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Vilniuje Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenių vadovų suvažiavimas

PLB ir PLIS vadovų suvažiavimo svečiai (iš k.): vyskupas Arūnas Poniškaitis, Seimo
pirm. Irena Degutienė, užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis.

Edvardo Vickun nuotr.
Plačiau skaitykite apie suvažiavimą “M.P.” psl. 4

Lietuvos įvykių apžvalga

Tarptautinė 
narystė veda j 

skolas
Prieš ekono

mikos krizę Lie
tuva buvo atsikra
čiusi didžiųjų 
skolų tarptauti
nėms organiza- 
vėl prasideda.

Skaičiuojama, kad šiemet narystės skolos 
gali siekti keliolika milijonų litų, rašo 
„Lietuvos žinios“.

Seimo Užsienio reikalų komiteto 
(URK) pirmininko pavaduotojas Justinas 
Karosas įsitikinęs, kad nėra garbinga būti 
tokiu skolininku. Siekiant atsikratyti skolų 
naštos, esą derėtų pasvarstyti, ar nevertėtų 
atsisakyti narystės kai kuriose ne tokiose 
svarbiose organizacijose.

Užsienio reikalų ministerijos (URM) 
interneto svetainėje nurodomos 35 
pagrindinės tarptautinės organizacijos, 
kurių narė yra Lietuva. Tarp jų - Jungtinės 
Tautos (JT), Europos Sąjunga (ES), NATO, 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacija (ESBO), Tarptautinis valiutos 
fondas, Europos Taryba, Interpolas, 
Pasaulinė pašto sąjunga ir kt. Be šių 
organizacijų, įvairios krašto institucijos yra 
prisijungusios dar prie maždaug 150 
tarptautinių konvencijų, asociacijų, fondų, 
programų, projektų.

Už dalyvavimą tarptautinių organizacijų 
veikloje šiemet Lietuva planuoja sumokėti 
apie 66.5 mln. litų narystės mokesčių. 
Trečdalis šios sumos - 23.4 mln. litų - bus 
skirta Šiaurės investicijų bankui.

Čempionatas naudingas ir 
finansiškai

Europos jaunių krepšinio čempionatas

Lietuvai finansiškai atsipirko keleriopai. 
Tuo neabejoja turnyro rengėjai. Lietuvos 
krepšinio federacijos gen. sekretorius 
Mindaugas Balčiūnas apskaičiavo, kad 
čempionato metu Vilnius priėmė apie 
tūkstantį su krepšiniu susijusių svečių. Vien 
tik už viešbučių ir maitinimo paslaugas 
uždirbta apie 2 milijonus litų. “O kur dar 
pramogos, suvenyrai. Svečiai gyrė Vilniaus 
senamiestį, orai taip pat lepino. Taigi 
ekonominė šio čempionato nauda yra 
akivaizdi. Vien tik valstybė per įvairius 
mokesčius užsidirbo ne mažiau kaip 1.5 
milijono litų”, - įsitikinęs gen. sekretorius.

Ateitininkų jubiliejinė 
stovykla

Panevėžio rajone, Berčiūnuose, 
prasideda vienas didžiausių ateitininkijos 
šimtmečio renginių - jubiliejinė stovykla. 
Joje tikimasi sulaukti daugiau kaip 300 
ateitininkų ir jų bičiulių. Ateitininkų 
stovyklos koordinatorės Živilės Šepo- 
raitytės teigimu, čia susirinks lietuviai 
ateitininkai iš įvairių šalių. Nepaisydami 
savo amžiaus, emigracijos fakto ar datos, 
šeiminės padėties, visi susirinks kalbėti apie 
drauge nueitą šimtmečio kelią, apie 
pėdsakus Lietuvos istorijoje, apie naujus 
darbus, veiklos kryptis žengiant į naują 
šimtmetį.

Stovykloje intelektualinė veikla bus 
derinama su pramogomis, aktyviu 
laisvalaikiu, laukia įvairios teminės 
diskusijos su Bažnyčios ir valstybės 
atstovais. Stovykla yra pasirengimas 
būsimam ateitininkų kongresui, kuris 
rugpjūčio 6-8 dienomis vyks Vilniuje.

Izraelio kariai - Lietuvoje
Liepos 28 d. Antakalnio kapinėse 

Vilniuje Lietuvos laisvės gynėjų atminimą
Nukelta į 2 psL

Konsulinei veiklai trūksta lėšų
Ministras Audronius Ažubalis teigia, kad dėl vykdomos taupymo programos Užsienio 

reikalų ministerija neturi galimybių, augant konsulinių paslaugų paklausai, proporcingai 
didinti diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų darbuotojų skaičiaus.

Ministerijos pranešime sakoma, kad pastaruoju metu išaugo vizų išdavimo ir kitų 
konsulinių paslaugų paklausa, darbo krūvį didina sudėtingesnė paso išdavimo procedūra.

“Atsižvelgdama į konsulinių paslaugų paklausos augimą, URM pateikė Vyriausybei 
argumentuotą prašymą skirti papildomus asignavimus konsulinėms funkcijoms atlikti. 
Papildomos lėšos leistų ne tik pagerinti užsienio ir Lietuvos piliečių aptarnavimą, bet ir 
surinkti daugiau konsulinio mokesčio”, - teigiama URM pranešime spaudai

Pasak ministerijos, 2010 metais konsuliniam atstovavimui skirta 20.1 mln. litų, 
konsulinio mokesčio planuojama surinkti 31 mln. litų. Papildomas 3.4 mln. litų asignavimas 
2011 metais esą padėtų surinkti 6 mln. litų daugiau pajamų.

(pagal BNS)

Rusijos politika kaip carų laikais
Kadenciją baigęs Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus kritiškai vertina dabartinę 

šalies laikyseną Rusijos atžvilgiu ir sako nesutinkąs su požiūriu, kad Maskvos politika 
pastaruoju metu iš esmės pasikeitė.

Dvi kadencijas Lietuvai vadovavęs VAdamkus sakė, kad jam yra nepriimtinas 
„susitaikėliškas požiūris”. Prezidento nuomone, Lietuva dabar bijo atvirai kalbėti, kas 
vyksta ir pasakyti „griežtesnio žodžio” Rusijai.

„Nesutinku su mūsų dabartine pozicija. Ar dėl geresnio maisto šaukšto turime užmiršti 
50 metų tnikusią Lietuvos okupaciją? Ar turime pamiršti, kad dėl Rusijos vykdytos trėmimų 
ir žudymo politikos netekome šimtų tūkstančių savo tėvynainių”, - interviu žurnalui IQ 
sakė VAdamkus. ' ,

Anot jo, Lietuva „negali ignoruoti taikomo ekonominio šantažo”. „Neturėtume 
šantažuojami klauptis ant kelių ir prisiimti klaidų”, - sakė VAdamkus. Buvęs Lietuvos 
vadovas sakė manąs, kad Rusija ir toliau vykdo imperialistinę politiką.

„Dabartinė Rusijos politika nė kiek nėra pakitusi: ji tokia pat imperialistinė, kaip ir 
carų laikais. Buvo carinė, vėliau - bolševikinė Rusija, o dabar ji viso labo pakeitė spalvą - iš 
raudonos į labai neaiškią”, - interviu sakė VAdamkus.

Jis sakė manąs, kad „visos Rusijos valdžios kalbos apie politinį demokratėjimą tėra 
priedanga naujoms rinkoms užkariauti”.

Ragina Gruzijos karius rengtis gynybai
Prezidentas Michailas Saakašvilis pagrindiniu nūdienos Gruzijos valstybės tikslu 

pavadino šalies deokupaciją. Todėl jis paragino Gruzijos gynybos ministeriją rengtis 
“totalinei gynybai” visoje šalies teritorijoje.

Kalbėdamas susitikime su Gynybos ministerijos ir Gruzijos ginkluotųjų pajėgų jungtinio 
štabo vadovybe M.Saakašvilis taip pat paragino plėtoti civilinę gynybą. Jis pažymėjo, kad 
anksčiau armija daugiausia rengėsi dalyvauti taikos palaikymo operacijose.

Pasak jo, rengiant atsargos karius reikia skirti daugiau dėmesio “kiekvieno kaimo, 
kiekvienos gatvės, rajono” gynybai. M.Saakašvilis pažymėjo, kad svarbu gerinti karinio 
mokymo kokybę ir pareiškė nepasitenkinimą dėstymo lygiu karo akademijoje, kur, kaip 
jis mano, “daug ką reikia keisti”.

“Mums reikia daugiau karininkų”, - pabrėžė jis, pažymėdamas, kad vykdant reformas 
pastaruoju laiku buvo atleisti iš tarnybos daugiau kaip 8,000 karininkų. Kaip pažymėjo 
M.Saakašvilis, armijoje “turi likti tik vertingas personalas”.

Ginklų, kaip pažymėjo M.Saakašvilis, “šiandien Gruzijos armijoje yra pakankamai”. 
Dabar, sakė jis, “būtina daugiau lėšų Kleisti parengimui”.

M.Saakašvilis pranešė, kad Gruzijos dalyvavimas NATO operacijoje Afganistane - 
“didelė mokykla Gruzijos kariams”. Pasak jo, Gruzija ne tik neturi nutraukti savo 
dalyvavimo operacijoje Afganistane, bet priešingai - turi plėsti savo dalyvavimą, ir dėl to 
jau vedamos derybos su partneriais.

“Musų Pastogės” skaitytojų dėmesiui
Mieliems “Mūsų Pastogės” skaitytojams ir korespondentams pranešu, kad nuo 

rugpjūčio 3 d. iki rugsėjo 14 d. būsiu Lietuvoje. Tuo metu Redakcijoje mane pa
vaduos Dovilė Zduobienė, kuri jau mane pavadavo 2004, 2006, 2008 
metais.

Dėl straipsnių, užuojautų ar skelbimų kreipkitės į Dovilę, skambindami vaka
rais j namus tek: (02) 9980 9004, e-mail: adzduoba@bigpond.com. Redakcijos 
patalpose Dovilė dirbs penktadieniais, kartais šeštadieniais, tek: (02) 9782 0080.

Dalia Doniela, “M.P.” redaktorė
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Trumpai iš visur
♦ Maskvos ir visos Rusijos patriarchas 
Kirilas paragino visus tikinčiuosius drauge 
melsti, kad liautųsi sausra. Kaitros banga, 
kurios metu keliuose Rusijos regionuose 
buvo užfiksuotos aukščiausios tempe
ratūros per 130 metų meteorologinių 
matavimų istoriją, sunaikino daug pasėlių, 
o tūkstančiai ūkininkų atsidūrė prie 
bankroto ribos. Per kelias pastarąsias dienas 
Rusijos europinėje dalyje žuvo mažiausiai 
28 žmonės. Pranešama, kad iki rugpjūčio 
1 d. iš viso užregistruoti 774 gaisrai.
♦ Inžinierių komandos ruošiasi galutinai 

užkimšti pratrukusį naftos gręžinį 
Meksikos įlankoje po mėnesius trukusio 
netikrumo ir nusivylimo, o pareigūnai 
paskelbė, kad ši operacija gali prasidėti jau 
pirmadienį.

Ši operacija bus vienas iš dviejų 
mėginimų galutinai užlieti pažeistą gręžinį, 
iš kurio nuo balandžio plūdo nafta, 
nuniokojusi pažeidžiamas gamtines 
buveines ir atnešusi milžiniškų nuostolių 
daugeliui JAV Meksikos įlankos pakrantės 
gyventojų.
♦ Japonijos ekspertų komisija praėjusią 

savaitę paskelbtoje ataskaitoje paragino 
vyriausybę iki 2020 metų įrengti Mėnulyje 
pirmąją nuolatinę bazę.

