
Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka Alp(LKA) 2 0 4 3- i

NOSU PASTOGE /

Eina nuo 1949 Australian Lithuanian Weekly Post Print Approved PP 255003/01774 Kaina - Price $1.50 2010.09.15 Nr. 36 (3209)

Sydnėjaus Moterų Draugijos 
nauja valdyba

Kanclerė Angela Merkei Vilniuje

Stovi iš kairės: Onutė Dobbs, Irena Kalėdienė,Kristina Dičiūnienė, Martina Reisgienė, 
Jadvyga Burokienė. Sėdi iš kairės: Nata Liutikaitė, Julė Lašaitienė, Tamara Vingilienė. 
(Trūksta Nijolės Chan ir Reginos Šarkauskienės). Skaitykite plačiau 3 psl.

DomeiTS Lietuvos įvykių apžvalga
Pakartos 

Vytauto žygį
Istorijos 

neįmanoma 
pakeisti, bet 
galima pamėginti 
ją pakartoti. Taip 
nutarė žygio 
žirgais Juodosios 
jūros link dalyviai, 

rugsėjo 8 dieną Senuosiuose Trakuose 
pradėję savo kelionę Vytauto Didžiojo 
keliais. Istorinis žygis, kuriuo siekiama 
atkartoti didžiojo kunigaikščio kelionę prie 
Juodosios jūros, prasidėjo ten, kur, 
manoma, gimė Vytautas, būtent 
Senuosiuose Trakuose. Dešimt lietuvių 
raitelių pasiryžo per 40 dienų žemaitukų 
veislės žirgais įveikti 2,000 kilometrų ir 
pasiekti Ukrainoje esantį Očakivo miestą, 
kurį esą įkūrė Vytautas Didysis. Ten, 
Juodojoje jūroje, anot legendos, Vytautas 
XV amžiuje girdė kelionėje pailsusį savo 
žirgą. “Nesiekiame visiškai autentiškai 
atkartoti Vytauto kelionės, nes neišliko 
daug istorinių šaltinių, kokiais keliais jis 
jojo. Svarbiausia - pati kelionės idėja”, - 
paaiškino žygio vadovas Vilniaus 
vicemeras Gintautas Babravičius.

Pratęs pensijos amžių?
Jau seniai tęsiasi diskusijos apie tai, 

kada Lietuvoje oficialiai turi prasidėti 
pensijos amžius. Seimo rudens sesijoje, po 
ilgų diskusijų bei bandymų pasipriešinti, 
Seimas turbūt pritars Vyriausybės siūlymui 
įgyvendinti “taupymo priemones” ir 
pailginti lietuvių pensinį amžių. Vyrai vietoj 
dabar esančios 62.5 metų ribos turės dirbti 
iki 65 metų. Iki to paties amžiaus į pensinį 
poilsį negalės išeiti ir moterys (dabartinė 

amžiaus riba - 60 metų). Numatoma 
pertvarkyti ir motinystės (tėvystės) 
atostogas. Siūlomos dvi galimybės: arba 
vieneri metai atostogų su 100 % buvusio 
atlyginimo išmoka, arba atostogauti dvejus 
metus, tačiau pirmus metus gauti 70 %, 
antrus - 40 % buvusio atlyginimo.

V.Uspaskich’ui EP atėmė 
teisinę neliečiamybę

Europos Parlamentui (EP) Lietuva 
buvo sukėlusi didelį galvosūkį, kai EP 
atstovu nuo Lietuvos buvo išrinktas Darbo 
partijos lyderis Viktor Uspaskich, tačiau 
tuo pačiu metu Lietuvos teisėsauga prašė 
atšaukti jo teisinę neliečiamybę, nes 
Lietuvoje jis kaltinamas finansiniais 
nusikaltimais. Dabar plenariniame 
posėdyje EP nariai balsuodami rankomis 
didele balsų persvara patvirtino sprendimą 
leisti panaikinti V. Uspaskich'o 
neliečiamybę. Prieš balsuojant Darbo 
partijos lyderis lietuviškai perskaitė trumpą 
kalbą, kurioje tvirtino, kad prieš jį “vyksta 
politinis puolimas”. Po balsavimo 
nusivylęs V. Uspaskich teigė bandysiąs 
kovoti toliau - jis ketina rengti skundų 
Europos Teisingumo Teismui.

Lietuvos Generalinei prokuratūrai 
gavus oficialų pranešimą iš Europos 
Parlamento apie V. Uspaskich‘ui 
panaikintą teisinę neliečiamybę, bus 
skiriami teismo posėdžiai ir nagrinėjama 
byla. Sunkiausias iš nusikaltimų, kuriais 
kaltinamas V. Uspaskich - apgaulingas 
buhalterinės apskaitos tvarkymas. Už tai 
numatoma griežčiausia bausmė - laisvės 
atėmimas iki 4 metų.
Valstybės Kontrolė vėl pričiupo

Ūkio ministerija suskaičiavo, kad turto 
už 17 milijardų (!) litų valdančios valstybės

Nukelta į 2 psl

Pirmadienį, rugsėjo 6 d., į Lietuvą atvyko 
ir Vilniuje lankėsi Vokietijos Kanclerė 
Angela Merkei. Pagrindiniame susitikime 
su Prezidente Dalia Grybauskaite jos 
kalbėjosi apie ekonomiką. Kanclerė pritarė 
Lietuvos norui turėti energetinę 
nepriklausomybę, o taip pat pažadėjo 
paramą statant naują atominę elektrinę. 
Tačiau paklausta, ar Vokietija galėtų padėti 
Lietuvai užsitikrinti energetinę 
nepriklausomybę padėdama statyti naują 
atominę elektrinę, Angela Merkei 
apgailestavo, kad investuotojų Europoje nėra 
daug, nors juos sudominti Vokietija Lietuvai 
padės. “Mes Vokietijoje visada, taip pat ir 
Ignalinos AE uždarymo fazėje, sakėme, jog 
palaikome, kad Lietuva statytų naują 
modernią atominę elektrinę, jeigu ji to nori,
- tvirtino Kanclerė. - Jei mes kalbame apie 
investuotojus, tai turime kalbėtis su 
privačiais investuotojais. ES tokių statytojų 
yra nedaug. Bet aš kartoju: darysime viską, 
kad šis politiškai norimas ir mūsų 
remiamas statinys būtų pristatytas tam 
tikriems investuotojams”. LR Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė pabrėžė norinti matyti, 
kad ir Vokietija prisidėtų prie atominės 
elektrinės statybų, bet kartu akcentavo, jog 
ir politinis Berlyno palaikymas yra svarbus.

Kanclerė priminė, jog būtų gerai, kad 
Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir, 
bendrai, Lietuva palaikytų gerus santykius 
su Vokietijai svarbia partnere Rusija. Tačiau 
kalbėdamos apie Rusijos norą turėti bevizį 
režimą su ES, tiek A. Merkei, tiek D. 
Grybauskaitė sutartinai teigė, kad Rusijos 
gyventojai be vizų j Bendriją galės važiuoti 
dar negreitai. “Dėl bevizio režimo tarp 
Rusijos ir ES mes kalbėjome su Rusijos 
prezidentu. Kalbėjome apie vizų režimo 
palengvinimą kai kurioms grupėms, bet, 
kalbant apskritai apie vizų panaikinimą, tai
- labai ilgas kelias”, - sakė Angela Merkei. 
Jai pritarė ir Dalia Grybauskaitė: “Lietuva 
palaikys bendrą europinę poziciją, bet kol 
kas pritarčiau Kanclerei - kalbėti apie visą 
Rusiją ir jos bevizį režimą dar ankstoka”.

