažką savo atidarysiu, 
gal su kitais. Pas mus rengė tokius kursus 
profesijai pasirinkti, žadėjo vėliau padėti. 
Yra specialus fondas, parašiau projektą ir 
sulaukiau palankaus įvertinimo. Bet tas 
pats atsakymas - deja, krizė, nėra pinigų, 
palaukite. Jei nors šiek tiek valstybė padė
tų - bent sutvarkyti dokumentus...“

Anot pašnekovo, Lietuvoje jau anksčiau 
įsikūrę afganistaniečiai ir tadžikai turi savų 
finansinių problemų, todėl padėti neišgali. 
Nepaisant sunkumų. Omaras planuoja lik
ti pas mus. „Man svarbiausia - šeimą iš
maitinti. Kitaip kam reikėjo čia keliauti? 
Lietuvoje jaučiuosi saugus. Žinau, kad tokių 
dalykų, kaip Tadžikistane, čia nebus. Vie
nintelė problema - darbas. Bus darbas - 
niekur nevažiuosiu. Net jei nebus darbo, 
šeima liks čia, o aš darysiu kaip kiti lietu
viai, kurie išvažiuoja, užsidirba ir grįžta.“

Jis tikino per porą metų nepatyręs nei
giamo lietuvių požiūrio į kitos rasės ar 
tikėjimo žmones. Jei tik kuris moka porą 
žodžių rusiškai, jis pasitelkia lietuvių 
kalbos žinias ir sėkmingai susišneka. Tiesa, 
žmona, gulėdama ligoninėje, sulaukė krei
vų žvilgsnių, bet po dienos kitos, kadangi 
kitoms pacientėms tylėti pabodo, užsimez
gė pokalbis. Moterys prisipažino iš TV 
susidariusios kitokį įspūdį apie svetimša
lius, bet nuomonę pakeitė, o dabar tapo 

-draugėmis. (Pagal DELFI.lt)
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Buvę slapti Sovietų Sąjungos represi
nių struktūrų bendradarbiai iki gyvenimo 
pabaigos Lietuvoje negalės eiti vadovau
jančių pareigų. Tačiau šis draudimas ga
lios tik asmenims, Liustracijos komisijos 
naujai pripažintiems buvusiais slaptais 
bendradarbiais.

Tokią vadinamojo Liustracijos įstaty
mo pataisą trečiadienį, birželio 30 d., 
priėmė Seimas. Už ją balsavo 72 parla
mentarai, 8 buvo prieš, 10 susilaikė. Pa
taisą palaikė beveik visų Seimo frakcijų 
atstovai. Prieš balsavo arba susilaikė tik 
13 socialdemokratų, 3 “tvarkiečiai” ir 2 
Mišrios Seimo narių grupės nariai.

Pagal konservatorių Kazimiero Kuz
minsko ir Petro Luomano pateiktą siū
lymą, buvę slapti KGB bendradarbiai, 
apie savo praeitį neprisipažinę vadina
majai Liustracijos komisijai, negalės eiti 
pareigų, į kurias skiria Seimas, Preziden
tas, Seimo Pirmininkas, Vyriausybė arba 
Ministras Pirmininkas. Jie taip pat ne
galės būti viceministrais, ministerijos kanc
leriais, valstybės institucijos ar įstaigos 
vadovais, jų pavaduotojais, valstybinės ar 
savivaldybės mokyklos vadovais.

Tokiems asmenims iki gyvenimo pabai
gos bus uždrausta eiti prokurorų, valstybės 
kontrolės paręigūnų, statutinių valstybės 
tarnautojų pareigas. Jie negalės būti vals
tybės tarnautojais ar civiliais statutiniais 
valstybės tarnautojais krašto apsaugos 
sistemoje, atlikti tikrosios karo tarnybos.

Buvusiems slaptiems KGB bendradar
biams taip pat uždrausta dirbti Valstybės 
saugumo departamente, diplomatinėje 
tarnyboje, eiti pareigas, susijusias su Lie
tuvos ar užsienio valstybių, tarptautinių 
organizacijų įslaptintos informacijos nau
dojimu ar tokios informacijos apsauga.

Į uždraustų pareigų sąrašą pateko ir 
registro tvarkymo įstaigos vadovo, jo 
pavaduotojo pareigos arba pareigos, 
tiesiogiai susijusios su registrų duomenų 
valdymu ar tvarkymu, taip pat valstybės 
informacinę sistemą tvarkančios įstaigos 
vadovo pareigos ir pareigos.

Visgi, pasak Seimo Nacionalinio sau

Kontrabandininkai naudoja ginklus
Kaip rašo „Respublika“, cigarečių 

kontrabandininkai paskelbė atvirą karą 
Lietuvos valstybei. Pakliuvę j pasieniečių 
pasalą, jie panaudojo ginklą ir sunkiai 
sužeidė du pareigūnus. Pastarųjų kolega 
nusikaltėlį nušovė.