Robotų bazė Mėnulyje - japonus 
senokai dominanti idėja, pristatyta net ir 
oficialiame Vyriausybės lygyje. Dabartinė 
komisija apskaičiavo, kad bepiločių 
Mėnulio tyrimų programa per artimiausią 
dešimtmetį kainuotų 200 mlrd. jenų (apie 
3 mlrd. litų). Tokios programos finan
savimas gali būti sudėtingas, žinant, kad 
vyriausybė stengiasi sutaupyti biudžeto 
išlaidų. Štai todėl vis dar vyksta diskusijos 
ir nagrinėjamos komisijų išvados ar tokios 
investicijos šaliai yra būtinos.
♦ Mokslininkai perspėjo, kad Žemę gali 

pasiekti grėsmingi kosminiai orai po to, kai

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
pagerbė Lietuvos ir Izraelio kariai.
Ceremonijoje dalyvavo Lietuvos 
kariuomenės vado pareigas laikinai einantis 
gen. Edvardas Mažeikis, Garbės sargybos 
kuopos kariai ir Izraelio kariai, edukacinės 
programos „Uniformuoti liudininkai“ 
(“Witnesses in Uniform”) dalyviai. Vėliau 
Lietuvos ir Izraelio kariai taip pat pagerbė 
Holokausto aukų atminimą Panerių 
memoriale.

Liepos 27-28 d. Lietuvoje viešintys 
programos „Uniformuoti liudininkai“
dalyviai Vilniuje, Kaune ir Žiežmariuose 
lanko žydų genocido vietas, kultūros 
objektus, susitinka su Lietuvos žydų 
bendruomenės ir Lietuvos institucijų 
vadovais.

Pirmasis tokio pobūdžio vizitas į 
Lietuvą pagal Izraelio Vyriausybės vykdomą 
programą „Uniformuoti liudininkai“ įvyko 
2003 m., vėliau - 2007 metais. Vizitą 
organizuoja ir finansuoja Izraelio ambasada
Rygoje ir Izraelio ginkluotosios pajėgos. 
Izraelio kariai, edukacinės programos 
„Uniformuoti liudininkai“ dalyviai, į 
Lietuvą atvyko neginkluoti

Krematoriumas jau statomas
Pirmoji Lietuvoje palaikų kremavimo 

paslaugas teiksianti įstaiga, krema
toriumas, iškils netoli Kėdainių 
esančiame Kėdainių pramonės parke. 
Daugiau kaip 700 kv. m ploto pastate bus 
įrengtos dvi kremavimo linijos, veiks 
atsisveikinimo salės. Palaikų kremavimo 
paslauga kainuos apie 1,500 Lt. 
Planuojama, kad krematoriumas pradės 
Mūsų Pastogė Nr. 31, 2010.08.11, psl. 2

saulėje įvyko masinis sprogimas rugpjūčio 
1 d. Astronomai iš viso pasaulio buvo 
liudininkai didžiulio žybsnio virš 
milžiniškos saulės dėmės, dydžiu 
prilygstančios Žemei. Šios dėmės 
atsiradimą mokslininkai susiejo su dar 
didesniu išsiveržimu saulės paviršiuje. 
Mokslininkai perspėjo, kad itin didelis 
saulės išsiveržimas gali pakenkti elektros 
instaliacijoms bei komunikacijoms visoje 
planetoje.

♦ Tūkstančiai karo veteranų ir jų 
giminaičių ilgus metus savo draugų bei 
artimųjų galėjo gedėti ne prie tų kapų. 
Pasirodo, JAV karinėse Arlingtono 
kapinėse buvo supainioti daugiau nei 6,000 
antkapių. Kariuomenės tyrėjai išsiaiškino, 
kad netinkamai tvarkomose Arlingtono 
kapinėse dalis palaikų buvo palaidoti 
oficialiai tuščiuose kapuose arba antkapiai 
buvo statomi ant tuščių kapų. Dar kiti kapai 
buvo nepažymėti arba pažymėti klaidingai 
Išaiškėjus painiavai karių artimųjų atsiprašė 
JAV kariuomenės sekretorius John 
McHugh. Amerikos Legionas išreiškė 
nusivylimą, kad “taip nepagarbiai elgiamasi 
su mūsų tautos didvyriais.
♦ JAV federalinis teismas panaikino 

Kalifornijoje galiojantį tos pačios lyties 
asmenų santuokų draudimą. Šis išskirtinis 
atvejis galiausiai gali pasiekti JAV 
Aukščiausiąjį teismą. JAV apygardos 
teismo aukščiausiasis teisėjas Vaughn 
Walker metė iššūkį šalies aukščiausiajam 
teismui ir patvirtino, kad pagal federalinę 
konstituciją gėjai ir lesbietės turi tokią 
pačią teisę tuoktis kaip ir heteroseksualai. 
Manoma, kad dėl šio sprendimo bus 
pateikta apeliacija, ir praktiškai 
neabejojama tuo, kad per apeliacinį teismą 
byla pasieks JAV Aukščiausiąjį teismą. Tad

’ kol kas gėjams nebus leidžiama tuoktis.

□

veikti iki šių metų pabaigos
Prieš dvejus metus projekto 

iniciatorių, bendrovės „K2 LT“ užsakymu
atlikta gyventojų apklausa parodė, kad 
kremavimo paslaugų norėtų 18 % 
respondentų. Bendrovės direktoriaus 
Vytenio Labanausko teigimu, ateityje 
poreikis kremavimo paslaugoms turėtų 
didėti - skaičiuojama, kad pirmaisiais 
metais būtų kremuojama apie 4,000palaikų 
permetus.

Anot projektą įgyvendinančių 
verslininkų, Kėdainiai buvo pasirinkti dėl
strategiškai patogios vietos - miestas yra
Lietuvos viduryje, greta driekiasi 
greitkelis „Via Baltica“.

Kengūroms Kaune - sunku
Vienai Kauno zoologijos sode 

gyvenančiai kengūrai prireikė lašelinės, 
kitoms keturioms - vaistų. Egzotiški 
gyvūnai susirgo dėl to, kad juos nuolat 
netinkamai šeria lankytojai. Lietuvos 
zoologijos sodo darbuotojai dar nežino, 
ar pavyks išgelbėti vieną iš penkių sode
gyvenančių kengūrų. Birželio pabaigoje į
Kauną iš Helsinkio zoologijos sodo 
atgabentos kengūros blogai pasijuto prieš 
savaitę. Gyvūnai pradėjo viduriuoti. Tada 
kengūroms pasveikti padėjo šieno ir 
džiovintų drebulių šakų dieta. Praėjusį 
savaitgalį kengūros vėl susirgo. 
Gyvūnams ėdesio nestinga, todėl 
lankytojų nuolat prašoma jų nešerti Bet 
žmonių geruoju įtikinti niekaip 
nepavyksta. Todėl dabar tą teritoriją, 
kurioje laikomos kengūros, žirafos, 
hipopotamai, zebrai, bus galima stebėti 
tik iš toli - nuo apžvalgos aikštelės. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

. da,EETA,BNS ir“Bemanlinai”.

Išeivija reikalauja?
Vytautas Landsbergis

Konstitucinio Teismo išaiškinimas, kad 
Lietuvos pilietybė asmenims, turintiems 
kitos valstybės pilietybę, tėra Konstitu
cijos leista išimtis, kuri negali būti masinė, 
kelia nesibaigiančias audras. Kitąsyk, kaip 
regis, populistines, dirbtines ir politines.

Daug dalykų dėl mūsų piliečių, kurie 
užsieniuose atsidūrė ne savo valia, o dėl 
sovietų okupacijos, ir ten jau turi pali
kuonių, ar kurie gimsta užsieny dabar 
kaip naujai išvykusių Lietuvos piliečių 
vaikai - seniai arba ir neseniai įstatymu 
sureguliuota. Klausimas keliamas dėl tų 
išvykusiųjų iš dabartinės nepriklausomos 
Lietuvos, kurie siekia ir gauna kitų pasi
rinktų šalių pilietybes žinodami, jog ap
sidžiaugę negalės turėti antrosios Lietu
vos pilietybės. Kaip patvarkyti arba apeiti 
Konstituciją, kad vis dėlto galėtų?

Čia pirmiausia reikėtų išgerti šalto 
vandens ir liautis klaidinus, neva tokiais 
naujos pilietybės atvejais kažkas pripuo
lęs Lietuvos pilietybę „atima“. Tai daro 
nebent įstatymas, o buvęs pilietis pats 
pasirinko kitą šalį iki pat jos pilietybės. 
Juk daugybė gyvena ir dirba kitur būda
mi Lietuvos piliečiais. O būdavo keistuo
lių, kurie karų išstumti ir nugyvenę am
žių JAV nė neprašydavo ten pilietybės 
(niekas nesmerktų!), bet ligi mirties bran
gino kaip šventenybę lietuvišką pasą. 
Kitiems iš naujo jį suteikė Nepriklauso
ma Lietuva. Niekas niekam šiandien, juo
lab lietuviui, neuždraus gyventi ir dirbti 
Lietuvoje ir bet kur pasauly šiek tiek pa
sirūpinant Lietuva ir artimaisiais, kad ir 
kokią pilietybę tas naujai išvykęs lietuvis 
turėtų. Tad praktiškai telieka kelionių 
patogumas (vizos) ir mažutis procentas iš 
visų Lietuvos piliečių užsienyje, kurie 
balsuoja Lietuvos valdžios rinkimuose. 
Priėmę kitas pilietybes ir tie nebalsuotų. 
Jų pilietinio ryšio išlaikymui rūpinamasi 
keisti konstitucinę vienos pilietybės 
nuostatą. (Kada ir kodėl ji buvo referen
dumu priimta, derėtų aiškinti dar sykį.) 
Emocijas, be abejo, galima aštrinti arba

Autobilių prekyba smunka
Pirmasis pusmetis automobilių veži

mu besiverčiančioms bendrovėms buvo 
prastas, kaip ir praėję metai. Pasak buvu
sios vienos didžiausių UAB “Daivera” 
vadovo, šiemet jų apyvarta prilygo 2009 
metams, kai įmonės metinė apyvarta sie
kė 3 mln. litų (2008 m įmonės apyvarta 
buvo 77 mln. litų). “Gali daryti ką nori, 
verstis per galvą, rinkos neišjudinsi - 
automobilių prekybos apimtis smuko, 
automobilių niekam nereikia nei Lietu
voje, nei Rusijoje, nei kitose rinkose, ku
riose mes dirbame”, - konstatuoja Arvydas 
Šutavičius, “Daiveros” direktorius. Šiuo

Šiemet jau skraidė 1 milijonas
Per šešis šių metų mėnesius į Lietuvos 

oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 1 mln. 
keleivių, tai 21.7% daugiau nei tuo pačiu 
praėjusių metų laikotarpiu. Daugiausia 
keleivių išvyko į ir atvyko iš Jungtinės 
Karalystės (217,100, arba 21.1%), Vokie
tijos (115,700, arba 11.3 %), Danijos 
(102,000), Latvijos (88,100) ir Airijos 
(78,700). Palyginti su pernai sausio-bir- 
želio mėnesiais, daugiau keleivių išvyko į 
ir atvyko iš Jungtinės Karalystės - 69.7%, 
Vokietijos - 32.8%, Danijos - 23.4%, 
Airijos -1.8 %, o sumažėjo keleivių į ir iš 
Latvijos - 19.3%. Dauguma keleivių - 
85.7% (880,300) - atvyko ir išvyko regu
liariaisiais skrydžiais. Palyginti su praėju

raminti. Tačiau tai tikrai ne „trečdalis 
tautos“, kuris būtinai dings, kad jų pačių 
apleistą vietą tėvynėje užimtų svetimtau
čiai. Taip keistai, netikroviškai dėsto p. 
Regina Narušienė („Lietuvos žinios”, 2010 
0719), nors pati negrįžta netgi turėdama 
- taip manau - Lietuvos pasą. Kitas daly
kas, kad įsivedus plačiai traktuojamą 
dvigubą pilietybę daug svetimtaučių iš 
užsienio (o dar jų politikams paskatinus) 
galėtų panorėti užimti čia, Lietuvoje, po
litinę vietą, lengviau susirinkti žemes ir net 
balsavimais iš tolo paveikti lietuviškų 
veršių valstybės kryptį. Pagalvokim ne 
apie šimtą, o apie šimtą tūkstančių Lietu
voj negyvenančių nelietuvių balsų. Per
spektyvų daug. Kaimynai gal irgi mano, kad 
jų sienos neteisingai „pasislinko“ gyven
tojams likus vietoje, tai ar norime dar 
Lietuvai rumuniškų-vengriškų problemų? 
„Lenko kortos“ įstatymas taip pat turi 
politiškai neprotingų ir užgaulių mums 
neeuropietiškų nuostatų (pagal jį esame 
„Rytuose“, nors nei Čekija su savo lenkais, 
nei Suomija, nei Mongolija nėra Rytuose), 
tad tik nesusigundykime kokiais nors 
„lietuvio kortos“ atsakais. Savo ruožtu 
Rusijos Dūmoje jau prieš metus buvo ren
giamas „ruso kortos“ (ukrainiečiams?) 
įstatymas, dosniai ir net prievarta dalyti 
pasai de facto užgrobtų Gruzijos regionų 
gyventojams; tad, kartoju, savo išmonėmis 
neįkliūkime į bet kurių analogijų ir 
precedentų pinkles. Lietuvos piliečiai 
pasirinko ir pasirenka, kad jie nori būti 
Lietuvos piliečiais.