Labiausiai Dalia Grybauskaitė 
džiaugėsi tuo, kad iš mirties taško pajudėjo

17 metų be svetimų
(ELTA) Rugpjūčio 31 d., paskutinę 

kalendorinės vasaros dieną, sukanka 17 
metų, kai iš nepriklausomybę atkūrusios 
Lietuvos išvesta Rusijos kariuomenė - po 
pusės amžiaus paskutinis svetimos 
kariuomenės ešelonas išdundėjo į Rytus su 
savo amunicija ir ideologija.

Laisvę varžiusi svetima kariuomenė iš 
Lietuvos buvo išvesta metais anksčiau nei 
iš Vokietijos ir Lenkijos.

Paskutine rugpjūčio dieną 1993 metais, 
likus penkiolikai minučių iki rugsėjo 1- 
osios, iš Lietuvos išvyko paskutinis Rusijos 
karinio traukinio sąstatas su desantinio 
pulko kariais. Taip buvo įgyvendintas 1992 
metų rugsėjo 8 dieną Lietuvos krašto 
apsaugos ir Rusijos gynybos ministrų 
parašais patvirtintas grafikas.

Lietuva tapo pirmąja Baltijos šalimi, 
kurią paliko svetima kariuomenė. Tai buvo 

NATO Baltijos šalių gynybos planas. Pasak 
Prezidentės, čia Vokietijos vaidmuo buvo 
itin didelis. “Viena iš šalių, kurių dėka 
Lietuva pagaliau turės realius gynybos 
planus, yra Vokietija. Šį rudenį, manau, tokį 
sprendimą priimsime, - pažymėjo Dalia 
Grybauskaitė. - Tai rimtas pasiekimas”. Be 
to, Prezidentė pasidžiaugė, kad Vokietijos 
kroviniai rado kelią per Klaipėdą į 
Afganistaną.

Iš Prezidentūros Angela Merkei 
išskubėjo j susitikimą su Premjeru 
Andriumi Kubiliumi. Su juo Kanclerė 
aptarė ES, energetikos ir ekonomikos krizės 

įveikimo reikalus. A. Kubilius džiaugėsi, 
kad svarbiausiais klausimais - dėl elektros 
rinkos plėtros ir dujų tiekimo regione - jo ir 
Kanclerės nuomonės visiškai sutapo. “Tai 
reiškia, kad mūsų regiono energetikos 
problemų sprendimo būdas, kurio pradžią 
matėme jau šiek tiek anksčiau, ieškant 
solidarių bendrų Europai sprendimų, ir yra 
svarbiausias atsakas į visus mūsų 
laukiančius iššūkius”, - po susitikimo 
tvirtino Premjeras.

Į Lietuvą su oficialiu vizitu atvykusi 
Angela Merkei taip pat aplankė Antakalnio 
kapines, Šv. Kazimiero bažnyčią ir Vilniaus 
jėzuitų gimnaziją. Pirmadienį vakare 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė surengė 
iškilmingą vakarienę Vokietijos Kanclerės 
garbei Tą patį vakarą Angela Merkei išvyko 
į Rygą. Vokietijos Kanclerė jau. lankėsi 
Lietuvoje prieš daugiau kaip dvejus metus.

įvertinta kaip didelė jaunos valstybės 
politikų pergalė. Rusijos kariuomenės 
išvedimas buvo vienas didžiausių atgims
tančios Lietuvos diplomatijos išbandymų ir 
laimėjimų.

Tiesa, iki 1993-iųjų rudens pabaigos 
Lietuvoje dar buvo likę apie pusantro šimto 
Rusijos kariškių, kurių statusas buvo 
įteisintas atskiru susitarimu. Jie turėjo 
pasirūpinti, kad Rusijos kariuomenės 
sprogmenys ir šaudmenys būtų be 
nesklandumų išvežti iš Lietuvoje buvusių 
sandėlių.

Derybos dėl Rusijos kariuomenės 
padalinių išvedimo prasidėjo 1990 metų 
vasarą, tačiau pirmasis oficialus Lietuvos ir 
Rusijos derybų delegacijų sutikimas įvyko 
tik po pusantrų metų -1992 metų sausio 29 
dieną. Po savaitės tuometinis krašto
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| Trumpai is visur
4 Belgijos karalius Albertas II rugsėjo 4 

d. paskyrė du tarpininkus, kurie bandys rasti 
išeitį iš politinės aklavietės, jau tris 
mėnesius trukdančią suformuoti vyriausybę 
po pirmalaikių rinkimų. Tuo tarpu viena 
įtakingiausių belgų politikių - Frankofonų 
socialiste Laurette Onkclinxperspėjo šalies 
piliečius “rengtis Belgijos subyrėjimui”.

Frankofoniškos Socialistų partijos 
lyderis Elįo Di Rupo trys mėnesiai po to. 
kai per rinkimus viršų paėmė separatistinės 
Flandrijos šalininkai, nutraukė savo 
bandymus suburti septynių partijų koalicija. 
NVA, kuri puikiai pasirodė per pirmalaikius 
rinkimus birželio mėnesį, iškelia Belgijos 
skilimo į olandiškai kalbančia Flandrija ir 
skurdesnę, prancūziškai kalbančia Valonija. 
perspektyvą.
♦ Nepalo parlamentui rugsėjo 4 d. jau šešta 

kartą nepavyko išrinkti šalies premjero, o 
parlamento pirminujkas perspėjo dėl 
“rimtos krizės”, jei netrukus nebus 
suformuota nauja vyriausybė. Šalis be 
vyriausybės gyvena nuo birželio 30 d., kai 
spaudžiamas opozicijoje esančios Maoistų 
partijos atsistatydino ir sąlygas naujai 
valdžios pasidalijimo administracijai sudarė 
premjeras Madhav Kumar Nepal.

Maoistai, kurie dešimtmetį kariavo 
pilietinį karą su valstybe, bet prieš 2008- 
ųjų rinkimus transformavosi į politine 
partiją, turi daugiausiai vietų parlamente, 
tačiau jų vis tiek neužtenka tam, kad jie 
galėtų valdyti vieni.
♦ Į garsųjį Cambridge universitetą Įstojo 

penkiolikmetis iš Surrey. Jis tapo jauniausiu 
šios mokslo įstaigos studentu per daugiau 
nei du šimtmečius. Matematikos 
vunderkindu laikomas Arran Fernandez 
pradės studijuoti šių metų spalį Cambridge 
universitete. A. Fernandes pradėjo mokytis 
matematikos dar būdamas mažas vaikas. 
Iki A. Fernandes jauniausiu Cambridge

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta Lš 1 psl. •
įmonės per metus Lietuvai uždirba vos 30 
mln. litų. Paaiškėjo labai skandalingas 
dalykas. Įmonės gaudavo pinigus iš 
valstybės biudžeto ir skolindavo saviems 
be procentų, o paskui pačios skolindavosi 
iš komercinių bankų už 12 ir daugiau 
procentų palūkanų.