Kontrabandininko mirtimi pasibaigęs 
incidentas vidurnaktį įvyko pasienyje su 
Rusija, Šilutės rajono Paleičių kaime. Čia, 
prie miško esančioje pievoje, naktį pa
salą surengė Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos (VSAT) Pagėgių rinktinės Spe
cialiosios paskirties būrio pasieniečiai. 
Tačiau netikėtai užklupti keli įtartini 
asmenys pasiduoti neketino ir pasiprie
šino - pradėjo šaudyti į pasieniečius. 
Nusikaltėlių kulkos pakirto du parei- 
Smus - 29-ąjį gimtadienį švęsiantį Artūrą 

ūką ir 32-ejų Audrių Gaižauską. Abu 
pasieniečius tarnybos draugai skubiai 
nuvežė į Klaipėdos universitetinę ligo
ninę, ten jie operuoti. Pasak medikų, 
sužeistųjų būklė stabili.

“Lietuvos rytas” rašo, kad tragiški 
nakties įvykiai Lietuvos ir Rusijos pasieny-

Ledų porcija -
Prekybos centre „Kauno Akropolis“ 

pirmojo Baltijos šalyse pirkinių festivalio 
proga buvo pagaminta ilgiausia ledų porcija. 
Jos ilgis 69 metrai ir 36 centimetrai. Ilgiau
siems ledams pagaminti buvo naudojami 
keli šimtai kilogramų braškinių ir vanŪinių 
ledų. Kol specialistai gamino ledus, prie 
ledainės vyko ledų valgymo čempionatas. 
Dešimt dalyvių per 30 sekundžių mėgino 
suvalgyti kuo daugiau ledų ir sumušti pa- 

gumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmi
ninko Arvydo Anušausko, šie nustatyti 
ribojimai - labiau teoriniai, nei praktiniai. 
“Galiotų tik naujiems pripažintiems, bet 
tokia galimybė vis dėlto daugiau teorinė, į 
tas pareigas pretenduojančių asmenų ir 
dabar jau buvo matyti, kurie buvo pripažinti 
ir kuriems taikyti 10 metų ribojimai, tokių 
žmonių nebuvo, kurie pretenduotų į tas 
pareigas. Praktiškai ji (priimta nuostata - 
BNS) greičiausiai nebus pritaikyta žmo
nėms”, - tvirtino A.Anušauskas.

Anot AAnušausko, Liustracijos komi
sija šiemet turėtų peržiūrėti apie 200 bylų 
ir priimti sprendimus, ar pakanka duo
menų žmogų pripažinti slaptu KGB ben
dradarbiu, ar ne.

Trečiadienį Seimas taip pat pavedė 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centrui nuo sausio 1 dienos iš Valsty
bės saugumo departamento perimti slaptais 
KGB bendradarbiais pripažintų asmenų 
dokumentus ir pradėti juos viešinti. ”Pa- 
grindinis ribojimas viešinant dokumentus 
- kad nebūtų paskelbti duomenis apie 
prisipažinusius asmenys”, - sakė A.Anu- 
šauskas. Kokius dokumentus ir kaip vie
šinti, palikta spręsti pačiam centrui.

Dar viena priimta naujovė Liustracijos 
įstatyme - kad 1992 m. Aukščiausiosios 
Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatų 
komisijai prisipažinę asmenys bus apsau
goti taip pat, kaip ir prisipažinusieji 
Liustracijos komisijai pagal 1999 metų 
įstatymą. AAnušausko duomenimis, tokių 
žmonių yra 160.

Pagal 2000 m. įsigaliojusį Liustracijos 
įstatymą, buvę KGB ir kitų sovietinių 
specialiųjų tarnybų darbuotojai, slaptieji 
bendradarbiai privalėjo prisipažinti ir 
registruotis specialioje tarpžinybinėje 
komisijoje. Prisipažinusiųjų duomenys 
buvo įslaptinti, o nuslėpusiųjų savo KGB 
praeitį laukė paviešinimas ir kai kurie 
profesiniai apribojimai.

Per nustatytą pusantrų metų laikotarpį, 
Liustracijos komisijai prisipažino maždaug 
1,500 buvusių KGB darbuotojų ir agentų.

(Pagal BNS)

je, kur buvo nukautas du mūsų šalies 
pasieniečius sužeidęs įtariamasis, gali 
atskleisti politikų ir kontrabandininkų 
ryšius. Nors pareigūnai nepavijo J. Kly- 
manto bendrininkų, vėliau buvo nusta
tyta, kad automobilis “Subaru” atvažiavo 
į Tauragę. Ši mašina buvo aptikta angare, 
kuris priklauso dviem verslininkams: Algi
mantui Dičmonui ir Juozui Statkui. 
Pastarasis yra Tauragės vicemero Silveri- 
jaus Statkaus brolis. O jie abu - Seimo 
nario Kęsto Komskio ir Pagėgių mero 
Virginijaus Komskio pusbroliai.