Nei „gimusių Lietuvoje“ protėvių, nei 
„lietuvių kilmės“ kriterijai (į pastarąjį, ko 
gera, vėl užgauliai nepatektų Lietuvos 
totorius arba žydas) negelbės nuo prob
lemų, jei tikimės taip formaliai pagau
sinti pasų turėtojų skaičių. Gal ir naivių 
balsuotojų. Žadi antrą pilietybę - geras! 
Verčiau gausinkime tų, kurie tvirtai jau
čiasi ar bent kiek tebesijaučią širdyse 
lietuviais ir nori Lietuvai gero, neateidami 
reikalauti gėrybių sau. Išties, to dar nie
kad nebuvo. Užsienio lietuviai vis reika
laudavo - ir gražiai, ir efektyviai - iš savų 
vyriausybių, kad neleistų Lietuvos skriaus
ti, rūpinosi jai padėti. Būtų gerai, kad 
vyresnioji išeivijos karta dabar taip auk
lėtų jaunesniąją. Tegu reikalauja išnaikin
ti Lietuvoje korupciją ir ginti Baltijos jūrą.

metu įmonėje dirba 17 darbuotojų, prieš 
metus jų buvo per 60. Iš 50 įmonės turimų 
automobilvežių juda tik 30. Tačiau įmonė 
tikisi atsitiesti. Pasak A Šutavičiaus, “pra
giedrulių matau ne dėl to, kad rinka atsi
gauna, bet dėl to, kad iškrito nemaža dalis 
vežėjų”. Be to, Rusija, Baltarusija ir Ka
zachstanas, siekdami bendros ekonominės 
erdvės ir bendros valiutų rinkos, kuria mui
tų sąjungą. Tikimasi kad trijų šalių bendroji 
ekonominė erdvė turi pradėti veikti nuo 
2012 m. sausio 1 d. Tokiu būdu pagerėtų 
sąlygos ir lietuviams auto verslininkams, 
nes sumažėtų muito mokesčiai už tranzitą.

sių metų sausio-birželio mėnesiais, jų 
srautas padidėjo 23.5 %.

Lietuvos ir užsienio oro bendrovių lėk
tuvai šių metų sausio-birželio mėnesiais 
oro uostuose nusileido ir pakilo 18,600 
kartų, arba 27.4% daugiau nei tuo pačiu 
praėjusių metų laikotarpiu.

Lietuvos oro bendrovių lėktuvais per 
šešis šių metų mėnesius vežta 353,100 
keleivių, tai 22.1% daugiau nei pernai 
sausio-birželio mėnesiais. Didžioji kelei
vių dalis - 76.7 % (270,700), vežta nere
guliariaisiais skrydžiais. Keleivių apy
varta sudarė 899.7 mln. keleivio kilomet
rų ir, palyginti su tuo pačiu 2009 metų 
laikotarpiu, padidėjo 24.3%. □
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Bendruomenės baruose IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
PO l’MJAI IIICI11 BALIAU*

Plačiai išreklamuotas ir išgarsintas 
PABALTIEČIŲ balius nenuvylė 120 
susirinkusių mūsų ir svečių iš kaimyninių 
estų bei latvių bendruomenių. Svečius 
pasveikino ir šampano taure bei 
užkandėliais, paruošta Janinos Šarkis ir 
Estijos ponių, pasitiko pobūvio 
organizatorė Eleonora Kains, p. Juta 
Šliterienė ir jaunos, gražios lietuvaitės, 
naujos LK savanorės Emilija Rupšytė, Lara 
Kains ir Kristina Rupšienė.

Svečių vis daugėjo, darėsi ankšta 
Lietuvių Klubo pirmojoje salėje. Visi 
elegantiškai gražiai pasipuošę šnekučiavo 
sustoję būreliais, džiaugėsi susitikę seniai 
matytus draugus, pažįstamus, nematytus 
svečius (retai besirenkame kartu maloniai 
praleisti vakaro). Pakviesti pobūviui į 
gražiai paruoštą salę su puikiai serviruotais 
stalais, kiekvienas lengvai surado vietą prie 
10-čiai skirto apskrito stalo.

Maloniai nustebino devynių vyrų 
instrumentinis ansamblis “Mission from 
God”. Grupės organizatorius, lietuvis p. 
Petrulis, netikėtai ir neseniai “atrastas” 
naujojo Lietuvių klubo palaikytojas ir 
gerbėjas, surinkęs grupę pažįstamų 
muzikantų ir padedamas LK direktoriaus 
Garry Penhall, parūpinusio ne tik gaidas, 
stovus, bet ir reikalingus garso stiprintuvus 
bei visa kita kas reikalinga ansambliui, kartu 
skambinopianinu ir dainavo. Gyva muzika 
ir solistų atliekamos dainos skambėjo visą 
vakarą.

Kaip buvo žadėta, vaišėms buvo patiekta 
trijų patiekalų vakarienė ir gėrimai. Pradžiai 
mūsų Onutės Kapočienės kepti 
sumuštinukai su česnaku ir sūriu, Svetlanos 
burokėlių sriuba ir Latvijos viešnių kepti 
pyragėliai su lašinukais. Sekė šefo Laama ir 
Sūri ir Ritos Janulevičienės bei padėjėjų 
organizuotas kiaulienos kepsnys su 
daržovėmis, Margaritos Kavaliauskienės 
karšti rauginti - troškinti kopūstai kurie 
visus laikinai nutildė ir gardžiai pasotino.

Numarinus alkį Klubo direktorė, šio 
vakaro svarbiausia iniciatorė ir organi
zatorė Eleonora Kains (daugelį metų 
nesėkmingai siūliusi, piršusi ir planavusi 
panašaus pubūvio idėją), pristatė tolimesnę 
vakaro programą: 10-ties asmenų estų 
folklorinis ansamblis Loke, pritariant

ADELAIDĖS Lietuvių Sąjungos Ine. narių 
metinis susirinkimas

2010 m. rugpjūčio mėn. 28 d., šeštadienį, 1:30 vai. p.p. Lietuvių Namuose yra 
šaukiamas Adelaidės Lietuvių Sąjungos Ine. narių visuotinis metinis susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas
3. Balsų skaičiavimo Komisijos 

rinkimas
4. Pereito susirinkimo protokolo 

skaitymas
5. ALS Valdybos apyskaitiniai 

pranešimai
a. Pirmininko
b. Fiansinė apžvalga
c. Bibliotekos
d. Muziejaus

6. Kontrolės Komisijos pranešimas
7. Pasisakymai dėl pranešimų
8. ALS veiklos ir balanso tvirtinimas
9. ALS Valdybos rinkimas (žr. 

pastabą)
10. Sumanymai ir pasiūlymai
11. Susirinkimo uždarymas 

Australijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas: 
www.austlb.org

gitarai, vadovas Keiran Scott, kartu su jo 9 
m. dukrele Ella padainavo dvi jumoristines 
estų dainas. Toliau sekė latvių grupės 
pasirodymas. Čia smuikininkė Daina 
Bogdanovics, pritariant jaunai pianistei 
Ellai Macens, labai romantiškai atliko tris 
kūrinius. Mums, lietuviams, atstovavo mūsų 
mylimas ir gerbiamas pianistas Wojciech 
Wisniewski. Kiekvieną programos numerį 
lydėjo gausūs plojimai. Kai kuriuos kūrinius 
teko pakartoti.

Po programos toliau sekė šokiai. Šį kartą 
visi jautėsi drąsesni, judresni. Net vyresnieji, 
kai kas laikydamas lazdelę už šokėjos 
nugaros, nutarė pajudėti muzikos ritme. 
Linksmybės tęsėsi Atėjo laikas atsigaivinti 
saldumynais, kava - arbata, sultimis. O tuos 
saldumynus, šakotį ir Žagarė liūs kepė Rita 
Janulevičienė ir Onutė Kapočienė, o 
pyragas su obuoliais buvo J. Mickienės.

Aktyviai pašokus visi susėdo pailsėti ir 
išbandyti savo laimę loterijoje. Fantai buvo 
vertingi, padovanoti mūsų dailininkų 
Leekos Gruzdeff, jaunojo Jono Abromo, 
Onutės K, Estours Travel ir Events Cinemas 
bei kitų klubo rėmėjų Nors bilietų buvo 
išplatinta daug, tačiau laimėjmų visiems 
neužteko, todėl džiaugėmės kada bent 
vienas prie stalo buvo laimingas.

Visą pobūvį gražiai organizavo ir 
viskuom rūpinosi nenuilstantys savanoriai 
Juta ir Viktoras Šliteriai, Rita ir Gintaras 
Janulevičiai, Birutė ir Tomas Magyliai, 
Onutė Kapočienė, Elė ir Vytas 
Stasiūnaičiai, Irena Kalėdienė, Rimas 
Mickus, Lukas Kains ir kiti jau minėti o gal 
ir netyčia nepaminėti padėjėjai - savanoriai.

Jauki ir graži aplinka, gardus maistas, 
puiki muzika ir bendraminčių susibūrimas 
prisidėjo prie geros vakaro nuotaikos, o 
nenuilstantis šokėjų sukimasis, vingu- 
riavimas tarp staliukų parodė, kokia gera 
vakaro nuotaika. Gal bus ir kitaip 
manančių? Labai atsiprašau jų, bet aprašau 
savo pastebėjimus.

Gerą žadantis ateities ženklas yra tas, 
kad estai ir latviai kitais metais siūlė būtinai 
vėl surengti panašų balių. Gal, pagaliau, 
atsigausime po sunkios nesantaikos ligos ir 
pilnai pasveiksime, atsitiesime.

Gerų dienų visiems.
J.D.

PASTABA AL. Sąjungos Valdybos 
rinkimas:

Valdyba yra renkama dviems metams. 
Šiemet renkama pusė Valdybos narių:

2-as V icepirmininkas
Turto globėjas
Baro vedėjas
1-as Iždininkas
Kandidatai j Valdybą siūlomi 

metiniame narių susirinkime. Jei 
siūlomas kandidatas susirinkime 
nedalyvauja, jis turi pateikti raštišką 
sutikimą būti renkamu.

Kiekvienas narys gali būti įgaliotas 
vieno susirinkime nedalyvaujančio nario 
balsuoti už jį.

Kviečiame visus Adelaidės Lietuvių 
Sąjungos narius susrinkime dalyvauti.

Adelaidės Lietuvių Sąjungos Ine.
Valdyba

Kas atsitiko su mūsų lietuviška radijo valandėle? Jau ketvirta savaitė nei žodžio. Jokio 
paaiškinimo. Galėtų gal pateikti kokį nors paaiškinimą per “Mūsų Pastogę”. Dingo kaip į 
vandenį. Dalia Gordon

Redakcijos pranešimas: Susisiekus su SBS programų vedėju Mr. Renzo Colla 4/8/10, 
„MP“ redaktorei buvo perduota žinia, kad, susirgus laidos personalui, lietuvių radijo 
valandėlei šiuo metu yra pertrauka (in recess). Ponia Rymantė Geli, lietuvių radijo valandėlės 
Executive Producer, patvirtino, kad ji šiuo metu serga ir radijo laidos pravesti negali. Mes 
linkime, kad p. Geli pasveiktų ir kad lietuvių radijo programa tęstųsi toliau.