Šį skandalingą faktą išsiaiškino 
Valstybės kontrolė, kuri savo pranešime 
įvardijo, tarp kitų, šias Įmones: “Vilniaus 
regiono keliai”. “Problematika”. 
Valstybinis miškotvarkos institutas. 
Šalčininkų miškų urėdija, “Klaipėdos 
regiono keliai” ir 1.1. Ūkio ministrui 
Dainiui Kreiviui atrodo, kad pagal valdomą 
didžiulį valstybinį turtą. įmonės galėtų per 
metus gauti apie 1.5 mlrd. litų pelno.

Tarptautinės išminavimo 
pratybos

Karo metu ir ypač po jo Baltijos jūroje 
buvo paskandinta dideli kiekiai karinių 
medžiagų, jų tarpe daug Įvairiausio tipo 
sprogmenų. Toks valymas tęsiasi. Dabar 
baigėsi Tarptautinės išminavimo pratybos 
LR teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje 
ekonominėje zonoje Baltijos jūroje. 
Pratybos buvo pavadintos “Atvira dvasia 
2010” ir prasidėjo dar rugpjūčio 27-ąją. Iki 
šiol buvo išžvalgyta 160 kvadratinių 
kilometrų jūros dugno ploto, aptikta 
sprogmenų, tarp kurių buvo jūrinių minų, 
torpedų ir giluminių bombų, taip pat - 33 
jūrinių minų inkarai. Šiose pratybose 
dalyvavo 16 karinių laivų ir trys narų 
komandos iš dešimties valstybių: Belgijos, 

('Estijos, Latvijos, Lenkijos. Lietuvos, 
-Norvegijos, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos 
ir Vokietijos. Lietuvai atstovavo trys laivai. 
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pirmakursiu buvo 14-metis William Pitt, 
kuris į universitetą įstojo 1773 metais.
♦ Irano prezidentas Mahmoud 

Ahmadinejad suabejojo daugelio 
pripažįstama versija apie 2001 m. rugsėjo 
11 d. JAV įvykdytas teroro atakas, 
sakydamas, jog iki šiol neaišku, kas jas 
organizavo.

“Kažkas Įvyko New Yorke, ir niekas iki 
šiol nežino, kas buvo pagrindiniai šio įvykio 
kaltininkai”. - M.Ahmadinejad sakė. 
“Jokiems nepriklausomiems žmonėms 
nebuvo leista pamėginti nustatyti 
kaltininkus. Sakoma, kad bokštuose 
dvyniuose žuvo 2.000 žmonių. Afganistane 
iki šiol žuvo daugiau nei i 10.000. žmonių” 
-pabrėžė Irano lyderis.

4 Nauja Škotijos episkopalinės bažnyčios 
paskelbta pamaldų tvarka sukėlė 
kontroversiją, kadangi joje nebeliko 
nuorodų i Dievo vyrišką lyti. Tokius 
žodžius kaip ..Dievas, jis, jo, jam“ ar 
„žmonija“ (angį, “mankind” - vyrija) 
atmetanti naujoji tvarka buvo įvesta 
bažnyčios siekiant parodyti, jog Dievas „yra 
aukščiau žmogiškos lyties“. Tradicionalislai 
ki it ikuoja tokius pakeitimus, kurie, anot jų, 
esantys persmelkti politinio korektiškumo 
bei nesuderinami su Biblijos mokymu.
♦ Rusijos ministras pirmininkas Vladimir 

Putin mano, kad Lenino laidojimo 
klausimas bus išspręstas tada, kai tam ateis 
laikas. “Viskam savas laikas. Ateis laikas, 
ir nišų tauta nuspręs, ką daryti”. - pareiškė 
V.Putin. atsakinėdamas Į Valdajaus klubo 
narių klausimus. “Istorija nemėgsta 
skubos”.
♦ Lietuviai pirmą kartą turės galimybe 

Vilniuje gyvai išgirsti garsiausią australų 
kilmės dainininkę Kylie Minogue kitų metų, 
vasario 26 d. „Siemens“ arenoje. Tai b us jos 
pirmas pasirodymas Lietuvoje.

□

Nelegalūs darbininkai
Sekant Europos Parlamento 

direktyvomis, Lietuvoje pradedama 
griežčiau elgtis su įmonėmis bei 
darbdaviais, kurie samdo nelegalius 
darbuotojus, t.y. nelegaliai Įvažiavusius 
užsieniečius. Daugumoje tai liečia 
nelegaliai atvykusius iš buvusios Sovietų 
Sąjungos kraštų. Naujame įstatymo projekte 
numatoma, kad Įmonės padalinys, kuriame 
bus aptikta nelegalių darbuotojų, gali būt i 
uždarytas, pat i įmonė gali netekti licencijos, 
prarasti teisę įvalstybės paramą, o jau gautas 
išmokas privalės grąžinti. Taip pat siūloma 
uždrausti tokiai Įmonei dalyvauti 
viešuosiuose pirkimuose.

Įstatymo projektas susilaukė ir kritikos. 
Lietuvos pramoninkų konfederacijos 
viceprezidento įsitikinimu, naujasis 
Įstatymas sąžiningam verslui nieko gero 
neduos, o pakenkti gali, ypač smulkiesiems 
verslininkams.

Šiaulių garbės pilietė
Šiaulių miesto garbės piliete iš aštuonių 

pretendentų pirmu balsavimu išrinkta Jūra 
Nijolė Viktorija Daulenskienė, docentė, 
medicinos mokslų daktarė, gydytoja ir 
pedagogė. Pusę amžiaus ji ne vienai 
šiauliečių kartai dalijo savo talentą ir širdies 
gerumą, šimtus savo pacientų prikėlė 
visaverčiam gyvenimui. Šiandien ji sako: 
“Tokio žmonių dėmesio sulaukiau, toks jis 
brangus - man to ir užtenka”. Pasak miesto 
mero Genadijaus Mikšio, “moterys 
užkariauja pasauli ir Šiaulius”, mat ir 
praėjusiais metais komisija miesto garbės 
piliete iš karto išrinko choreografę Aldoną 
Masėnienę. □
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,ELTA,BNS ir “Bernardinai”.

ŽVILCJNIJ
„Visiems svajotojams, kuriantiems emigrantų 

susigrąžinimo strategijas, sakau - pamirškite, taip nebus. 
Sukurkime normaliai sąlygas Lietuvoje, kur vyraus 
principas, moralė, atjautimas, pagarba, orumas ir 
nebereikės kurti strategijų“, - sako buvęs Prezidentas 
Valdas Adamkus. Interviu DELFT buvęs šalies vadovas 
teigė, kad svarbiausia emigracijos priežastis -ekonominiai 
faktoriai. Nemažinant negerovių teisės, švietimo, sveikatos 
apsaugos ir kitose srityse, sunku bus sustabdyti ši išvykimą 
iš Lietuvos, sako būvės Prezidentas.

- Pone Adamkau, ar labai slegia bei įpareigoja 
Prezidento pozicija ?

- Tai yra žingsnis, kurį turi padaryti liktai pats žmogus. įvertinęs savo pajėgumą, savo 
turimą gyvenimo patirti ir suprasdamas jam tenkanti Įsipareigojimą bei atsakomybę. Na, o

’ jausmas yra vienas - tu atstovauji tautai, visuomenei, valstybei ir niekam kitam. Tokiu 
! principu aš vadovavausi visuomet ir vadovausiuos iki savo gyvenimo pabaigos. Todėl aš 

nepatyriau jokio pereinamojo laikotarpio - tapai prezidentu ir kaipmat ėmei kitaip jaustis.
■ Mano supratimu-kuo esi. tuo ir pasilieki. Kitaip aš niekuomet ir nesijaučiau.