Angare atlikus kratą, policijos parei
gūnus sudomino čia stovėję keturi au
tomobiliai - du “Subaru”, “Audi” ir 
“Toyota Previa”. “Subaru”yra sumontuo
ta dūminė įranga. Ji naudojama prieš 
pasieniečius, kai šie sprunkantiems kon
trabandininkams lipa ant kulnų. Kaip sakė 
Šilutės rajono vyriausiasis prokuroras 
Rimvydas Kurpavičius, - “tik po išsamaus 
tyrimo mes galėsime atsakyti, kam pri
klauso angare rasti automobiliai ir ar jie 
buvo naudojami nusikalstamai veiklai”.

70 metrų ilgio
šaulio rekordą - 342 gramai, kuris buvo 
pasiektas JAV 2006 m. Prieš varžybas 
kiekvienam dalyviui buvo skirta po 500 
gramų ledų, kurie buvo kruopščiai pasverti 
Paskelbus varžybų pradžią ir praėjus 30 se
kundžių, čempionato komisija konstatavo, 
kad daugiausia ledų per 30 sekundžių 
pavyko suvalgyti 16-mečiui Lukui Tamu- 
šaičiui. Jo rezultatas - 260 gramų. Iki naujo 
pasaulio rekordo trūko tik 84 gramų. □
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Į Bendruomenės baruose
Mamų pagerbimas Geelonge

Jurgis Tauragiškis

Kad ir kažkiek laiko praeitų, kai ku
rias šventes prisiminti niekada ne vėlu. 
Tokia yra Motinos Diena, kurią paminė
jome Geelonge praėjusią gegužę.

Kaip įprasta per svarbius paminėji
mus, Lietuvių Namai buvo pilni, netrūko 
ir jaunimo. Šventės pravedėja Loreta 
Čižauskaitė-Tigani pradėjo programą 
pasveikindama susirinkusius eilėraščiu, 
skirtu mamoms ir močiutėms. Po to visas 
mamas šiltais žodžiais pasveikinęs ALB

cija vėliau paplito visoje 
Europoje.

Dar mergaitės 
papsakojo istoriją apie 
motinos pasiaukojimą 
savo vaikams. Tai 
atsitiko per Prancūzijos 
revoliuciją, kuomet 
daug žmonių badavo. 
Eidami du kariai pa
stebėjo, kaip motina 
laužė duonos kampelį ir 
maitino savo vaikučius.

Geelongo Apylinkės Valdybos pirminin
kas Stasys Šutas, pakvietė tylos minute 
pagerbti visas mamas, išėjusias Anapiliu.

Meninę programos dalį pradėjo tau
tiniais rūbais apsirengusios Miranda 
Tigani, Alana Bindokaitė ir Bronė Šim
kutė, kurios anglų ir lietuvių kalbomis 
pasveikino mamytes ir močiutės. Miranda 
jausmingai padeklamavo savo senelio, 
Stasio Čižausko, eilėraščio ištrauką, kurią 
jis buvo parašęs savo mamai:

Gražesnė už švintantį rytą,
Skaidresnė kaip ryto rasa,
Šviesesnė už šaulį, Mamyte,
Šioj žemėj tu man tik viena!

Gražesnė už tekančią šaulį, 
Švelnesnė kaip ryto rasa 
Brangesnė už viską pasauly, 
Esi tu, Mamyte, mana.

Vėliau šventės dalyviai galėjo pasi
klausyti žinių apie Motinos Dienos išta
kas. Pasirodo, jau senovės Egipte kasmet 
švęsta deivės Izidės kaip faraonų motinos 
diena. Antikinėje Graikijoje kaip visų 
Olimpo dievų motina garbinta Rėja, o 
romėnai garbino Cybelę. XVII a. Anglijos 
krikščionys pradėjo švęsti Motinos šventę, 
garbindami šv. Mergelę Mariją. Ši tradi-

Vienas iš tų karių sako Vaikučiai laiko savo pačių nupieštus mamyčių portretus.
antram: “Žiūrėk, ji nė -------------------
vieno gabalėlio nepasiliko sau”. Antrasis 
atsakė: “Ji greičiausiai nėra alkana”, bet 
pirmasis karys pataisė jį sakydamas: “Ne, 
dėl to, kad ji yra motina”. Šią programos 
dalį užbaigė Alana tokiomis eilėmis:

Mama, mano mama,
Aš tave myliu ! -
Tau vėjelis šlama
Tarp margą gėlių.

Tu šviesi kaip saulė
Kaip rytų aušra,
Už tave pasauly
Geresnės nėra.