Vida Drew, rašanti iš Lake Tapps, WA JAV prašo perduoti “M.P.” skaitytojams žinią, 
kad mirė Adolfas Snitis kovo 4 d. savo namuose Seattle, Washington, JAV. Adolfas 
išgyveno Sydnėjuje 50 metų Bass Hill apylinkėje. Liūdesyje lieka povaikiai Vida Drew, 
Seattle, ir Walter Srutls ir Regina Staines gyvenantys Australijoje.

Keramika bronzos glazūra “Egypto 
Auksas”

DINOSAURO ĮSPŪDŽIAI
(Melburno LB metinis susirinkimas)

Dinosaurai yra labai senai išnykę 
gyvūnai. Kartais tokiu laikau save, ypač kai 
pastebiu, kad esu atsilikęs nuo pakitimų 
mūsų bendruomenėje ar, kas mane džiugina, 
tai, kad kai kas yra ir nepasikeitę. Viską 
pajusti ir suprasti dar nesugebėjau nes, turiu 
prisipažinti, kad iki šiol, per tuos dvejus 
mėnesius gyvenimo vėl Melburne, tik porą 
kartų lankiausi Lietuvių Namuose, užėjau į 
Talką, dalyvavau Gedulo ir vilties dienos 
minėjime, stebėjau Valstybės dienos 
minėjimą, užsiprenumeravau „Mūsų 
Pastogę“ ir rugpjūčio pirmą nuėjau į 
Melburno LB metinį susirinkimą.

Bendruomenės pirmininkas dr. P. 
Kabaila susirinkimą pravesti pakvietė dr. 
K. Zdanių, kuris sekretoriauti pakvietė Jievą 
Arienę. Bendruomenės valdyba dinosaurui 
pasirodė esanti jauna, intelektuali gerai 
organizuota ir veikianti. Ne viena 
bendruomenė, o jų teko matyti daug, galėtų 
pavydėti tokios valdybos. Susirinkimui visi 
ataskaitiniai pranešimai buvo atspausdinti 
ir išdalinti dalyviams, tačiau jie dar buvo 
sekretorės skaitomi angliškai, taip kaip 
atspausdinti, susirinkimo eigoje. Dinosauras 
visada manė, kad tai nereikalingas laiko 
gaišinimas, bet jau tokia yra kitų dinosaurų 
tradicija. O gi galima pasakyti kad visi esate 
gavę pranešimą, jį perskaitėte, ar turite kokių 
pastabų?

Rita Mačiulaitienė, Australijos Lietuvių 
Dienų ruošos komiteto pirmininkė 
užtikrino, kad viskas eina pagal planą ir nėra 
jokių problemų. Programą keisti, kad 
suvažiavusieji turėtų laisvesnio laiko 
pabendravimui, jau yra per vėlu ir apie už 
poros metų vyksiančias Lietuvių Dienas 
turėtų pasvarstyti ir spręsti būsimoji Krašto 
Taryba ir Krašto Valdyba. Australijos 
Lietuvių Fondo pirmininkas A Šimkus 
pasidžiaugė, kad komitetas patys su 
entuziazmu dirba ir kaupia lėšas.

Skulptūros Parodu
Skulptorė Jolanta Janavičienė 

praneša, kad ji ruošiasi parodai, kuri vyks 
nuo rugsėjo 1 d. iki 15 d., 
Galerija 41, Woolloomooloo.

Daugiau informacijos seks vėliau.

Skulptorė su savo darbu

Dinosauras norėtų supažindinti daugelį 
kituose kraštuose veikiančias bendruo
menes, kad gyventi reikia ne vien tik ranką 
ištiesus.

Archyvo perkėlimo į Melburną 
klausimas dinosaurui atrodė sprendžiamas 
dinosaurams, tiranosaurams, bronto- 
saurams ir kitiems „saurams“ įprastiniu 
būdu. Daug kalbėta jau ne vienus metus, 
daug posėdžiauta, stumdyta šen ir ten. Vis 
dėl to atrodo, kad Melburno Lietuvių 
Klubas rimtai žiūri į patalpų pertvarkymą 
ir ploto išskyrimą. Be to, atsirado trys 
savanorės sutinkančios būti archyvo 
vedėjomis.

Susirinkimo dalyviai išreiškė savo 
susirūpinimą, kad jau trečia savaitė 
nebetransliuojamos lietuviškos laidos per 
SBS radiją. Priežastys nežinomos arba jas 
dengia kažkokios teisinės paslaptys. 
Dinosauras labai nusiminė. Melburne prieš 
35 metus gimusias ir vėliau visai Australijai 
transliuotas lietuviškas radijo laidas ne kartą 
bandė nutildyti ir administracija ir savieji, 
tačiau, su bendruomenės daugumos 
pritarimu ir parama, galima cituoti 
J.Marcinkevičiaus žodžius : „Kiek rovė, 
neišrovė, kiek skynė, nenuskynė...“ O dabar? 
Nejaugi savųjų rankomis ir asmeniškų 
ambicijų priveltomis intrigomis bus 
atsiekta tai, ko tiranosaurai neistengė 
padaryti - lietuviško žodžio ir dainos 
nebegirdėsime Australijos radijo bangomis? 
Nejaugi neturėsime ir pranešimų apie 
Australijos Lietuvių Dienas, kurie yra 
nepaprastai reikalingi informuojant ir 
atvykstančius, ir dalyvaujančius, ir namuose 
pasiliekančius?

Dinosaurui susirinkimas patiko. Ne 
perilgas, aiškus, tvarkingai pravestas, 
išklausyta nuomonių. O po to dar kava ir 
pyragėliai. Taip, kaip ir turi būti

Gabrielius Žemkalnis
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Lietuviai pasaulyje
Vilniuje buvo susirinkę pasaulio lietuvių 

bendruomenių vadovai
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ (Draugas)

Liepos 29-30 d. Vilniuje, Seimo 
Konstitucijos salėje, posėdžiavo iš 24 šalių 
suvažiavę Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
(PLB) ir Pasaulio Lietuvių jaunimo 
Sąjungos (PLIS) vadovai (iš viso šiuo metu 
yra 41 krašto bendruomenė, dar buriasi 
lietuviai Egipte, Izraelyje ir Meksikoje). 
Pasaulio lietuvius pagerbė ir kalbėjo LR 
Seimo pirmininkė Irena Degutienė, 
užsienio reikalų ministras Audronius 
Ažubalis, Užsienio reikalų ministerijos 
Užsienio lietuvių departamento direktorius 
Arvydas Daunoravičius, šio departamento 
darbuotojai. Su invokacija į pasaulio 
lietuvius kreipėsi naujasis Lietuvos 
vyskupas Arūnas Poniškaitis.

Dvi dienos praėjo įtemptai kalbant, o 
temos buvo labai racionalios: Ko mes 
pageidaujame iš Lietuvos? (pirmininkavo 
Petras Maksimavičius, Lenkija). 
Prelegentai: Jūratė Carpersen (Šveicarija), 
Petras Maksimavičius, Antanas Rasiulis 
(Rusija), Gintaras Ručys (Vokietija) ir 
Angonita Wallis (Australija).

Kokių rūpesčių turi kraštų lietuvių 
bendruomenės? (pirm. Dalia Henke, 
Vokie-tija). Prelegentai: Dalia Henke, 
Joana Ku-raitė Lasienė (Kanada), Vitalija 
Koles-nikova (Baltarusija), Ruben Jose 
Repšys (Argentina) ir Gintautas Želvys 
(Rusija).

Kodėl neįtraukiame daugiau užsienio 
lietuvių į mūsų veiklą? Kas turi būti daroma 
siekiant pritraukti daugiau žmonių į 
Bendruomenės veiklą ir renginius? (pirm. 
Angelė Vaičiūnienė, Kanada). Prelegentai: 
Vytautas Maciūnas (JAV), Kęstas Pikūnas 
(PLJS, Jungtinė Karalystė), Ruben Jose 
Repšys (Argentina), Angelė Vaičiūnienė.

Kokios pagalbos reikia kraštų 
bendruomenėms dėl archyvų? - tema, kurią 
gvildeno Ramūnas Kondratas (JAV). Tai 
buvo pirmosios dienos temos. Po pranešimų 
vyko pasisakymai ir diskusijos.

Liepos 30 d. svarstybų temos:
Ko kraštų lietuvių bendruomenės 

pageidauja iš PLB? (pirm. Antanas Rasiulis, 
Rusija). Prelegentai: Irena Gasperavičiūtė 
(Lenkija), Birutė Liuorytė Gambus 
(Prancūzija), Inga Minelgaitė (Islandija), 
Antanas Rasiulis, Jose Ruben Repšys 
(Argentina) ir Angonita Wallis (Australija). 
Kaip išlaikyti „Pasaulio lietuvio” žurnalą

Naujai 
konsekruota 

bažnyčia 
Vilniuje

Gegužės mėn. 30 d. buvo 
konsekruota nauja Vilniaus 
Lazdynų šv. Jono Bosco 
bažnyčia. Prie bažnyčios yra 
viehuolyno namai.

Kadangi ją lankys tikintieji iš kitų kraštų, 
tai pamaldos ten vyks lotynų kalboje.

Apie saleziečių veiklą Lietuvoje galite 
rasti žurnale “Saleziečių Žinios”. 
Redaktorius Alessandro Barelli italas, 
išmokęs lietuviškai.

Žurnalą galite gauti pas Antaną

Pranešame, kad sekančios pamaldos lietuviams bus 
rugpjūčio 15 d. , tradicinė Žolinės šventė Lietuvoje. Kitos 
pamaldos rugsėjo 12 d. Lidcombe bažnyčioje bus laikomos 
įprastu laiku 11:30 vai ryto.

Katalikų Kultūros Draugija (Sydney)

ir kaip jį platinti? (pirm. Aurelija Norienė, 
Belgija). Prelegentai: Regina Narušienė 
(JAV), Aurelija Norienė ir Audronė 
Škiudaitė („Pasaulio lietuvio” redaktorė, 
Lietuva).

Ko PLB pageidauja iš kraštų LB? (pirm. 
Regina Nanišienė). Prelegentai: Jūratė 
Caspersen (švietimas), Kęstas Pikūnas 
(jaunimas ir sportas), Petras 
Maksimavičius (specialūs projektai ir 
organizaciniai reikalai), Regina Narušienė 
(visuomeniniai reikalai ir finansai, 
kultūra), Aurelija Norienė (informacija ir 
PLB įvaizdis) ir prelatas Edmundas 
Putrimas (sielovada).

Antrajai dienai baigiantis buvo priimtos 
rezoliucijos: dėl geresnio PLB ir Lietuvos 
bendradarbiavimo; dėl balsavimo 
elektroniniu būdu parėmimo; dėl archyvų 
tvarkymui reikalingų nuostatų paruošimo; 
dėl PLB valdybos ir kraštų bendruomenių 
ryšių pagerinimo; dėl „Pasaulio lietuvio” 
žurnalo popierinės versijos leidimo 
pratęsimo; dėl Lietuvos pilietybės 
išlaikymo. Jaunimas pasiūlė ir suvažiavimas 
įtraukė rekomendacijas: dėl alternatyvių 
finansų paieškos būdų kreipiantis į privatų 
verslą, nepasikliaujant vien Lietuvos 
pagalba; paremti Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą, kuris 2013 m. vyks Jungtinėje 
Karalystėje ir kt.

Reikia pastebėti, kad pasaulio lietuvija 
labai atjaunėjo - tarp PLB vadovų suva
žiavime buvo matyti daug jaunų, naujų veidų, 
jaunimas diskusijose buvo labai aktyvus. 
Apšnekėta daugelis dalykų, diskusijos viena 
tema vyko po keletą valandų.

Šiandien paskelbsime mintis iš 
pasisakymų tik pirmuoju klausimu: ko 
pasaulio lietuviai pageidauja iš Lietuvos? 
Detalesnį kitų temų svarstymą atidėsime 
netolimai ateičiai.