- Kaip pasikeitė jūsų gyvenimas pasibaigus pirmajai, o vėliau ir antrajai prezidento 
kadencijai? Kokie skirtumai tarp šių dviejų buvimo ne prezidentu laikotarpių? Galbūt, 
pasibaigus antrajai prezidento kadencijai, jaučiatės labiau nustumtas į užribį?

' - Tokio ypatingo laikotarpio tarp pirmosios ir antrosios kadencijos aš, kaip žmogus, 
nejaučiau. Aš visąlaik buvau aktyvus, domėjausi įvykiais šalyje, kurie tuo metu vyko, tačiau 
likau nuošalyje, nėįsitraukiau Įjuos vienu ar kitokiu būdu ir. manau, atlikau tą pačią 
pareigą, kaip ir kiekvienas pilietis šalyje - neaštrinant tuometinės situacijos, nepriešinant 
visuomenės ir stebint konstitucinį procesą, kuris vyko šalyje. Turiu pripažinti, jog tuo 
laikotarpiu, sužinojęs rezultatus, nors jie ir buvo skaudūs, didžiuojuosi valstybe, nors ir 
tokia jauna, kuri pajėgė teisingu, konstituciniu keliu pasiekti demokrat inį sprendimą.

- Koks jūsų nuomone turėtų būti kadenciją baigusio šalies vadovo vaidmuo savo šalyje 
- neformalaus patarėjo savo įpėdiniui, santūraus kritiko ar nebylaus stebėtojo? Kaip manote, 
koks vaidmuo teko jums pačiam ir ar jis jus tenkina?

- Manau, jog kadenciją baigęs šalies vadovas turi išlikti aktyviu savo visuomenės, 
bendruomenės, tautos nariu ir ten, kuryra šaukiamas dalyvauti, turi pasidalyti savo patirtimi. 
Noriu pabrėžti žodį patirtimi - kadenciją baigęs šalies vadovas neturi patarinėti bet kokia 
kaina, reaguoti į visus partinius, politinius įvykius kada reikia ar nereikia, bet išlikti 
objektyviu stebėtoju ir tiktai kviečiamas pasisakyti vienu ar kitu klausimu. Bet ne dalyti 
patarimus.

- Tokia jūsų vertybinė orientacija abiejų jūsų kadencijų metu buvo aiški. Nemažą dalį 
žmonių tokia jūsų pozicija pavergė - tą visuomet atspindėjo ir aukštas visuomenės 
pasitikėjimas jumis. Tačiau daliai Lietuvos žmonių trūko griežtesnio ir tvirtesnio jūsų 
vertinimo...

- Sutinku su jūsų pastaba, pats girdėjau ir skaičiau nemažai šiuo klausimu. Tačiau tai yra 
žmonių požiūris, kuris tam tikra prasme galbūt yra įtakojamas siauresnių interesų. Vieniems 
bet koks triukšmingas, deklaratyvus ir iššaukiantis dalyvavimas yra labai naudingas, jis 
sukelia tam tikras diskusijas, prieštaringas mintis bei duoda peno tiek žiniasklaidai, tiek 
dalyvaujantiems politinių partijų veikloje ir kitur.

Kitiems tokia Iššaukianti buvusio šalies vadovo laikysena reiškia, visų pirma, šiuo 
metu aukščiausios šalies institucijos sumenkinimą. Mano požiūris yra ir buvo - ramus, 
pozityvus padėties vertinimas, visuomet laikantis teisingumo ir korektiškumo principų. 
To visuomet laikiausi ir iki šiol tikiu, jog buvau teisus.

- Kokie jūsų santykiai su dabartine šalies vadove Dalia Grybauskaite? Kaip pasikeitė 
jūsų santykiai po to, kai paaiškėjo, jog rinkimuose parėmėte kitą kandidatą? Kaip vertinate 
žiniaskJaidos, paviešinusios šių informaciją. veiksmus?

- Noriu pradėti būtent nuo mano sprendimo paviešinimo. Šiuo klausimu su prezidente 
Dalia Grybauskaite mes jau esame kalbėję, jai buvo pateikti argumentai ir to klausimo mes

j jau nebekeliame. Na, o mano santykiai su ja, nepaisant Įvairių interpretacijų, yra šilti, 
' korektiški ir darbingi. Jeigu prezidentei reikės mano patirties, esame kaimynai, susitinkame 

ir aš visuomet esu pasiruošęs talkininkauti. Linkiu jai sėkmės ir ištvermės.
- Tiek, kiek aš analizuoju dabartinės šalies vadovės pasisakymus, jos elgesį, bandydamas 

perprasti asmenybės tipą, manau, kad jūsų pagalbos, Prezidente, jai, ko gero, nereikės. 
Dabartinė šalies vadovė nuolat pabrėžia savo politikos skirtingumą nuo KAdamkaus 
politikos.

Nukelta į 5 psl.

...be svetimų
Atkelta iš 1 psl.
apsaugos viceministras Jonas Gečas 
pasirašė pirmąjį Rusijos karinio objekto 
priėmimo-perdavimo aktą dėl statinių 
Vilniaus rajono Mickūnų miestelyje.

Derybas su Rusijos atstovais vedė 
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo 
Seimo vicepirmininko Česlovo 
Stankevičiaus vadovaujama delegacija.

1992 metų rugsėjį tuometinis krašto 
apsaugos ministras Audrius Butkevičius ir 
Rusijos gynybos ministras Pavel Gračiov 
Maskvoje pasirašė Rusijos kariuomenės 
išvedimo grafiką. Tuo metu Lietuvos 
teritorijoje buvo apie 22,000 Rusijos 
kariškių. Tai sudarė 5 divizijas ir 295 
atskirus kovinius bei aptarnaujančios 
paskirties padalinius.

Iš visų SSRS respublikų Lietuva buvo 
labiausiai į Vakafits nutolęs kraštas. Todėl 
šioje vietojckariškiai buvo sukūrę 

platformą desanto grupuotėms, kurias būtų 
galima greitai permesti j reikalingą vietą 
regione.

Lietuvoje buvo dislokuotos 3 desanto 
divizijos, desantininkų rengimo mokykla, 
jų transportavimo aviacija, kuriai buvo 
įrengti aerodromai Kėdainiuose, 
Panevėžyje, Karmėlavoje. Iš čia buvo 
permesti pirmieji kariniai padaliniai į 
sovietizavimui pasipriešinusius Budapeštą 
ir Prahą.

Lietuvos teritorijoje taip pat buvo 
įrengtos oro erdvės stebėjimo sistemos, 
radarų tinklas. Linksmakalnyje prie Kauno 
veikė karinės radijo žvalgybos centras.

Buvęs Prezidentas Algirdas Brazauskas 
yra sakęs, jog gerai prisimena tą dieną, kai 
Kenos geležinkelio stotyje paskutinis 
svetimos kariuomenės ešelonas kirto sieną. 
Čia paskutiniųjų karių laukė simbolinės 
vaišės, tačiau tada iš Kauno vėluojančio 
traukinio buvo nutarta nė nestabdyti □
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Bendruomenės baruose 
Baltijos kelias 
Aida Zastarskytė-Abromas

Bunda jau Baltija

Prie jūros miega sesės trys
Jas slegia pančiai, neviltis
Klajoja lyg elgeta pajūriu
Dvasia tautų garbės

Bet varpas likimo nuaidi vėl
Ir jūra šiaušia bangas
Trys sesės iš miego kyla jau
Apginti savo garbės.