Tada atėjo mažųjų šokėjų eilė. Globo
jami vyresnių mergaičių, jie entuziastingai 
sušoko kelis šokius. Po to jaunimėlis at
liko smagų futbolo vaidinimėlį “We are 
Geelong”, kuriame lietuviškai apsirė
džiusi lėlė kvietė Geelong’o futbolo 
komandos žvaigždę Gary Ablett įstoti į
“Lino” tautinių šokių grupę! Vaikučiai 
taip pat buvo paruošę mamų irmočiu-
čių portretų parodėlę - visokių atvaizdų 
buvo, bet nė vieno paniurusio - visų ma
myčių akys spindėjo gerumu. Jaunųjų 
atžalų įdomi programa - tai vadovių

Regina Skerienė (centre) bedainuojant “Oi, motinėle”.

Loretos Tigani ir 
Reginos Bin- 
dokienės nuo
pelnas. Geelon- 
giškiai ne tik 
dėkingi, bet ir 
didžiuojasi šio
mis talentin
gomis savo ben
druomenės vei
kėjomis.

Po šaunaus 
jaunosios kartos 
pasirodymo iš
sirikiavo popu
liari grupė “Ai
dai”, kuri mamų 
garbei truktelėjo
tris dainas: “Tau

Linksniai šoka Geelongo jaunimėlis.

dėkoju, mama, kad 
esi šalia”, “Mama - 
nežinojau, kad tu ma
no turtas” ir “Pagro
siu dainą, kurią man 
dainavai”. Nuola
tiniai švenčių daly
viai - “Vilties” cho
ristai - taip pat atli
ko mamoms skirtas 
dainas: “O, atsimenu 
namelį”, “Žvaigždžių 
takais” ir “Oi, moti
nėle”. Pastarojoje dai
noje puikiai pasirodė 
devyniasdešimtme
tė choristė Regina 
Skerienė. Valio jai! 
Taip pat garbė ir šlovė 
Aldonai Scano - cho-
ro “Viltis” dirigentei 
ir vadovei!

Iš kairės: Alana Bindokaitė, Miranda Tigani ir Bronė Šimkutė.

Pabaigoje ALB Geelongo Apylinkės 
Valdybos pirmininkas padėkojo visiems 
atlikėjams, nepagailėjo gerų žodžių ir 
vedėjams, kurie buvo Apylinkės Valdy-
bos apdovanoti.

Padėkos žodžiai tarti ir “Židinio” 
tėvūnui Kajetonui bei jo grupei, kuri jau 
nuo ankstaus ryto prakaitavo virtuvėje 
ruošdama mamoms ir jų šeimoms vaišes.

Gi broliai židiniečiai sukūrė nuostabų 
kugelį pietums! Ačiū ir toms brangioms 
sesėms, be kurių pagalbos būtų vargiai 
išsisukę. Paįvairinimui buvo ir koldūnų.
Kaip visuomet, netrūko gardžių pyragų ir 
kavos.Visi gyrė virtuvės darbuotojus ir 
linkėjo neapsileisti kitąmet.

Ilgai visi smagiai bendravo ir namolio 
neskubėjo... □

Sunkiai serganti mergaitė
Daug Sydnėjaus lietuvių pažįsta Bro

nę Sidarienę, kuri ilgus metus kaip sava
norė padėjo senajam Sydnėjaus Lietuvių 
Klubui Bankstowne.

Dabar liūdna žinia - jos 5 metukų 
proanūkei Amber Fawel (Unanderra, 
NSW) buvo rastas smegenų auglys (brain 
tumor). Gydymą pradėjus Wollongongo 
ligoninėje. Amber buvo perkelta j Sydney 
Hospital for Children at Randwick, kur 
jai taikoma chemoterapija.

Amber Fawel prižiūri specialistas dr. 
Charles Teo. Dar nenuspręsta, ar tęsti 
ilgalaiki chemoterapijos gydymą, ar da
ryti rizikingą operaciją.

Neseniai apie šią šeimos nelaimę 
plačiai aprašė dienraštis “Mercury”, o 
šeimos draugai pradėjo finansinės para
mos akciją.

Nuotraukoje (dešinėje) - Amber Fawel.

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductible).

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek (03) 9578 4319.
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„Draugystės tiltas66 jungė 
Europos lituanistines mokyklas

Praėjusį savaitgalį - liepos 2-4 die
nomis - Vokietijoje, Hūttenfelde esan
čiame Rennhofo pilies parke - improvi
zuotos Žalgirio mūšio kovos, diskusijos 
apie lietuvių tautinę tapatybę, lituanistinį 
ugdymą užsienyje bei žaidžiančių moks
leivių klegesys ir juokas. Jau šeštą kartą 
lietuviškų savaitgalinių mokyklėlių ben
druomenės rinkosi į „Draugystės tilto“ 
šventę.

Renginio idėja gimė Švedijoje, kur 
pirmasis lituanistinių mokyklų sąskrydis 
vyko 2005 metais, Stockholmo „Saulės“ 
lituanistinėje mokykloje. Praėjusių metų 
šventė vyko Jungtinėje Karalystėje, o šiais 
metais antrąkart atkeliavo į Vokietiją. Čia 
jau 2007 metais buvo organizuotas tre
čiasis „Draugystės tilto“ sąskrydis. Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenė, įsikūrusi 
Romuvos sodyboje, Rennhofo pilyje, šalia 
kurios ir Vasario 16-osios Gimnazija bei 
erdvus parkas, neleido žlugti šiai šventei ir 
tęsė „Draugystės tilto“ tradiciją.