Viešnia, LR Seimo pirmininkė L 
Degutienė, sveikindama suvažiavimo 
dalyvius, dalijosi nerimu dėl didelės 
emigracijos Lietuvoje: „Emigracija Lietu
voje yra viena skaudžiausių temų”, - sakė ji. 
O kaip rodo pastarojo meto statistika, 
emigracija iš Lietuvos šiuo metu yra 
didžiausia Europoje. „Skaudu, - sakė I. 
Degutienė,-bet jeigu žmonės turi daugiau 
galimybių rinktis, yra gerai; ir ta galimybė 
atsirado tik Lietuvai atkūrus nepri-

Kramilių tel. 9727 3131. Už didesnę ar 
mažesnę auką iš anksto nuoširdus ačiū.

Taip pat galite užpirkti Amžinas mišias 
pas saležiečius, kurios yra laikomos tris 
kartus kasdien už mirusius. Praneškite vardą 
ir pavardę su vienkartine auka 40 litų 
Lietuvos valiuta. Jums patarnaus Antanas 
Kramilius.

Dalis PLB Valdybos suvažiavime prie Lietuvos ir PLB vėliavos: (priekyje iš k.): Jūratė 
Caspersen (Šveicarija), Angelė Vaičiūnienė (Kanada), PLB valdybos pirm. Regina Narušienė, 
Dalia Henke (Vokietija), Vitalija Kolesnikova (Baltarusija); antroje eilėje: Antanas Rasiulis 
(Rusija), prel. Edmundas Putrimas, PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis, Petras 
Maksimavičius (Lenkija), Kęstas Pikūnas ir Kazachstano lietuvių atstovas Vitalijus 
Tvarijonas.
klausomybę. Lietuvos valstybė turi sudaryti 
sąlygas grįžti tiems, kurie nori grįžti. Tai ne 
tik valdžios, bet ir PLB garbės reikalas.”

Seimo pirmininkė kalbėjo ir pasaulio 
lietuvijos labai aktyviai keliama pilietybės 
išlaikymo tema. Ji pranešė, kad senojo 
Pilietybės įstatymo galiojimas pratęstas iki 
2011 metų, o naujasis, pradėtas svarstyti 
praėjusį pavasarį, atidėtas rudeniui, nes 
nespėta prieiti prie vieningos nuomonės. 
Seimo pirmininkė pažadėjo, kad šio 
įstatymo svarstymą ji įtrauks į pirmųjų 
posėdžių dienotvarkę, kai Seimas pradės 
rudens sesiją rugsėjo pradžioje. I. Degutienės 
nuomone, jau prieš keletą metų buvo 
reikalingas referendumas tuo klausimu, 
siekiant pakeisti Konstituciją, taip šis 
klausimas jau būtų buvęs išspręstas. Anot 
jos, dabar koks įstatymo variantas bebūtų 
priimtas, jis vis tiek prieštarautų 
Konstitucijai.

Užsienio reikalų ministras A. Ažubalis 
pradėjo nuo JAV prezidento John Kennedy 
pasakytos minties ir sakė: „Negalima 
klausti, ką man gali duoti Lietuva; klausimą 
reikia kelti: ką aš galiu duoti Lietuvai”. Ši 
mintis sujaudino į tribūną išėjusią 
Šveicarijos LB pirmininkę Jūratę 
Caspersen, kuri pasakė, jog ji vis dėlto drįsta 
kelti tokį klausimą. Bet tai nėra 
reikalavimas, kalba eina ne apie pinigus. Tai 
- priekaištai nepakankamai skiriant 
dėmesio išeivijai. Prelegentės nuomone, 
buvo sunaikintos visos įstaigos Lietuvoje, 
dirbusios su išeivija.

Anot Petro Maksimavičiaus iš Lenkijos, 
pasaulio lietuviai reikalauja teisingumo, 
spartaus Lietuvos valstybės vystymo, 
moderninimo, saugumo stiprinimo. O kad 
lietuviai netenka Lietuvos pilietybės, 
nukenčia ne tik žmogus, bet irvalstybė.

Anot Rusijos LB, Krasnojarsko krašto 
pirmininko Antano Rasiulio, Sibiro 
lietuviai nieko nereikalauja iš Lietuvos, jie 
patys duoda - o tai yra genofondas, kuris į 
Lietuvą ateina per „Lietuvių namus” - 
gimnaziją, kur mokosi lietuvių kilmės vaikai 
ir iš Sibiro. Tik gaila, kad Lietuvoje pasilieka 
ne visi vaikai - jie nespėja prisitaikyti 
Lietuvoje ir baigę mokyklą grįžta į Sibirą, o 
kai kurie patraukia toliau į Vakarus.

Ir Australijos LB pirmininkė Angonita 
Wallis sakė, kad jos krašto lietuviai iš 
Lietuvos nieko nereikalauja: jie pripratę 
patys duoti Lietuvai. Sudėtingesnis 
klausimas: ar užsienio lietuviai reikalingi 
Lietuvai? Į šį klausimą pati kalbėtoja atsakė: 
tikriausiai ne. Kitas dalykas, jos nuomone, 
užsienio lietuviams gėda dėl kai kurių 
Lietuvos pareigūnų veiksmų, o Lietuvos 

pilietybės atėmimas yra nesuprantamas 
dalykas. Australijos lietuviai taip pat 
priekaištauja Lietuvos valstybei dėl to, kad 
krašte nėra nė vieno garbės konsulo; 
artimiausia atstovybė yra Japonijoje; 
lietuviai yra nepatenkinti, kad jie neturi 
lietuvio kunigo; jie pageidautų, kad jų 
jaunimas būtų kviečiamas į Lietuvą 
stažuotėms, kitomis progomis, kad geriau 
pažintų Lietuvą, ją suprastų ir pamiltų.

Anot Gintaro Ručio iš Vokietijos, tikėtis 
galima tik iš savęs paties. „Lietuvą be sienų 
kurkime mes patys, - sakė jis. - O kas 
valstybėje turėtų tvarkyti užsienio lietuvių 
reikalus, tai pačios Lietuvos reikalas.”

Aurelija Noris iš Belgijos patarė 
Lietuvos netapatinti su vyriausybe. Jos 
nuomone, pasaulio lietuvių organizacijai 
neetiška ir nesolidaru tikėtis iš Lietuvos 
finansinės pagalbos. „Ko labiausiai galime 
tikėtis - ekonomikos, švietimo gerinimo 
valstybėje, pilietinės visuomenės augimo. 
Reikia remtis savo pačių energija ir 
ištekliais”, - sakė ji. Aurelija pageidavo, kad 
užsienio lietuviams būtų teikiamos žinios 
ir ekspertizė, kad tęstųsi seminarai švietimo 
darbuotpjams. Užsienyje reikalingos 
išlyginamosios klasės, nes vaikų lietuvių 
kalbos vartojimo lygis yra skirtingas. 
Aurelija mano, kad užsienio lietuviai per 
mažai kalba apie save ir savo gerus darbus 
Lietuvos žiniasklaidoje, gal todėl tiek daug 
tarpusavio nesupratimo. Reikia daug 
daugiau rašyti į Lietuvos leidinius, tuo 
labiau, kad elektroninė žiniasklaida noriai 
spausdina išeivių straipsnius. Taip pat reikia 
daug aktyviau apie savo veiklą rašyti 
„Pasaulio lietuvio” žurnalui.Ir Vytas 
Maciūnas iš JAV pritarė, kad svarbiausia 
būtų Lietuvą matyti modernią ir turtingą 
valstybę ir dėmesio reikalauti ne išeivijai, 
bet Lietuvai.

Ernesta Žukauskaitė, Portugalijos 
krašto lietuvių vadovė, Lietuvos visuo
menėje mato dar daug ksenofobijos ir 
pavydo: „Reiktų šviesti pačią Lietuvos 
visuomenę”, sakė ji. Jos nuomone, Lietuvos 
lietuviai išvykusiems į užsienį pavydi, todėl 
yra tokie negeranoriški, bet ji tikisi, kad 
visuomenė augs ir apsivalys nuo šių ydų.

PLB ir PLJS vadovų suvažiavimo metu 
veikė nuo praėjusio rudens po Lietuvą 
keliaujanti paroda, pasakojanti apie 
pasaulio lietuvių istoriją. Suvažiavimo 
dalyviai aplankė Valdovų rūmus, surengė 
spaudos konferenciją.

Suvažiavimą rengę PLB atstovybė Lietuvoje 
(atstovė Vida Bandis, administratore Virginija 
Grybaitė), talkinant Užsienio reikalų 
ministerijos Užsienio lietuvių departamentui □
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Kun. Hermanas Šulcas - ir jo
gyvenimo istorija

(Kunigas Hermanas Šulcas, kadaise Vasario Šešioliktosios Gimnazijos 
auklėtinis,jau pažįstamas ir Australijos lietuviams. Vien Sydnėjujejis lankėsi pora kartų - ir 
kiekvieną kartą maloniai laukiamas ir sutinkamas. Įdomi ir jo gyvenimo kaip misijonie- 
riaus istorija. Apie savo tikslus, darbą ir pergyvenimus  jis papasakojo „ Valstiečių laikraš
čio“ žurnalistei Virginijai Barstytei Red.)

Sutiko lengva širdimi
Nuo 1978 m. kunigas dirba Ruando

je. Tai valstybė Centrinėje Afrikoje, va
dinamajame Didžiųjų Ežerų regione. Čia 
HJ.ŠuIcas įsteigė globos namus, amatų 
mokyklas ir gimnaziją. Šiuose globos 
namuose nuolat gyvena apie 150 našlai
čių vaikų ir jaunimo, gimnazijoje mokosi 
iki 400 vaikų iš aplinkinių vietovių, netgi - 
sostinės senatorių bei diplomatų vaikai.

„Kodėl būtent Ruanda?“ - paklausė ir 
pats kunigas. „Prieš tai trejus su puse me
tų dirbau San Paule, didžiausiame Bra
zilijos mieste (10 milijonų gyventojų). Kai 
iš Amazonės grįždavau į San Paulo miestą, 
apimdavo liūdesys, tiesiog pykino nuo to 
sausakimšo miesto, kuriame namas prie 
namo, jokios žalumos. Vilnius, palyginti su 
San Paulu, yra daržas. Kolegoms Romoje 
pasakiau: „Siųskite mane, kur norite, bet 
ne į miestą.“ Man pasiūlė Indiją, Haitį ir 
Ruandą. Pasakė:, Jei nori būti ten, kur daug 
vargo, rinkis Ruandą.“ Ir aš lengva širdi
mi sutikau.“

Vaikų ateitis be ateities?
Ruandoje Hermanas pradėjo nuo... 

palapinės. Bažnyčią su vietos gyventojais 
statė daug vėliau. Tiesa, atvykęs rado 
saleziečių vienuolyną, namelį, kuriame 
gyveno du kunigai. Be vandens ir kitų pa
togumų. Teritorijoje, kuri apėmė 60 X 60 
km, žmonių buvo tiršta, žvėrių taip pat - 
beždžionių, antilopių, net liūtų. Kunigas 
važinėjo, ten, kur susirinkdavo krikščio
nys, jo kuprinėje tilpdavo „raštinė“, „baž
nyčia“. Laikui bėgant išdygo tikra bažny
čia, tikra Jaunimo sodyba, kurioje vaikai 
yra ruošiami gyvenimui.

„Jaunimo sodybą įkurti mane paska
tino pats jaunimas, - pasakojo kunigas. - 
Savo misionieriaus darbą visada įsivaiz
davau tik tarp žmonių, ir visai nenustebau, 
kai jaunuoliai, su kuriais vaikščiodavome 
po vietinių namus ir kuo galėdami jiems 
padėdavome, sykį prasitarė: ^Kunige, 
mums malonu, kad tu padedi mūsų šei
moms, bet ar gali padėti mums, jauniems, 
nes mes be ateities.“ Taip atsirado namai, 
kuriuose galima išmokti skaityti, rašyti, 
kuriuose galima gyventi, jausti šeimos 
gyvenimo ritmą.“

Penki žmonės ant vieno kailio
Tuose namuose kurį laiką šeimininka

vo ir gyvenimo tiesų vaikus mokė kunigo 
Hermano motina Elzė, atvykusi iš Lie
tuvos. Ji, kaip ir Hermanas, Afriką atrado 
tarsi rojų. Sunku nupasakoti gamtą, ją rei
kia pamatyti, pajusti. Kerėjo ir vietos 
žmonių sveikas požiūris į pasaulį, jų šir
dies taurumas. Ruandiečiai turi nuostabų

Kun. Hermanas Šulcas Ruandoje.