Bunda jau Baltija, bunda jau Baltija,
Lietuva, Latvija, Estija!
(1989)

Baltijos kelias Lietuvoje ir 
Sydnėjuje

Truputis istorijos. Baltijos kelias - 650 
km (kitais duomenimis - 595 km) ilgio 
susikibusių žmonių grandinė, 1989m. 
rugpjūčio 23 d., minint 50-ąsias 
Ribbentropo-Molotovopakto, panaikinusio 
Baltijos šalių nepriklausomybe, metines, 
sustojusi sujungti trijų Baltijos šalių sostines 
-Vilnių, Rygą, ir Taliną,

Lygiai 19 vai., pasigirdus radijo 
signalams, šimtų tūkstančių žmonių 
grandinė nusidriekė nuo Gedimino bokšto

Vilniuje per Lietuvos miestus, pro laisvės 
paminklą Rygoje, iki Talino. Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos gyventojai susikibdami 
rankomis sudarė gyvą grandinę per Baltijos 
valstybes, taip simboliškai atskirdami 
Baltijos valstybes nuo Sovietų sąjungos, 
išreikšdami norą būti laisvais. Spėjama, kad 
iš viso kelyje stovėjo apie 2-2.5 mln. žmonių, 
iš jų apie 1 mln. - iš Lietuvos. Dešimtys 
tūkstančių, neįstengusių patekti į magistralę,

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos 
Metinis Susirinkimas

Kaip jau buvo paskelbta “Mūsų 
Pastogėje”, metinis Sydnėjaus Lietuvių 
Moterų Socialinės Globos Draugijos 
susirinkimas įvyko sekmadienį, rugpjūčio 
29 d. Miela, kad nežiūrint sveikatos ir 
amžiaus problemų, ar vis didėjančios 
kelionės ir transporto sunkumų į 
Bankstown’o Lietuvių klubo patalpas, 
susirinko gražus draugijos narių būrys.

Susirinkimą atidarė mūsų ilgametė 
Draugijos pirmininkė Julija Lašaitienė, 
pasveikindama visas čia atvykusias ir visas 
tas kliūtis nugalėjusias. Kartu pasidžiaug
dama, kad visos narės taip gražiai atrodo, 
nei viena nepasikeitusi, nepasenusi. Po šio 
nuraminančio ir linksmo įvado valdybos 
sekretorė Nata Liutikaitė paskaitė pereitų 
metų veiklos apžvalgą.

Toliau sekė minutė tylos pagerbiant 
mirusias Draugijos ir “Sodybos” nares. 
Tamara Vingilienė pateikė Draugijos 
pereitų metų finansinę apyskaitą ir dar 
kartą pabrėžė, kad Draugija turi dvi atskiras 

susibūrė jos prieigose, sudarydami 
didžiausios grandinės atšakas. Tragiškus 
Molotovo-Ribbentropo pakto įvykius 
atspindėjo vidinis žmonių susitelkimas ir 
tyžtas. Visame kelyje plevėsavo juodi gedulo 
kaspinai, degė žvakutės, primindamos apie 
aukas ir didelių netekčių skausmą.

Baltijos kelią organizavo Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdis, Estijos ir Latvijos 
liaudies frontai. Jis yra įtrauktas į Guinness 
pasaulio rekordų knygą kaip ilgiausia 
žmonių grandinė.

Baltijos kelias - tai įprasmintas mūsų 
senelių ir tėvų tikėjimas laisva Lietuva, ko 
dauguma iš mano kartos bendraamžių 
negalėjome net įsivaizduoti. Stovėjau ir aš 
šioje grandinėje tarp visų ir jaučiausi tokia 
svarbi... iki ašarų. Tai įvykis, kurį prisimenu 
daugiau širdimi, nei protu. Mano vidus 
plyšo iš džiaugsmo. Mus visus vienijo 
bendra mintis ir jausmas. Buvo nepaprastai 
gera: kokie mes vieningi, jautėm per mūsų 
rankas ir širdis srovenantį laisvės troškulį. 
Kiek kalbėta, kiek svajota apie ją. Kokia 
svarbi mums buvo laisvė. Atrodo, kad ja 
kvepėjo laukai, pievos, miškas, dangus ir 
mes ja tikėjom. Baltijos kelias pabudino patį 
didingiausią patriotizmo jausmą. Stovėjome 
gyvoje arterijoje, pulsuojančioje ilgai 
slopintu laisvės troškimu, tikėjimu. Ir tada 
visi jautėme, kad kažkas įvyks, kam nusakyti 

neužtenka žodžių. Tai buvo pats 
nuostabiausias jausmas. Laisvės 
kelyje turėjome išmokti atrasti 
save is naujo, ir pradėti kurti kitą 
rytojų. Kiekvienas, sujungęs savo 
rankas Baltijos kelyje, suprato, 
kad nuo šios dienos niekados 
nebebus taip kaip buvo.

Ir štai šiandien aš Sydnėjuje. 
Lietuvai tapus laisva daugumos 
gyvenimo vingiai nusidriekė j 
įvairius pasaulio kampelius.

Rugsėjo 28 d. paminėti 
Baltijos kelio 21-ias metines ir 
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 20-metį Australijos Lietuvių 
Krašto Valdyba suorganizavo šventinį 
renginį. Nemažas būrys latvių, estų ir 
lietuvių atvyko į Sydnėjaus lietuvių klubą 
“Dainava”. Klubo salėje puikavosi trijų 
Baltijos valstybių vėliavos, galėjome 
apžiūrėti ant sienų iškabintas Baltijos kelio 
nuotraukas, o klubo fojė televizoriai rodė 
dokumentinį filmą “Baltijos kelias”. Visi 
šventės dalyviai ir svečiai buvo pakilios ir 

kasas. Visos “Sodybos” pajamos ir išlaidos 
yra kontroliuojamos NSW Land Office 
Departamento. Atskiras “Sodybos” ir 
S.L.M.S.G. ataskaitas NSW Land Office ir 
Fair Trading Departamentams pateikia ir 
jau daugiametis Draugijos buhalteris 
Romas Palaitis.

Čia Draugijos pirmininkė Lašaitienė 
priminė, kad “Sodyba” yra atskira 
Draugijos dalis, kurią be atlyginimo tvarko 
šešios Draugijos patikėtinės. Ši vienintelė, 
tik 1975 m. Australijoje įkurta lietuviškoji 
senelių “Sodyba”, po 35 metų gyvavimo 
reikalauja vis didesnės sodo, medžių, 
butelių ir pastatų priežiūros, remontų.

Patikėtinių vardu Martina Reisgienė 
plačiau papasakojo apie savo veiklą 
globojant 17 “Sodybos” gyventojų. 
Gyventojams senstant vis sunkiau darosi, 
net ir bendrom jėgom suruošti metinę 
iešminę. Net ir Kalėdinę eglutę lengviau 
atšvęsti gretimo priemiesčio klube. Didelė 
parama patikėtinėms yra “Sodybos”

Sveikina susirinkusius The Hon. Marie Ficarra MFC, Parliamentary’ Secretary to the 
NSW Leader of the Opposition

geros nuotaikos. Susirinkusieji buvo 
pavaišinti šampano taure ir spalvingais 
suteptinukais.