Pagrindinis sambūrio tikslas - aptarti 
užsienyje gyvenančių lietuvių vaikų (ir 
vaikų iš mišrių šeimų) švietimo aktualijas, 
pasidalyti pedagoginio darbo patirtimi, 
plėtoti Europos šalių lietuvių bendruo
menių ryšius, inicijuoti ir įgyvendinti ben
drus projektus.

Renginį organizavo aktyvūs Vokietijos 
lietuvių bendruomenės nariai, lituanisti
nių mokyklų pedagogai, Vasario 16-osios 
Gimnazijos mokytojai, Vokietijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos atstovai. Prie organiza
cinio darbo prisidėjo ir Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenė.

„Draugystės tilto“ sąskrydžio vadovė 
Dalia Henke akcentavo, jog sąskrydžio 
tikslas buvo skatinti lietuvių vienybę, ža
dinti tautiškumo jausmą, puoselėti lietu-

višką kultūrą, neuž
miršti tautos istorijos, 
taip pat burti moky
tojus, kviesti juos 
dalintis patirtimi, 
džiaugsmais, proble
momis.

„Vaikai turėjo 
puikią galimybę visą 
savaitgalį praleisti 
lietuviškoje aplinkoje, 
sutikti bedraamžius iš 
įvairių šalių,kartu 
žaisti ir tarpusavyje 
bendrauti lietuvių 
kalba. Daugeliui 
vaikų tai yra naujas ir 
džiugus atradimas”, - 
kalbėjo D.Henke.

'Ibrininga programa
Svečių iš aštuonių šalių nuo pat penk

tadienio popietės iki savaitgalio pabaigos 
laukė aktyvi, turininga programa. Nuo 
žaidimų ir koncertų iki rimtų diskusijų ir 
ppių problemų svarstymo. Nebuvo be 
veiklos nei patys mažiausieji, nei jų tėveliai 
ar mokytojai.

Penktadienio pavakare atvykusioms 
svečiams surengta ekskursija po Romuvos 
sodybą - Vasario 16-osios Gimnaziją, 
kie'nnhofo pilį bei jos parką. Po trumpos 
pažinties su vietove - iškilmingas „Drau
gystės tilto“ atidarymas. Giedant tautišką 
giesmę buvo pakeltos Lietuvos, Europos 
Sąjungos bei „Draugystės tilto“ vėliavos.

Po Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininko Antano Šiugždinio ir Vasario 
16-osios Gimnazijos direktorės dr. Bronės 
Narkevičienės renginio dalyvių pasvei
kinimo sekė nuotaikingas ir teatrališkas 
svečių prisistatymas. Mokytojai, tėveliai 

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.P.” nr. 27.

teorijas. Dauguma jų tik pasako, kad už 
savo veiksmus žmogus turi priimti at
sakomybę.

Jūs žinote giesmelę: “Žiogeli, jeigu 
nori, kad dalykai pasikeistų, tu turi pa
sikeisti pats”. Visa bėda, kad tai parei
kalauja per daug pastangų - daug leng
viau yra kaltinti ką nors kita dėl savo 
nesėkmių. Pagyvenęs Balyje beveik me
tus pamačiau, kad visi taip daro, tai ko
dėl man taip nedaryti? Aišku, kad man 
reikėjo ieškoti išorinių priežasčių, o ne 
bandyti pasikeisti pačiam. Ir atsakymas 
atsirado akinančiai aiškus - mano neno
ras veikti nieko bendro neturi su manim. 
Taigi priežastis turi būti mano viloje,

Kaip išvyti piktas 
dvasias iš savo vilos ir 

susprogdinti visą 
elektros sistemą

Mano naujoji vila alsuoja ramybe ir 
poilsiu. Tiesą pasakius, ji teikia tiek poil
sio, kad aš didesnę laiko dalį praleidžiu 
apsvaigusioj ekstazėj, žiūrėdamas į plau
kiojimo baseiną, galvodamas apie “tvytus” 
ir “blogus”, ar tiesiog galvodamas. Aš net kurioje gyvena dvasios, jeigu ir ne visai
neatsakau telefono, nes dėl savo bjauraus piktos, tai ir ne labai man palankios,
kurtumo ir vietinio blogo priėmimo aš Man užtruko visai neilgai surasti vie- 
visvien nieko negaliu suprasti. Net mano ' tinį šamaną - burtininką, kuris galėtų ma- 
paskelbto gyvenimo siekio - prilygti 
balinietiškam energijos taupymui per f tas ritualas tikrai veikia? Viena mano 
galutinę tinginystę ir džiaugsmingą ap-u charakterio ydų yra ta, kad prieš ban- 
sirijimą - aš negaliu įvykdyti. O, aš leng
vai susidorojau su tinginyste, bet apsiriji
mui aš turiu išvažiuoti iš vilos, o tai jau 
yra per sunku.