Kun. Hermanas Šulcas.

priežodį: ant vieno kiškio kailio gali 
pernakvoti penki žmonės. Svetingumas 
jiems yra šventas dalykas: dažnai pietums 
šeima teturi penkias saldžias bulves 
(populiariausia ten auganti daržovė), bet 
su kitu mielai pasidalys. Deja, pusė te
nykščių kūdikių, gyvenančių palapinėse ar 
palaikėse molio trobelėse, miršta nesu
laukę nė trejų metų.

„Sykį girdėjau, kaip mažas sūnus 
paklausė mamos, ar jie galėtų priimti be
namę mergytę, stumdomą iš vienų namų į 
kitus, ir moteris, turinti tik maišą pupelių 
savo penkiems vaikams, sūnų apibarė, kad 
jis iškart jos neparsivedė. Tokių kasdienių 
paveikslėlių Afrikoje daug. O matytumė
te, kaip tie vaikai dirba - septynerių sulau
kę neša pilnus ąsočius ar bidonus vandens, 
kauptukais (kito būdo įdirbti žemę kal
votose vietovėse nėra) daužo suakmenė
jusius žemės grumstus, sėja, sodina, ravi, 
nuima derlių, suka sunkias akmenines 
girnas ir mala grūdus...“

Per stebuklą išvengė mirties
Hermanas tikina, kad dalytis vargstan

čiųjų dalia jį išmokiusi motina. Iš jos jis 
sėmėsi pagarbaus dėmesio žmogui ir 
gamtai, kantrybės ir tikėjimo. Žinoma, 
tuos ilgus metus puoselėtas tikėjimas 
Dievu ir gyvybės šventumu tikrai galėjo 
susvyruoti 1994 metais, kai baltieji kolo
nistai Ruandoje įvykdė baisias skerdynes, 
sukurstę taikių galvijų augintojų tutsių 
gentį su žemdirbiais hutais.

Jaunimo sodyba buvo išdraskyta, dau
gybė vaikų buvo sukapoti mačetėmis: iš 120 
liko dvylika. Iš viso Ruandoje buvo išžu
dyta apie 800,000 nekaltų gyventojų. 
Kunigas tuo metu buvo išvykęs ir gerų 
žmonių perspėtas per stebuklą išvengė 
mirties. Ilgai slapstėsi savanoje, kur iš 
vienos pusės buvo žudikai, iš kitos - 
krokodilai. Jį tanku išvežė Jungtinių Tau
tų kariškiai. „Kokius tris mėnesius kaime 
tvyrojo lavonų tvaikas, žudynes savo aki

mis matę ir džiung
lėse slapstęsi vaikai 
buvo sulaukėję, mi
to šaknimis ir drie
žais. Nesinorėjo 
nieko, akimirkai 
buvau nuleidęs ran
kas. Tikrai grįžda
vau prie klausimo, 
kodėl Dievas, kuris 
yra meilė, tai lei
džia. Atsakymas 
paprastas: jis, kur
damas žmogų, su
teikė jam pasirin
kimo laisvę, ir jau 
negalima to pakeis
ti, negalima kištis į 
mūsų šalių istori-

Skelbiamas viešas “Globalios Lietuvos” kūrimo 
strategijos projekto aptarimas

Lietuvos užsienio reikalų ministerija skelbia viešą „Globalios Lietuvos” kūrimo 
strategijos projekto aptarimą ir kviečia jame dalyvauti Lietuvos visuomenę, užsienio 
lietuvių bendruomenes bei organizacijas.

Šiam projektui Lietuvos URM yra sukurtas specialus puslapis
http://www.urm.lt/index.php71619511832
„Globali Lietuva“ - lietuvių tautos dalies užsienyje ir Lietuvos valstybės ryšio, pagrįsto 

pagarba ir partneryste, išlaikymo strateginis planas. Jo tikslas - globalioje erdvėje sudaryti 
sąlygas ir sukurti prielaidas stiprinti lietuvišką tapatybę.

Šia strategija taip pat siekiama sudaryti sąlygas užsienio lietuviams įsitraukti į Lietuvos 
politinį, ekonominį, kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą, prisidėti prie Lietuvos gerovės, 
pažangos ir nacionalinių interesų plėtros.

„Globalios Lietuvos“ kūrimo strategijos projektą, kuriuo įgyvendinamos Lietuvos 
Vyriausybės programinės nuostatos, rengia tarpžinybinė darbo grupė, kurią sudaro 
valstybės institucijų ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovai. Darbo grupės veiklą 
koordinuoja Užsienio reikalų ministerija.

Pastabas ir siūlymus dėl „Globalios Lietuvos“ kūrimo strategijos projekto kviečiame 
siųsti j Lietuvos ambasadą Japonijoje iki š.m. rugsėjo 15 dienos e-pašto adresu: 
info@lithemb.or.jp (eilutėje “Subject” nurodant “Dėl Globalios Lietuvos”) arba 
paštu į ambasadą 3-7-18 Moto-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0046, Japan.

Įdomiausi pasiūlymai ir pastabos bus skelbiami Užsienio reikalų ministerijos 
tinklalapyje.

URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas
Spaudos ir viešųjų ryšių skyrius, tel. 236 2458

jas, į žmonių likimus. Belieka 
paklausti, kodėl žmonės pikt
naudžiauja Dievo meile, nesižavi 
gėriu, o linksta į blogį.“

Ruandoje ilgai neužsibūna
Pasaulio spauda, nušviesda

ma to meto įvykius Ruandoje, 
taikliai pastebėjo, kad tai nebuvo 
vien dviejų tautelių - hutų ir tutsių 
- kova. Vienas iškalbingas faktas 
daug ką paaiškina: prieš dvejus 
metus iki konflikto Prancūzija į 
Ruandą atsiuntė aukščiausios 
kvalifikacijos psichologą, kuris 
per specialiai įsteigtą radijo stotį 
uoliai ir metodiškai kiršino abi 
tautas.

„Gyvenu Ruandoje 30 metų ir žinau, 
kas yra tikroji karų priežastis. Nors ofi
cialiai tai demokratiškas kraštas (prieš 
ketverius metus vyko prezidento rinki
mai), bet ir prezidentas, ir Jungtinių Tau
tų organizacijos ambasados vergauja... 
pinigams, dėl kurių pateisinamos žudy
nės. Ten atrandamas labai brangus mi
neralas - koltanas, už kurį ruandiečiams 
mokama tūkstantį kartų pigiau, negu jis 
kainuoja Amerikoje“, - liūdnai dėstė 
kunigas misionierius ir prisipažino, kad 
šiame krašte išgyventi ilgiau kaip 2-3 
mėnesius psichologiškai yra sunku.

Ruandoje drastiškai gaudomi 10-12 
metų berniukai ir mokomi karinių daly
kų. Taip formuojami būsimi kariniai da
liniai pulti šalį. „O Afrika tokia graži, - su
simąstęs kalba kunigas Hermanas. - 
Ruanda - mažytė šalis, bene triskart ma
žesnė už Lietuvą, vos 26,000 kv. km. Žmo
nių - 8 milijonai. Aš mokau juos žemdir
bystės. Kai paklausiu, kodėl jie taip ma
žai augalų augina savo derlingoje žemė
je, jie atsako, jog netiki, kad sulauks der
liaus, gal jau rytoj bus išžudyti. Kariškiui 
ateiti ir nušauti žmogų - vieni juokai, jo
kios atsakomybės ir bausmės.“

Rinko šiukšlyno vaikus
Kunigas neapsiribojo vien darbu Af

rikoje. Patyręs, kad Lietuvoje taip pat yra 
daug beglobių ir apleistų vaikų, įkūrė 
Jaunimo sodybą Kretingos rajone, Kėkš
tuose, kai jo šviesaus atminimo motina 
Elzė atsiėmė 60 ha gimtinės žemės.

Šiandien jis prisipažįsta pavargęs nuo 
savo sukurtų struktūrų ir būtų laimin
gas, jei jos funkcionuotų savarankiškai. 
Afrikoje to savarankiškumo jau buvo pa
siekęs, deja, po genocido visko teko imtis 
iš pradžių. „O Lietuvoje mane sužavėjo 
ekologinio ūkio idėja, bet jis turi atsipirk
ti. Man 71 metai, ir jau negaliu panešti 
didelės naštos, ir nukirsti negaliu, nes kai

2008 m. Hermanas Šulcas su palydovais iš Ruandos 
lankėsi Marijampolėje.

prisimenu pradžią, kaip Kalotėje rinkau 
šiukšlyno vaikus... Nepatikėjau, kad tai 
vyksta laisvoje Lietuvoje. Baisi realybė: 
diena ūkanota, pilka, lyja, naršo kokie 30 
šunų, žmonės - pavargę, purvini tampo 
ryšulius per dumblą, ir basakojų vaikų 
spiečius aplink. Norėdamas pažinti jų 
kasdienybę, bandžiau apsimesti, kad taip 
pat renku šiukšles, bet mane tuoj išaiški
no pikti vyrai: „Ko tu čia, ko tau reikia?“ 
Paskui kiek atlėgo: „Ne, mūsų neišgel
bėsi, bet vaikams padėk.“

Taip atsirado kunigo sodyba Kėkštuo
se, kur glaudžiasi vaikai. Sodyboje dirba 
dvi auklėtojos, dvi virėjos, vedėja ir buhal
terė. Visus juos reikia išlaikyti, ir Hermanas 
pavargo prašinėti pinigų, bet, kaip jis sako, 
į balą puolęs, sausas nekelsi. Štai ir dabar 
išskrenda į Kanadą, nes tenykščiai lietuviai 
pažadėjo paramą. Padeda žmonės ir Lietu
voje, dažniausiai, žinoma, atskiros šeimos. 
Afrikoje paprasčiau: visiems norintiems 
padėti jis pasiūlo išleisti bent vieną vaiką į 
mokslus ir, ačiū Dievui, jau penki vaikai 
yra baigę universitetus, 80 lanko įvairias 
gimnazijas, licėjus, vienas, baigęs kunigo 
mokyklą, įkūrė savo mokyklinę įstaigą.

Meilę pažadėjo Kristui
Kai paklausiau, ar Hermanas, kažkada 

pasirinkęs kunigo kelią, niekada nebuvo 
susvyravęs, nesigailėjo, jis šypsodamasis 
atsivėrė: „Nesigailėjau, nors krizės neiš
vengiau. Brazilijoje viena mergaitė pri
sipažino mane mylinti, ir aš atsakiau jai 
tuo pačiu. Buvau jaunas, karštas, gražus. 
Greta buvusiam kunigui A.Saulaičiui 
pasiguodžiau: „Ką daryti, aš pažadėjau jai 
savo meilę.“ O jis atsakė paprastai, tačiau 
įtikinamai: „Bet Kristui tu taip pat paža
dėjai meilę.“ Reikėjo man tuomet žmogaus, 
kuris tą primintų. Ir tada išlaisvėjau. Dar 
kolega man patarė išvažiuoti, tą aš ir 
padariau. Ši krizė tik dar labiau sutvirti
no mano pasiryžimą eiti kunigo keliu.” □
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Accommodation
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HOTEL CONTACT ROOM TYPE PRICE

Arcton Motai Phone: 0393297211

15 Arden Street Twin room $86

Nonh 3 bed room $110
Melbourne 4 bed room $140

VIC. Australia

Miami Hotel bdmaihomMnL<»m.au
Melbourne Superior Single $125.00

13 Hawke St. Phone: +61 3 9321 2444 Twin $125 00
West discounted rato based on a 4 Double $125.00

Melbourne night booking Economy Single 565 00
3003. Rease quote LITHG. with a Twin $6500

VIC. Australia booking for 4 night minimum

Park Squire Barimauirefbmsnoomau 3 bedroom apartment

Motor Inn A Phone +61 393296077 M. NKAtni

Serviced 2 bedrooms apartment« $180
M0» JMMMt • tweoaMO

Apartments 1 bedroom apartment iw $110

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.P.” nr. 30.