Atvyko viešnios ir iš NSW parlamento: 
The Honourable AMANDA FAZIO 

MLC, President of the New South Wales 
Legislative Council ir The Honourable 
MARIE FICARRA MLC, Parliamentary 
Secretary to the NSW Leader of the 
Opposition. (Both women are members of 
the Legislative Council, the Upper House 
of the NSW Parliament.)

Renginį pradėjome sugiedodami 
Australijos himną. ALB KV pirmininkė 
Angonita Wallis pasveikino visus 
susirinkusiuosius ir priminė Baltijos kelio 
istoriją.

Parlamento atstovės padėkojo už 
pakvietimą, pasidžiaugė Baltijos valstybių 
bendruomenėmis, kurios puikiai įsilieja i 
australišką daugiakultūrurinę aplinką. Po 
muzikinio intarpo, kurį atliko Wojciech 
Wisniewski, prisiminimais apie to 
laikotarpio įvykius pasidalino estų 
bendruomenės atstovė Tiiu Kroll-Simmul. 
Ji netgi turėjo atsinešusi nuotrauką, kurioje 
nufotografuota tautiniais rūbais irsakanti 
kalbą Taline įvykiusame mitinge. 
Nepabūgusi akylai viską stebinčių ir 
užrašinėjančių KGB agentų, ji griežtai 
kritikavo SSRS vykdomą politiką Baltijos 
valstybėse. Latvių bendruomenės atstovė 
Biruta Apene-Clark tuo laikotarpiu taip pat 
lankėsi savo gimtojoje Liepojoje. Ji detaliai 
perteikė savo prisiminimus apie įvykius 
Latvijoje, apie savo tautiečius, kurie 
garbingai iškėlę vėliavas stojo į Baltijos 
kelią. Lietuvių bendruomenės atstovas 
prof. Vytautas Doniela prisiminė Baltijos 

seniūnė Onutė Dobbs, kuri taip nuoširdžiai 
dirbdama pašvenčia daug laiko ir pastangų 
“Sodybos” gyventojų gerbūviui.

Antrieji Draugijos veiklos darbai po 
inkorporavimo į NSW State Department 
of Fair Trading yra apriboti socialinės 
globos veikla ir parama mūsų tautiečiams 
NSW valstijoje t.y. jų lankymu ligoninėse, 
slaugos namuose.

Ligonių lankymo vadovė Onutė 
Kapočienė papasakojo, kad ji per pereitus 
metus su aštuoniom pagelbininkėms 
apsilankė ligoninėse ar slaugos namuose 
apie 150 kartų. Taip pat, šiuo metu 
Cabramattos slaugos namuose gyvena net 
penki lietuviai, tai juos visus aplankyti, 
pasikalbėti visada miela ir malonu. 

kelio dienos pergyvenimus Lietuvoje. 
Išklausius įspūdingus prisiminimus, lietuvių 
choras “Daina”, vadovaujamas Birutės 
Aleknaitės, estų, latvių ir lietuvių kalbomis 
sugiedojo šių valstybių himnus ir visiems 
gerai žinomos dainos “Bunda jau Baltija” 
priedainį. Renginio finale ALB KV 
pirmininkė visus dalyvius pakvietė 
susikabinti rankomis. Visi sustoję ir susikibę 
dar kartą padainavome dainos „Bunda jau 
Baltija“ žodžius. Manau, kad visiems tai 
buvo įsimintinas ir įspūdingas renginys, 
priminęs Laisvės kelio idėją.

Viso renginio metu buvo rodomas 
dokumentinis fimas “Baltijos kelias”. 
Žiūrėdama dokumentinį filmą vėl mintimis 
sugrįžau į prabėgusį laikotarpį. Sunku viską 
prisiminti, bet aiškiai pamenu, kaip per 
nugarą bėgo šiurpas nuo pat pirmų „Bunda 
jau Baltija“ arba dainos „Laisvė“ akordų. 
Supratau, kad esu kažko didelio ir 
reikšmingo dalis, svarbaus momento 
liudininkė. Vėjo plazdenamos trispalvės 
tuomet asocijavosi tik su Lietuva.

Lietuvoje įamžinant Baltijos kelią 
pastatyta skulptoriaus Tado Gutausko 
skulptūra “Laisvės kelias”, skirta Lietuvos 
valstybės atkūrimo dvidešimtmečiui. 
Skulptūra simbolizuoja gyvą žmonių 
grandinę, daugiau kaip prieš 20 metų 
sujungusią tris nepriklausomybės siekusias 
Baltijos valstybes.

Projekto idėja gimė matant šiandieninę 
apatiją, pesimizmą ir susipriešinimą. 
„Laisvės kelias” - tai kovos už 
nepriklausomybę atminimas ir laisvės bei 
vienybės simbolis ateities kartoms. Tai - 
raginimas nepamiršti vienybės idėjų, 
padėjusių Lietuvai išsikovoti laisvę.

Baigdama savo pranešimą 
Onute pranešė mums visoms 
liūdną naujieną, kad po 21 metų 
šio darbo ji pasitraukia iš ligonių 
lankymo ir priežiūros pareigų. Jos 
stropaus darbo ir didelio tam 
darbui pasišventimo pėdsakai 
paliks fotografijose: ji draugijai 
palieka didelį nuotraukų albumą, 

kuriame matome visų jos ir pagelbininkių 
lankytų ligonių ar mirusiųjų nuotraukas. 
Prie nuotraukų stropiai parašytos pavardės, 
lankymo ar mirties datos. Taip pat yra ir 
paminklų nuotraukos, kuriuos pastatė 
Moterų Draugija, kada nebuvo artimųjų ar 
lėšų jiems pastatyti. Tai didelis palikimas 
ne tik Moterų Draugijai, bet ir visai 
Sydnėjaus lietuvių visuomenei, kuris su 
laiku turėtų būti saugomas Australijos 
lietuvių archyve.

Kaip žinome, ši Onutės veikla buvo 
įvertinta dar 2005 metais, ją apdovanojant 
OAM medaliu...ir ne tik Moterų 
Draugijoje, bet ir Sydnėjaus lietuvių širdyse 
pasiliks nepamirštamas jos darbų 
įvertinimas ir padėka. Dana S.
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Bendruomenės baruose____________
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio 

Lietuvių Jaunimo
Sąjungos Kraštų Valdybų Pirmininkų 

Suvažiavimas
2010 m. liepos 29-30 d., Vilnius

Dr. Angonita Wallis, ALB Krašto Valdybos Pirmininkė

Kadangi jau apie tą suvažiavimą buvo 
labai detaliai aprašyta Audronės Škiudaitės 
viename “Mūsų Pastogės” numeryje, aš 
tiktai pasidalinsiu savo įspūdžiais su Jumis.

Suvažiavimas buvo surengtas gražiai ir 
vyko sklandžiai. Visiems užteko laiko 
pasisakyti, išreikšti savo ir savo 
bendruomenių nuomonę. Vyko įdomios 
diskusijos dėl pranešimų.

Suvažiavimą atidarė PLB Valdybos 
pirmininkė Regina Narušienė, Invokaciją- 
Vyskupas Arūnas Poniškaitis. Toliau sekė 
sveikinimai Lietuvos Seimo narių. Deja, kai 
jau prasidėjo diskusijos “Ko mes 
pageidaujame iš Lietuvos?” visi pareigūnai 
jau buvo apleidę salę.