Maždaug kas aštuonis mėnesius man 
užeina nesuvaldomas noras pagerinti sa
vo būklę. Ir taip prieš mėnesį man kaip 
apreiškimas atėjo mintis, kad aš turiu 
kažką padaryti, kad pagyvinčiau savo 
gyvenimą . Aš niekuomet nepuolu stačia 
galva į naujus projektus, mano filosofija 
yra, kad po tokio apreiškimo dar bent 
mėnesį reikia pasėdėti žiūrint į baseiną 
prieš pradedant veikt. Ir sekantį mėnesį aš 
praleidau planuodamas, kaip pasiekti savo 
tikslą su mažiausiom pastangom.

Aišku, aš žinau visas Naujojo Amžiaus

Man užtruko visai neilgai surasti vie

no namus išvalyti. Bet klausimas kilo, ar 

dydamas ką nors naujo ar neįprasto, aš 
paprašau ko nors kito, kad pabandytų už 
mane. Mano jaunystėje toks metodas man 
gerai pasitarnavo, kai aš prieš bandyda
mas skristi pats, paprašiau savo pusbro
lio išbandyti mano padarytus kartoninius 
sparnus ir skristi nuo garažo stogo. Atsi
prašau, Gabry, aš taip ir neatsiprašiau 
tavęs už tai. Dabar aš prikalbinau savo 
draugę, kad ji apvalytų savo vilą. Kadan
gi atrodė, kad ceremonija paveikė, aš 
susitariau su šamanu.

Šamanas, vardu Vayan, ir jo padėjėjas 
Putu atvyko ir pradėjo ceremoniją. Pir
mąją valandą jie meditavo įvairiuose stra
teginiuose vilos taškuose. Jie tuoj surado 
kuriose vietose buvo problemos ir prasi
dėjo valymas nuo viršutinio aukšto. Mes
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Nuotraukoje -“Draugystės tiltas” Vokietijoje.

pasakojo apie mokyklėles, patirtus 
įspūdžius keliaujant, mokiniai stebino 
dainomis, muzikiniais gebėjimais ar 
eilėmis.

Šeštadienį pirmąją dienos pusę Rennho- 
fo pilies salėje - Vytauto Didžiojo univer
siteto habilituoto mokslų daktaro prof. 
Egidijaus Aleksandravičiaus paskaita apie 
lietuvių tapatybės problemas emigraci
joje. Aibę klausimų turėję tėvai pokalbį su 
profesoriumi pratęsė kamerinėje aplin
koje. Tuo metu mokytojai klausėsi VDU 
daktarės Ingridos Balčiūnienės praneši
mo „Probleminiai lietuvių kalbos įsisavi
nimo aspektai”.

Per šį laiką nenuobodžiavo ir mokslei
viai, jiems buvo skirta įdomi kūrybinė 
užduotis. Kadangi šiemet minimas Žalgi
rio mūšio 600 metų jubiliejus, šios datos 
nepamiršo ir „Draugystės tilto” organiza
toriai. Vaikai rengėsi vakaro pasirodymui - 
improvizuotam Žalgirio mūšio vaidinimui.

Po rimtų diskusijų ir pokalbių sąskry
džio dalyvių laukė kelionė į Heidelbergo 
miestą, o vėliau - vakaronė su folklorine 
grupe „Pasagėlė“ iš Lietuvos, Vilniaus.

Gerokai sutemus prasidėjo ilgai laukta, 
kvapą gniaužianti „Žalgirio“ mūšio impro
vizacija, kurią režisavo Nerijus Gedmi- 

LR Užsienio reikalų ministerijos informacija
Lietuvos Užsienio reikalų ministerija kviečia užsienyje gyvenančių lietuvių or

ganizacijas teikti projektus ugdymo ir kultūros srityse, kuriais būtų siekiama įtraukti 
lietuvius užsienyje į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, 
stiprinti bendruomeniškumą, plėtoti lituanistinį švietimą, puoselėti lietuvišką kultūrą, 
remti užsienio lietuvių žiniasklaidą. Smulkesnę informaciją galima rastišioje nuorodoje:

http://www.urm.lt/index.plip7406350485

sėdėjome ant grindų, o Vayan kalbėjo 
maldas ir užkalbėjimus. Aš ketinau būti 
visai bešališkas ir pasyvus, bet netrukus 
įsitraukiau į veiksmą. Valanda prabėgo 
kaip penkios minutės, ir Vayan atsisuko į 
mane ir tarė: “Vila yra švari. Problema esi 
tu”. Aš įkliuvau!