Darbininkų sveikatos 
apsauga ir saugumas 

Balyje
Geriu šaldytą kavą Seminjako kavinė

je ir žiūriu kaip šitie du vietiniai ruošiasi 
skinti mangus ar kažką panašaus. Aš 
nedaug nusimanau apie botaniką. Vaisiai, 
kuriuos jie nori nuskinti, yra maždaug še
šių metrų aukštumoje ant medžio. Aš 
paprastai gana flegmatiškas žmogus, bet 
žiūrint kaip jie atlieka savo darbą, adre
nalinas ima purkšti j mano kraujo apyta
ką taip smarkiai, kad net suraugina kavą 
mano pilve.

Aš žinau, kad Balyje niekas nekreipia 
dėmesio į saugumą, bet tai, ką aš dabar 
mačiau, buvo toks drąsumo, kvailumo ir 
aklo pasitikėjimo derinys, kad net aš bu
vau nustebęs. Aš žinau, jau turėčiau būti 
prie to pripratęs. Pagaliau, mes vis Balyje 
matėme tokių dalykų kurie meta iššūki 
bet kokiam įprastiniam supratimui kaip 
reikia elgtis, kad neužsimuštum arba bent 
kad smarkiai nesusižeistum. Ir aš čia ne
kalbu apie Bali kelių judėjimą - tai jau vi
sai atskiras nelogiško ir pavojingo chaoso 
mikrokosmosas.

Ne, aš kalbu apie kasdieninius veiks
mus, kurie iš pradžios atrodo įsidėmėti
ni, o paskui laikui bėgant ima atrodyti vi
sai normalūs. Kaip pavyzdžiui 40 darbi
ninkų, sugrūstų į sunkvežimio kėbulą su 
labai žemom sienelėm ir dar keturi ant 
sunkvežimio stogo be jokio pasilaikymo.

Mūsų Pastogė Nr. 31, 2010.08.11, psl.
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Double motel room »»*x*

Twin motel room tniMpn*. 1ę105

Family room *n« t-imcm. * ****$130 
■>»M •?CT>«ngt»MtJ

Ir tai ne ant kokio pamažu vėžliojančio 
sunkvežimio - aš kalbu apie riaumojantį 
nesuvaldomos jėgos pro visą judėjimą 
varomą pabaisą, kuri savo žmogiškąjį 
krovinį mėto nuo šono ant šono ir aukš
tyn į orą ant kiekvienos duobės. Keista, 
nė vienas keleivis nerodo jokios baimės, 
net ir tie, kurie sėdi ant stogo. Jų veidai 
yra nejudrūs, rodantys tik nuovargį ir ra
mų pasidavimą savo likimui. Jiems tokia 
rizika yra normali.

Arba gali matyti kelio darbininkus 
šalia labai judraus kelio, taip pripratusius 
prie pravažiuojančių mašinų, kad jie net 
nepažiūri prieš žengdami priešais atva
žiuojantį motociklą, automobilį ar tanko 
didumo milžiną, kuriuos taip mėgsta 
ateiviai. Tiems atkakliems darbininkams 
ir toji rizika yra normali.

Dar kiti darbininkai rankiniais kas
tuvais kasa penkių metrų gilumo griovius, 
be jokio pagalio ar lentelės, kad sulaikytų 
žemės griuvimą. Aplink juos daugybė 
planuose nepažymėtų (ir dažnai prakiu
rusių) vandens ir dujų vamzdžių ir elektros 
vielų, kartais net neizoliuotų. Jeigu jie ką 
ir turi vieton apsauginio šalmo, tai tik 
gerokai padėvėtą udeng -medžiaginį gal
vos apdangalą. Ir šitoje pavojingoje ap
linkoje su galinčiomis sprogti dujomis, jie 
rūko! Ir, žinoma, jiems tai yra normalu.

Technikas, kuris instaliavo satelitinę 
anteną mano ankstyvesnėje viloje, pasiekė 
stogą užlipęs ant antro aukšto sienos ba
lansuodamas ant siauručio kraštelio aš- 
tuonių metrų aukštyje. Iš tos pavojingos 
padėties jis pagriebė visai menkutį nu
tekamą vamzdį gerokai virš savo galvos, 
vikriai pasikėlė rankomis ir tiesiog už
metė save ant stataus stogo. Net profe
sionalus uolų kopinėtojas to nebūtų da- 

_ręs be saugiai prikabintų virvių. Aš jo 
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(Liepos 31d.) Barselonoje (Ispanija) vykstančiame 
Europos lengvosios atletikos čempionate aukso medalį 
iškovojo Živilė Balčiūnaitė. 31-erių metų sportininkė 
šeštadienį laimėjo moterų maratono varžybas bei tapo 
Senojo žemyno čempione. Ž. Balčiūnaitė 42 km 195 
metrų distanciją Barselonos gatvėmis įveikė per 2 vai. 
31 min. 14 sek. bei pasiekė geriausią savo sezono 
rezultatą.

Daugeliui Živilės pergalė Europos lengvosios 
atletikos čempionate Barselonoje tapo staigmena. Tik 
ne pačiai bėgikei ir jos treneriui Romui Sausaičiui.

“Mūsų tikslas buvo vienintelis - aukso medalis. 
Prieš ketverius metus dėl apmaudaus susistumdymo 
Geteborge vykusiame Europos čempionate turėjome 
tenkintis mediniu medaliu (4 vieta - aut.), todėl į 
Barseloną atvažiavome susigrąžinti aukso medalio”, - 
teigė Europos čempionės treneris.

Padėka
Liepos pabaigoje rugpjūčio pradžioje Sydnėjuje lankėsi Lietuvos Nacionalinės 

operos ir baleto teatro solistas Liutauras Navickas. Rugpjūčio 1 dieną Lietuvių 
klube įvyko jo solinis koncertas.

Nuoširdžiai dėkojame Liutaurui Navickui už jo $50 auką Sydnėjaus lietuvių 
chorui “Daina” pianinui pirkti.

Choro “Daina” valdyba

KOVAS News
Games against the Latvians 

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

11.00 am
12.00

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

side)
Opening with Kids U12 playing 2x10 min Game1.00

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 
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 tom.jabĮonskis(a) gmail.com

paklausiau: “Kodėl tu nenaudoji kopė
čių?’ Jis atsakė: “Kad jos netelpa ant 
motociklo”. Ir tikrai, jūs atspėjote - jam tai 
yra normalu.

Bet grįžkime į Seminjaką ir prie man
gų. Du darbininkai, vieni pastoliai, dvi 
lentos ir kopėčios. Jų uždavinys: nuskinti 
vaisius nuo aukščiausių medžio šakų 
maždaug šešių metrų aukštyje. Dviejų 
metrų aukščio surūdijusių vamzdžių 
konstrukcija buvo jų pastoliai Ant jų bu
vo uždėtos dvi siaurutės lentos. Vienas 
darbininkas užlipo ant tų lentų, bet nu
tarė, kad jam per sunku vaikščioti per 
vieną lentą, tai sustūmę abi greta.

Atrodė, kad bus gerai, bet ant tų lentų 
reikėjo pastatyti kopėčias, o sustumtos 
lentos buvo per siauros, kad kopėčių ko
jos tvirtai atsiremtų. Užmiršęs savo kavą 
aš susirūpinęs stebėjau, kaip darbininkai 
nutarė, kad truputį praplėsti lentas jiems 
per daug vargo . Apie kopėčių stabilumą 
jie visai negalvojo. Negalėdami ant lentų 
pastatyti kopėčių kojų, jie kopėčias at
rėmė ant apatinio laiptelio, palikdami 
kojas kabėti ore. Aš to nepavadinčiau 
pastovumu.

Nita Wallis

Jeigu jūsų tarpe yra inžinierių, jie su
pras dabar susidariusią problemą - ko
pėčių laipteliai, palaikomi tik kelių 
menkų kniedžių, padaryti taip, kad išlai
kytų spaudimą iš viršaus, o ne spaudimą iš 
apačios. Nežiūrint to, darbininkas ėmė 
kilti į viršų - ar bent pabandė...

Visą tą laiką jo draugas sėdėjo po 
medžiu, rūkė ir labai nuobodžiavo. Man 
atrodė, kad jo vienintelis uždavinys buvo 
žiūrėti kaip aukštai jo draugas užlipo, kad 
galėtų numatyti jo kritimo greitį ir suteik
ti atitinkamą greitąją pagalbą jam nukritus.

Laimeį to dvejetuko akrobatas tebuvo 
užlipęs tris laiptelius, kai apatinis laiptelis 
sulūžo. Darbininkas ir kopėčios krito ant 
pastolių labai dramatiškai, bet nepavo
jingai. Apačioj sėdintis vaikinas net ne
pajudėjo ir toliau rūkė, net atrodė gailėjosi 
kad jo pirmosios pagalbos sugebėjimams 
nebuvo progos pasireikšti. Mano kava 
išsipylė ant mano marškinėlių, ir tai buvo 
vienintelis nelaimingas atsitikimas tą dieną.

Bet tiem dviem vaikinam tai tikriau
siai buvo normali darbo diena.

(Bus daugiau)
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In memoriam
A'frA Stasys Žukas

1924.0126 - 2010.0629
Nedidelėje mūsų Newcastle lietuvių 

kolonijoje vis mažėja ir mažėja tautiečių. 
Šių metų birželio 29 dieną, po trumpos 
ligos Newcastle John Hunter ligoninėje 
amžinai užmerkė akis mūsų didžiai 
gerbiamas ALB Newcastle Apylinkės 
Valdybos pirmininkas Stasys Žukas, 
prižiūrimas žmonos Colette. Laidotuvės 
įvyko liepos 5 dieną. Laidotuvių apeigas 
atliko Fr. Barry H. Tunks Holy Trinity 
parapijos bažnyčioje, Lambton.

Pagerbti a.a. Stasį Žuką susirinko gau
sus būrys giminių, draugų ir artimų 
žmonių. Per laidotuvių ceremoniją Zina 
Zakarauskienė sugiedojo „Avė Maria“, 
vargonais grojo Margaret Ulanas. Vokiečių 
choras atliko dainą apie draugystę. 
Newcastle buvusių choristų grupelė 
sugiedojo „Lietuva brangi“. Velionio 
krikšto sūnus Michael Burokas skaitė 
maldas. Marta Zakarauskienė trumpai 
nušvietė jo gyvenimą. Stasio seserėčia 
Audronė perskaitė seniai atsiųstą klasės 
draugo eilėraštį. Nešant iš bažnyčios 
karstą visi sugiedojo Lietuvos himną. Po 
apeigų bažnyčioje visi buvo pakviesti į 
Žukų namus šermenims.

Stasys Žukas gimė 1924 m. sausio 26 
dieną Žemaitijos krašte, Mažeikiuose. 
Šeimoje augo trys vaikai: Stasys, jo sesutė 
Ginta ir brolis Romas. Raudonajai armijai 
grįžtant, tuomet būdamas studentu ir 
bijodamas, kad neišvežtų į Sibirą, Stasys

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

Stasys Žukas.

pasitraukė iš Lietuvos. Karui pasibaigus 
atsidūrė Danijoje. Gyveno lietuvių išeivi
jos stovykloje Kopenhagoje. Lankė Ko
penhagos Muzikos Akademiją ir ten su
būrė lietuvių studentų chorą. Kai pirmą 
kartą koncertavo, choras vieną dainą 
sudainavo daniškai. Danai buvo nustebę 
ir nepaprastai sužavėti. Labai išgyrė cho
rą ir dirigentą.

1949 m. Stasys emigravo į Australiją. 
Dviejų metų darbo sutartį atliko BHP 

plieno gamykloje Newcastle. Čia jis dirbo 
ikil987 m. Stasys susipažino su-puikia 
australe mergina Colette ir ją netrukus vedė. 
Abu dirbo ir stengėsi kuo greičiau įsigyti 
nuosavą namą. Vaikų jie neturėjo.