Pagal LR Seimo pirmininkę Ireną 
Degutienę, Lietuva yra labai susirūpinusi 
dėl didelio skaičiaus emigruojančių 
Lietuvos gyventojų. Tačiau dvigubos 
pilietybės klausimas, kuris yra mums 
visiems labai svarbus, ji sakė “yra labai 
sunkus išspręsti, reikia keisti Konstituciją, 
šaukti Referendumą...”. Vienu žodžiu, 
kiek aš suprantu, bus atidėta iki kitos Seimo 
sesijos.

Suvažiavimo Programa
Suvažiavimo atidarymas—PLB Valdy

bos pirmininkė Regina Narušienė.
Invokacija - Vyskupas Arūnas Poniš

kaitis.
Garbės svečių pristatymas, svei

kinimai.
Toliau tęsėsi prelegentų pristatymai ir 

diskusijos šiomis temomis:
“Ko mes pageidaujame iš Lietuvos? “
Kitų prelegentų pasisakymus jau skaitėte 

buvusiam “M.P.” numeryje. Mano 
pranešimą pridedu.

(ALB Krašto Valdybos pirmininkės dr. 
Angonitos Wallis atsakymai suvažiavime į 
klausimus: “ Ko mes pageidaujame iš 
Lietuvos” ir “Ko mes pageidaujame iš 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ? “ bus 
atspausdinti sekančiame “M.P.”numeryje. 
Red.)

“Kokių rūpesčių turi kraštų Lietuvių 
Bendruomenės?“

Bendruomenių problemos labai 
panašios. Visos nėra turtingos. Dauguma 
gyvena iš Fondų palūkanų. Ankščiau 
aukojimo pareiga buvo šventa, o dabar jau 
to nematome. Rusijos būstinės kaina gana 
didelė. Sunku išlaikyti, nes ne visi susimoka 
solidarumo mokestį. Jiems yra dar viena 
didelė problema—tai, kad Lietuvos kilmės 
įrodymus sunkiai galima gauti.

“Kodėl neįtraukiame daugiau užsienio 
lietuviu į mūsų veiklą? Kas turi būti 
daroma, siekiant pritraukti daugiau 
žmonių į Bendruomenės veiklą ir 
renginius?”

Jungtinėje Karalystėje yra profesionalių 
organizacijų, bet jos nedalyvauja 
Bendruomenėje. Buvo pasiūlymų, kad 
organizacijos ir Bendruomenės moder- 
nizuotusi, daugiau naudotų internetą. Bet 
yra faktas, kad nebus galima įtraukti 
žmogaus, kuris nėra tam pasiruošęs. Su 
laiku, gal kai pamatys vaikų nutautėjimą, 
gal tas paskatins kažką daryti. Svarbiausia, 
tai patys vadovai turi būti užsidegę, pilni 

i; entuziasmo. Reikia paįvairinti parengimus.
“Kokios pagalbos reikia Lietuvių

Rekomenduoja, kad PLB Valdyba 
suderintų su Lietuvos Respublikos Archyvų 
departamentu kraštų Lietuvių 
Bendruomenių archyvo tvarkymo gaires.

3. DĖL UŽSIENIO LIETUVIŲ 
.PROJEKTŲ SVARSTYMO KOMISUOS
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Bendruomenėms del archyvų? “
Pirmiausiai reikia nustatyti, kur

archyvai randasi. Toliau—ką vertą laikyti? 
Ką išmesti? Kas yra svarbu? Gal iš Lietuvos 
stažuojantis istorikas galėtų padėti? Šiaip 
tai patartina gauti vyresnio amžiaus žmogų, 
kuris yra išeivijoj užaugęs.

Archyvai turėtų likti ten kur jie yra 
sukurti, bet jeigu tas neįmanoma, tai tada 
turi būti išvežti į Lietuvą. Informaciją dėl 
archyvų siųsti į PLB.

“Ko kraštų Lietuvių Bendruomenės 
pageidauja iš PLB ?”

Palaikyti glaudesnius ryšius su 
Bendruomenėmis. Daugiau duoti 
informacijos Lietuvos piliečiams apie 
užsienio lietuvius.

“Kaip išlaikyti ‘Pasaulio Lietuvio” 
žurnalą ir kaip jį platinti ? “

Apie tai yra parašyta suvažiavimo 
rekomendacijose.

“Ko PLB pageidauja is kraštų Lietuvių 
Bendruomenių ?”

Prašo, kad būtų atsiustas renginių 
sąrašas. Kilo klausimas, kaip galima 
surinkti lėšų PLB, kad toliau galėtų 
išsilaikyti prie Lietuvos Respublikos Seimo. 
Metinė suma gana didelė. Klausimas ar 
norime, kad būtų išleistas kalendorius 
pardavimui. Pritarėme ir taip pat 
pasiryžome kiek galime rinkti aukas PLB.

Baigiamasis žodis ir uždarymas. PLB 
pirmininkė Regina Narušienė.

Po pirmos dienos sesijos dalyviams buvo 
suruošta vakarienė puošniam “Belmont “ 
restorane.

Suvažiavimo rekomendacijos:
1. DĖL LIETUVOS RESPU

BLIKOS PILIETYBĖS IŠSAUGOJIMO
Pageidauja, kad kiekvienas lietuvių 

kilmės Lietuvos pilietis nei jo palikuonys, 
nepriklausomai nuo to, kur jis gyvena ir ar 
turi kito krašto pilietybę, neprarastų Lietuvos 
pilietybės. Dėl savo saugumo Lietuva turėtų 
pripažinti tik savo krašto pilietybę - Lietuvos 
pilietybę.

2. DĖL ARCHYVO IŠSAUGOJIMO

Siūlo, kad užsienio lietuvių organizacijų 
ir švietimo institucijų teikiamų projektų 
(kultūrinių, sporto, švietimo, paveldo 
išsaugojimo ir įamžinimo) paraiškų 
svarstymo komisijoje dalyvautų daugiau 
kultūros, švietimo specialistų bei PLB 
atstovų, o projektų vertinimo kriterijai būtų 
aiškiai išdėstyti bei vertinant ir remiant 
projektus būtų atsižvelgta į kraštų Lietuvių 
Bendruomenių rekomendacijas ir 
prioritetus.

4. DĖL ELEKTRONINIO BALSA
VIMO

Rekomenduoja Lietuvos Seimui ir 
Vyriausybei, užtikrinus interneto saugumo 
reikalavimus, įvesti Lietuvoje balsavimo 
elektroniniu būdu galimybę, siekiant 
skatinti aktyvesnį užsienyje gyvenančių 
Lietuvos Respublikos piliečių dalyvavimą 
savivaldybių, Lietuvos Respublikos Seimo, 
Prezidento ar Europos Parlamento 
rinkimuose bei referendumuose ir 
efektyvesnį jų įtraukimą į Lietuvos viešąjį ir 
politinį gyvenimą. Rekomenduoja suteikti 
galimybę užsienyje gyvenantiems lietuviams 
balsuoti ne tik vienoje rinkimų apygardoje. 
Galimybė balsuoti elektroniniu būdu 
padėtų ne tik skatinti pilietiškumą, leistų 
atspindėti užsienio lietuvių interesus 
Lietuvos sprendimų priėmimo procese, bet 
ir stiprintų išvažiavusiųjų gyvą ryšį su 
Lietuva.

5. DĖL SPAUSDINTO “PASAULIO 
LIETUVIO“ LEIDINIO IŠSAUGOJIMO

Rekomenduoja tęsti spausdinto 
‘Pasaulio lietuvio “ leidybą.