Per sekantį pusvalandį šamanas, 
springdamas ir kosėdamas, lietė mane 
rankomis ir garsiomis invokacijomis trau
kė iš manęs visas blogybes. Kai ceremonija 
pasiekė aukščiausią įtampos tašką, Vayan 
uždėjo savo sukumpusius pirštus man ant 
nugaros, pagriebė kažką, ką tik jis galėjo 
justi ir matyti, ir pradėjo nežmoniškai 
dejuoti. Staiga aš pajutau kaip žaibo 
smūgį visame kūne, pasigirdo didžiulis 
trenksmas. Visos šviesos užgeso. Aš pa
šokau aukštyn bent metrą - ir tai nema
žas dalykas garbaus amžiaus džentelme
nui, gulinčiam kniūbščiam.

Šiaip taip nukrypavau į apačią, kur 
radau savo pembantu, išplėstom akim 
kaip sriubos lėkštės, žiūrinčią į suspro- 
gusio šviestuvo likučius ir įkaitusio me
talo ir stiklo skeveldras krintančias ant 
stalo, prie kurio ji sėdėjo. Až žvilgterėjau į 

nas. Jam talkino kompozitorius Gedimi
nas Zujus bei Gediminas Tiuchta. Tai buvo 
tikrai spalvingas, įtaigus ir meniškas vaikų 
pasirodymas, sukurtas per labai trumpą 
repeticijų laiką.

Mūšio dalyviai vilkėjo „šarvus“, dangs
tėsi skydais, rankose nešė ietis ir tų laikų 
simboliais išpieštas vėliavas, tad tikrai 
galėjo pasijusti Žalgirio mūšio kariais ir 
laimėtojais. Po Žalgirio mūšio vaikai ir 
suaugusieji rinkosi žiūrėti įspūdingą ug
nies šou, kurį atliko Vasario 16-osios 
gimnazistė Gerda Ekindorf. Dalyviai dar 
ilgai vakarojo prie degančio laužo, dainavo, 
kalbėjosi, dalijosi įspūdžiais.

Paskutinę renginio dieną, sekmadienį, 
šventės dalyviai garbingai perdavė „Drau
gystės tilto 2011“vėHavą Airijos Liet. Ben
druomenei bei kupini malonių įspūdžių 
atsisveikino iki kitų metų vasaros Dubline.

Šio renginio rėmėjai-Lietuvos Užsie
nio reikalų ministerija ir Vokietijos Lietu
vių Bendruomenė. Už visakeriopą pagalbą 
esame dėkingi Kauno Vytauto Didžiojo 
universitetui, Lietuvių išeivijos institutui 
bei Vasario 16 Gimnazijai. Taip pat 
renginio privatiems rėmėjams iš Lietuvos 
ir Vokietijos.

„Draugystės tilto“ organizatoriai

Vayan, kuris atrodė nepaprastai paten
kintas. “Gerai”, pasakė jis, “Energija at
palaiduota”. Kaip galite įsivaizduoti, ma
no natūralūs skepticizmas buvo sugniuž
dytas, ir aš visai nenorėjau ginčytis. Kas ten 
bebūtų atsitikę, tai buvo labai įspūdinga.

Kitą rytą aš bandžiau šaltu protu 
paaiškinti pereitos dienos įvykius. Išsky
rus, kad man viskas dabar kitaip atrodė. 
Aš pastebėjau, kad sienos, kurios man 
visuomet atrodė anglies spalvos, tikrai 
turėjo šokolado atspalvį, kurio aš nebu
vau pastebėjęs. Ir kitos spalvos buvo pa
kitusios. Bet ką aš labiausiai pastebėjau, 
tai kad visiškai išnyko mano suvaržytų 
sprando raumenų skausmas, kuris mane 
kankino jau keturi mėnesiai

Balyje man atsiskleidžia kitokios rea
lybės sluogsniai. Kaip tik kai aš pradedu 
jaustis iškankintas nuolatinių biurokrati
nių ir neįmanomų taisyklių problemų, 
kažkas atsitinka dvasinėje srityje, kas 
priverčia mane iš naujo pagalvoti, kas yra 
svarbu, ir primena man, kodėl aš iš tikrųjų 
atvažiavau gyventi į Bali. Ačiū, Vayan ir 
ačiū, Putu.

(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.
■. įįjštfy- - " - ■ - ' • '-

Contact any of the following KOVAS committee members 
Peter Andrejunas 
Gediminas Sauka 
Ray Jurkūnas 
Peter Burokas 
Peter Kains 
Jonathan Lee 
Robert Liutackas 
Tom Jablonskis

SEE YOU THERE !!!!!

9680 3389 •
8678 5227
9534 2967
0424 725 106
0407 298 472 .
0421 735 957
0447 629 631
0400 669 065 tomjablonskis(a>gmail.com

Nita Wallis

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 išreikę 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@lithemb.or.jp Bendruomenėms, kurios 
atsakymus ambasadai jau atsiuntė, pakartotinai teikti informaciją nebūtina.