Paprašytas Newcastle lietuvių bendruo
menės, Stasys sutiko įsteigti chorą. At
sirado nemažas skaičius mėgėjų dainuoti 
ir prasidėjo repeticijos. Tačiau pradžia 
nebuvo lengva: nebuvo nei salės, nei 
pianino, nei gaidų. Bet sunkumai buvo 
įveikti ir pirmas Newcastle lietuvių choro 
koncertas įvyko 1955 m. Stasiui daug 
padėjo Sydnėjaus lietuvių choro „Daina“ 
dirigentas Kazimieras Kavaliauskas. Abu 
labai susidraugavo, nes buvo vienaminčiai 
-dainos ir muzikos mylėtojai. Kasmet pa
eiliui - tai Sydnėjuje, tai Newcastle - jie or
ganizavo koncertus. Vėliau prie jų prisidė
jo ir Canberros lietuvių choras „Aušra“.

Pirmas visos Australijos lietuvių kon
certas buvo suorganizuotas Sydnėjuje. Ja
me dalyvavo net septyni chorai. Stasiui 
pirmą kartą teko diriguoti tokiam dide
liam jungtiniam chorui. Vėliau tokie kon
certai - Dainų Šventės - buvo ruošiami 
Australijos didžiuosiuose miestuose kas 
antri metai. Prisimenu, Stasys visada mus 
padrąsindavo, kad dainuotumėm šypso
damiesi ir nebijotumėm, nežiūrint, kad 
mūsų choras buvo mažiausias.

Per 23 metus Newcastle lietuvių cho
ras dalyvavo visose Australijos Dainų 
Šventėse. Dėl įvairiausių priežasčių labai 
sumažėjus dainininkų skaičiui 1978 
metais, Newcastle lietuvių choras nu
traukė savo veiklą. Stasiui tai buvo liūdna 
žinia, nes tiek daug metų dirbo ir bendra
vo su kitais chorais, susipažino ir įsigijo 
daug draugų. Per tuos metus Stasiui 
gyvenimas buvo reikšmingas ir jis jautėsi 
laimingas, nes mylėjo muziką. Ilgai be mu
zikos negalėjo išbūti. Po kiek laiko vėl 
subūrė norinčius dainuoti buvusius cho
ristus ir iš jų sudarė oktetą, bet vėliau liko 
tik kvartetas. Stasys visus mus ragino 
dainuoti ir sakė, kad dirbs net ir su keliais 
norinčiaisiais. Taip mes ir toliau gyvavom 
- kur buvom pakviesti, ten koncertavom. 
Stasys mums parinkdavo lengvas liaudies 
ir estradines daineles. Jis labai mėgo Ben
jamino Gorbulskio kūrybą.

Stasys trumpai dirbo ir su Sydnėjaus 
lietuvių choru, kai sušlubavo jo dirigento 
sveikata. Paprašytas Sydnėjaus choro 
Valdybos, sutiko laikinai jam padėti. Kas 
penktadienį repeticijoms atvažiuodavo į 
Sydnėjų ir po to tą patį vakarą grįždavo 
namo.

Kai vokiečių chorui prireikė dirigen

to, Stasys sutiko jam vadovauti ir su juo 
išdirbo net 20 metų. Kai Stasiui suėjo 80 
metų ir sušlubavo sveikata, jis pasitraukė 
iš visų pareigų. Paskutinius penkerius 
metus poilsiavo.

Stasys paliko darbą gana anksti - dar 
1987 metais, nes norėjo pakeliauti, pa
matyti pasaulį. 1976 m. su žmona pirmą 
kartą nuvyko į okupuotą Lietuvą. Tais 
laikais galėjo apsistoti tik specialiame 
viešbutyje Vilniuje. Galėjo važiuoti tik ten, 
kur leido. Tačiau giminės slapta Stasį ir 
Colette nuvežė į jo gimtinę. Stasys džiaugėsi 
pamatęs tėviškę, sutikęs brolį. Vėliau - 
1977 m. - Stasys gavo liūdną žinią, kad 
brolis Lietuvoje staiga mirė. Stasiui buvo 
didelis smūgis, nes neteko vienintelio 
brolio.

Stasys su žmona mėgo keliauti, aplan
kė daug kraštų ir daug kartų lankėsi Lie
tuvoje. Išvažiuodavo net trims mėnesiams, 
nes Lietuvoje jų su nekantrumu laukdavo. 
Sugrįžęs mums papasakodavo naujų anek
dotų ir įvairių nutikimų. Sakėdavo, kad 
kol sveikas esi - keliauk, nes vėliau gal 
norėsi, bet negalėsi.

Kadangi Stasys giminių Australijoje 
neturėjo, pasikvietė iš Lietuvos į svečius 
trims mėnesiams sesers dukrą Audronę. Jai 
labai patiko Australijos šiltas klimatas ir 
gyvenimas. Čia ji susipažino su Colettes 
pusbroliu Peter. Kai ji antrą kartą atvyko į 
Australiją, Audronė ir Peter apsivedė. Ir 
kai jiedu susilaukė sūnaus Dominic, dėdei 
Stasiui buvo didelis džiaugsmas.

Kai Newcastle susiorganizavo Diskusi
jų Klubas, Stasys ir jam priklausė. Net pir
mas jo susirinkimas įvyko Žukų namuose.

Stasys buvo nepakeičiamas ne tik cho
ro dirigentas, bet ir ilgametis Apylinkės 
Valdybos pirmininkas, kuriuo buvo iki 
mirties. Jis buvo mūsų nedidelės Newcast
le lietuvių kolonijos kultūros ir lietuvybės 
išlaikymo žiburys. Mylėjo Lietuvą be 
išlygų, jos kalbą, jos dainas. Abu su žmona 
buvo vaišingi, mėgo pasikviesti pas save 
draugus, kartu pabaliavoti ir padainuoti. 
Su draugais mėgo laivu paplaukioti po 
Macquarie ežerą, pažuvauti. Jo motorlai
vis turėjo visus patogumus, tai galėdavo 
laive ir pernakvoti.

Stasys viskuom domėjosi, turėjo net lei
dimą skraidyti mažu lėktuvu, mėgo pakilti 
tarp debesų, kur jautėsi laisvas kaip paukštis.

Taigi, mielas Staseli, mes Tavęs pasi- 
ilgsime. Tavęs netekę jaučiamės kaip 
našlaičiai. Tu niekada neišdilsi iš mūsų 
atminties ir širdies. Mes liūdime kartu su 
Colette. Ilsėkis ramybėje Dievulio globoje.

Benigna

aabs
Association for the Advancement of Baltic Studies 

Australasian Chapter 
2010 CONFERENCE

15th AABS CONFERENCE ANNOUNCEMENT
“The Baltic Region: Past, Current and Future Pathways” 

Call for Papers
Please submit Abstract Proposal with Short Presenter Biography to Dr. Andrew 

Blumbergs by 30th June 2010:
EITHER

Via Email: aabs@y7mail.com (FOR ELECTRONIC SUBMISSION) 
OR

Via Post: Dr. Andrew Blumbergs (FOR POSTAL SUBMISSION) 
217 Glen Eira Rd., East St Kilda, VIC 3183, Australia.

CONFERENCE DATE: Friday 3rd and Saturday 4th of September 2010
CONFERENCE VENUE: LITHUANIAN HOUSE, 44 Errol Street, 

North Melbourne VIC 3051

Bibliotekoje Sydnėjaus Lietuvių Klube
Biblioteka Sydnėjaus Lietuvių Klube gavo naujų knygų. Taip pat galima nusi

pirkti įvairių lietuviškų proginių atvirukų.
Maloniai kviečiame apsilankyti.

_ :_ i________________ ;_________________________________________________

Lietuviu kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
musę visų reikalas

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

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol SL, North Melbourne, Vic. 3051. 
Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek (03) 9578 4319.

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.

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudq!
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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. Valdybos rinkimai
5. Bendri reikalai

Maloniai kviečiame nares dalyvauti. Taip pat kviečiame prie mūsų veiklos 
prisijungti naujas nares

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija Ine.

Lietuvos Baleto Bičiulių rengiamos popietės:
Melbourne Jubiliejinėje salėje įvyks rugpjūčio 15 dieną, 2 vai. p.p.
Sydnėjuje “Dainavos” Klube rugsėjo 26 dieną, 2 vai. p.p.

Popietės pradžioje turėsime (Melbourne) muzikinį įtarpą, kuriame pasirodys 
mūsų jaunasis pianistas Darius Pranckūnas. Toliau rodysime DVD “Nerijus”. Tai 
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 Neri
jaus vaikystės, įvairių baletų ištraukas, ir Nerijų šokant su garsiomis balerinomis. 
Filmo pabaigoje Nerijus šoka baleto “Graikas Zorba” nepaprastą Zorbos sirtaki 
finalą!

Pasibaigus videofilmui vyks turtinga, vertinga ir gausi loterija, būsite pavaišinti 
kava, tortais ir pyragais. Įėjimas aukomis. Jurgis Zaikauskas

Dėl Konsulinės misijos Sydnėjuje
Asmenys, kurie norės pasinaudoti Konsulinės misijos paslaugomis 

Sydnėjuje, prašomi kreiptis j Gintarą Janulevičių, kad jis galėtų sudaryti 
eilės sąrašą:

tel.: 02 9897 7869 e-mail: gijantaras@hotmail.com
ALB Krašto Valdyba

Commemoration of the

BALTIC WAY 
and 20 years of freedom

PLEASE MOTE: Because of Federal Elections on August 21, 
Commemoration of the BALTIC WAY will be held on AUGUST 28.

All welcome to join our celebration

AL Dienų 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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@iithuanianclub.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).

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Žalgirio Mūšio inscenizacija
Video filmas apie Žalgirio Mūšio inscenizaciją bus nemokamai rodomas 

Lietuvių Klube rugpjūčio 22 d. 2:00 vai. p.p.
Vėliau vaikams bus rodomas lėlių teatras Žalgirio Mūšio tema 3:30 vai. p.p. 

Laukiame visų!

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

Melbourne Katalikių Moterų Draugijos 
narėms pranešame,

kad Katalikių Moterų Draugijos Metinę Šventę - Žolines švęsime rugpjūčio 
14 d., šeštadienį, 2 vai. po pietų, o ne sekmadienį, rugpjūčio 15 d., kaip buvo 
numatyta (data pakeista dėl tam tikrų nuo mūsų nepriklausančių aplinkybių). 
Jubiliejinėje salėje, po KMD Valdybos pirmininkės Rasos Statkuvienės įžan
ginio žodžio, žiūrėsime pusės valandos trukmės filmuotą trijų airių kunigų 
koncertą.

Po koncerto vaišinsimės Baro salėje. Baras bus atidarytas. Draugijos narės 
kviečiamos atvykti su savo antrosiomis pusėmis ir prašomos atnešti po lėkštę 
kokio nors valgio. Apie savo dalyvavimą prašome pranešti iki rugpjūčio 12 
dienos Rasai tel.: 9891 6533 arba Lilijai tel. 8707 0347.

Katalikių Moterų Draugijos Valdyba

Sydnėjaus lietuvių dėmesiui
Kiekvieną sekmadienį nuo 12 vai. iki 2 vai. po pietų “Mūsų Pastogės” 

redakcijoje (Sydnėjaus Lietuvių Klube) budės LB Spaudos Sąjungos Valdybos 
narys Teodoras Rotcas. Bus galima susimokėti prenumeratos mokestį ir kitas su 
“M.P.” susijusias sąskaitas.

DĖMESIO ALB SYDNĖJAUS APYLINKEI!
Apylinkės nariai, norintys susimokėti nario mokestį už'2010/2011 metus, 
galite susimokėti Lietuvių Klube sekmadieniais tarp 1-2 vai. pas Kęstutį Protą ir 
Kristiną Dičiūnienę.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Šį “Musų Pastogės” numerį redagavo Dovilė Zduobienė.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www;slic.org.au/Pastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: 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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