Su pagarba,
Dainius Kamaitis

Ambasadorius Australijai

Pranešimas
Mirus Kontrolės Komisijos pirmininkui Vytautui Patašiui, ALB Krašto 

Valdybos ir ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos Kontrolės Komisiją sudaro 
alfabetine tvarka:

Anskis Reisgys, Teodoras Rotcas ir Vvtenis Šliogeris.

u . . .rn otis •
Dėl Konsulinės misijos Sydnėjuje

Asmenys, kurie norės pasinaudoti Konsulines misijos paslaugomis 
Sydnėjuje, prašomi kreiptis į Gintarą Janulevičių, kad jis galėtų sudaryti 
eilės sąrašą,

e-mail: gijantaras@hotmail.com
arba adresu: 66 Eleanor Street, Rosehill, NSW 2142

ALB Krašto Valdyba

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 Im x 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

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 zorbossirtaki finalą!

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

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 finansine 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.

Australijos 
Lietuvių 

| (X Fondui 
11 aukojo:

$50 - V Aukštiejus ($1060)

a.a. Mildos Didelienės atmi
nimui:
$20- J. ir J. Zaikauskai ($1035)

D. Lynikienė ($860)
a.a. Dalios Bertašienės
atminimui:
$10- B. Prašmutaitė ($3535)

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata,

ALF iždininkas

Prisimindami ir pagerbdami šviesios atminites

A'frA Vytautą Patašių,
: ‘H

aukojame “Mūsų Pastogei” $100.
Albina Liutackienė ir Garry Penhall

»vb

Aukos “Mūsų Pastogei”
V. Macevičius NSW $ 10.00 Mrs V. Jakštienė QLD $35.00
V. Kutas NSW $ I5.qo B. Sidarienė NSW $50.00
J. Jonavičius SA $ 35.00 V. Šeštokas VIC $20.00
Mrs S. Sadila NSW $ 5.00 A Burneikis QLD $ 5.00
S. Kairys ACT $35.00 V. Palavikas VIC $25.00
Mrs J. Vingrienė VIC $35.00 Mrs S. Gustafson NSW $ 15.00
V. Savickas (Savitt) VIC $ 5.0p G. Žemkalnis VIC $35.00
Mrs B. Staugaitienė VIC $ 15.00 E. Naujokas SA $ 10.00
V. Pumputis VIC $20.00 J. Červinas NSW $20.00
Mrs A Scano VIC $20.00 Nuoširdžiai dėkojame už aukas.
A. Malinauskas WA $35.00 “Mūsų Pastogės” Administracija

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

Australijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas:
www.austlb.org
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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 oiit with the work of the committee.

Dr Paul Kabaila,
I;

President of the Committee of the Australian Lithuanian Community in 
Melbourne Association Inc. (ALB Melbourne Apylinkės Valdyba)

ALB Geelongo Apylinkės 
metinis susirinkimas

ALB Geelongo Apylinkės metinis susirinkimas įvyks sekmadienį, rugpjūčio
1 dieną, 2 vai. p.p., Lietuvių Namuose, Pettitt Park, Beauford Avė., Bell Post Hill.

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

Pranešimai:
Apylinkės Valdybos pirmininko.

Revizijos Komisijos,
Diskusijos dėl pranešimų ir jų priėmimas.
Dviejų delegatų į ALB Krašto Tarybos Suvažiavimą Melbourne, gruodžio 28 - 

31 dienomis, rinkimas.
Kiti reikalai, pasiūlymai, diskusijos.
Susirinkimo uždarymas.
Tautos Himnas.
Po susirinkimo visi yra kviečiami pasilikti užkandžiams ir kavutei.
P.S. Apylinkės Valdybos rinkimai įvyks per sekantį visuotinį narių susirin

kimą 2011 metais.

Iždininko, 
Organizacijų.

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba.

Airfares to Vilnius & to other EU cities
For best Airfares to Lithuanian and to other European 

Destinations please call Estours Travel.
For your free call to Estours Travel dial 1800 888 386.

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd., Corrimal East, Wollongong, NSW 2518

Tel: ( 02) 4284 "1688 & 1800 888 386 Fax.: (02) 4284 7823

E-mail: Vilnius@estours-travel.com.au
Website: www.estours-travel.com.au

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba
maloniai kviečia narius į naujos Canberros Lietuvių Bendruomenės būstinės

įkurtuves
sekmadienį, rugpjūčio 8 dieną, 2 vai. p.p.

2 Bradfield Street, Downer (Downer Business Park) 
Užkandžiai bus parūpinti.

Prašome registruotis pas Barbarą Šilinis, tel: 6288 6283 
iki trečiadienio, rugpjūčio 4 dienos.

“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).

j.

Ruošos Komitetas Melbourne 2010
Pirmininkė Rita Mačiulaitienė tel: 0425 704 890
Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška 

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

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

Sekmadieniais - Svetlanos lietuviški patiekalai

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

Kviečiame į Pabaltiečių Balių, kuris įvyks 

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 liepos 18 d.

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 WiSIUeWSld 
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

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.

j Į»

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd.’ 

Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: PO. 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: 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 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

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