Suvažiavimo dalyviai įsipareigoja 
paremti šį žurnalą bei skelbti informaciją 
apie “Pasaulio lietuvį“ ir jo prenumeratą 
savo Bendruomenių tinklalapiuose bei

Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų konferencijos salė, kurioje vyko suvažiavimas. 
(Nuotrauka kuri buvo įdėta į “M.P”nr. 35, buvo ne suvaživimo atidarymo nuotrauka.)

THE AGM OF THE AUSTRALIAN LITHUANIAN 
COMMUNITY IN MELBOURNE INC.

The AGM of the Australian Lithuanian 
Community in Melbourne Inc. (in 
Lithuanian, Apylinkės Valdyba) was held 
at the Melbourne Lithuanian Club on 
Sunday 1 August, starting at 2pm. This 
meeting was attended by 44 members. The 
meeting was chaired by Dr. Kazys Zdanius 
and Mrs. Ieva Arienė took the minutes of 
the meeting. The agenda for the meeting 
included the President’s report, a report 
from Mrs. Rita Mačiulaitis chairperson of 
the Australian Lithuanian Days 2010 
Committee (which is a subcommittee of 
the Australian Lithuanian Community in 
Melbourne Inc.) and the Treasurer’s 
report.

The committee of the Australian 
Lithuanian Community in Melbourne Inc. 
was elected at the AGM of Sunday 2 
August 2009 for a two-year term. The 
members of this committee are Dr. Paul 
Kabaila, Dr. Aurelija Sadauskienė, Dennis 

renginiuose.
Suvažiavimo dalyviai įsipareigoja 

paremti ‘Pasaulio lietuvį“ savo darbu: 
surasti žurnalistų savo kraštuose, 
sutiksiančių visuomeniniais pągrindais 
apsiimti kuruoti kasmėnesinę rubriką, patys 
siųsti informaciją apie savo kraštų 
bendruomenės, ieškoti privačių rėmėjų bei 
reklamos, padėti sukurti “Pasaulio lietuvio“ 
atnaujinimo, verslo bei rinkadaros planą.

6. DĖL PLB VALDYBOS VEIKLOS 
PAGERINIMO

Siūlo PLB Valdybai palaikyti glaudesnį 
ryšį tarp PLB valdybos ir kraštų 
Bendruomenių valdybų. Patobulinti PLB 
interneto svetainę. PLB Valdybai aktyviau 
dalyvauti Lietuvos pilietinėse akcijose. 
Nuolatos gerinti PLB įvaizdį Lietuvoje bei 
skleisti informaciją apie Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę per visuomenės 
informavimo priemones.

Suvažiavimas:
Rekomenduoja kraštų Lietuvių 

Bendruomenėms ieškoti alternatyvių 
projektų, veiklos finansavimo šaltinių, 
išnaudojant verslą tiek Lietuvoje, tiek kraštų 
Lietuvių Bendruomenių gyvenimo šalyse.

Siūlo integruoti šiuolaikinius 
komunikacijos įrankius (spaudą, internetą), 
kuriant įvaizdį ir ryšius su visuomene.

Skatina kraštų Lietuvių Bendruomenių 
valdybas bendradarbiauti ir palaikyti 
jaunimo veiklą per bendrus projektus.

Siūlo Pasaulio Lietuvių Bendruomenei 
palaikyti ir remti XIV Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo (PLJ) Kongreso organizavimą bei 
aktyviai skatinti savo krašte gyvenantį 
jaunimą dalyvauti PLJ Kongrese.

Pasirašė Regina Narušienė, 
Suvažiavimo Pirmininkė

Gaylard, Dr. Andrius Pranckunas and Algis 
Klimas. The 2010 AGM provided the 
opportunity for this committee to inform 
the community about its achievements in 
the first year of office. These achievements 
include successful application for $1,500 
from the Victorian Multicultural 
Commission for the 2010/2011 financial 
year. Mrs. Ieva Arienė has already typed up 
the minutes of the 2010 AGM.

Having held the position on the 
committee of Preside nt for two consecutive 
years, Paul Kabaila has decided to step 
down from this role. The newly-allocated 
roles on the committee are the following:

Dennis Gaylard (President) 
Dr. Paul Kabaila (Vice-President) 
Dr. Aurelija Sadauskienė (Treasurer) 
Dr. Andrius Pranckunas (Secretaiy) 
Algis Klimas (Ordinary Member) 
Dr. Paul Kabaila, Australian Lithuanian 

Community in Melbourne Association Inc.
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Lietuviai pasaulyje
Operos balsas Vokietijoje

Ji svajojo tapti choro 
dirigente. Tačiau studijos 
Leipzige norus apvertė aukštyn 
kojomis. Dabar 33-ejų vilnietė 
Viktorija Kaminskaitė - garsi 
užsienyje operos solistė, 
dainuojanti ne tik Vokietijos 
teatruose, bet koncertuojanti ir 
visame pasaulyje.

Viskas prasidėjo prieš 
devynerius metus, kai dar 
studijuodama Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijoje Viktorija 
sulaukė pasiūlymo pagal „Erasmus“ mainų 
programą išvykti j Vokietiją.

„Mano profesorius Povilas Gylys ragino 
nepraleisti šio šanso. Jis manė, kad man bus 
naudinga išvažiuoti į užsienį pasisemti 
naujų žinių ir įspūdžių, o gal net ir 
užsikabinti ten. Taip ir nutiko.“

- Daugelis įsivaizduoja, kad svetimoje 
Salyje viskas einasi kaip sviestu patepta. Kaip 
tau sekėsi įsikurti Vokietijoje?

-Pirmieji žingsniai buvo ne sviestu tepti, 
o erškėčiais kloti! Ne kartą naktimis liejau 
ašaras, kankino namų ilgesys, trūko draugų, 
stebino nauja tvarka. Mane šokiravo, kad 
visi stengėsi pabrėžti, jog esu kitokia nei visi 
kiti, be to, nepraleisdavo progos taisyti mano 
klaidų ir nurodyti, kas galėtų būti atlikta 
geriau ar teisingiau.

Gana sunkiai pratinausi prie vokiečių 
punktualumo, jų taisyklių ir tvarkos. Vargau 
ir dėl to, kad beveik nemokėjau vokiečių 
kalbos: nors studijavau ją Lietuvoje, mano 
žinios pasirodė be galo menkos. Dėkui 
mano profesoriui Borgeriui, kuris atsisakė 
su manimi kalbėti angliškai - taip gana 
greitai įvaldžiau kalbą.

- Ne kartą teko girdėti, kad Vokietijos 
aukštosios mokyklos suteikia puikias sąlygas 
studentams. Kokie buvo tavo įspūdžiai?

- Žinoma, Leipzigo akademija - 
nuostabus architektūrinis paminklas, 
kuriame viskas įrengta labai moderniai. 
Beveik visose klasėse stovi nauji „August 
Forster“ fortepijonai! Ką ten lyginti su mūsų 
akademija, kurios instrumentams trūko 
klavišų, emalė apsilaupiusi, bibliotekoje 
knygos beveik vien rusų kalba, o muzikos 
studentai klausydavosi užsidarę po tris 
mažulyčiuose kambarėliuose... Prisimenu 
ir tai, kaip prieš muzikos literatūros 
egzaminus tekdavo užsiimti eilę 6 vai. ryto 
prie M. Mažvydo bibliotekos, spaudžiant 20 
laipsnių šalčiui, kad galėtum pasiklausyti 
įrašų iš traškančių plokštelių. Apie CD tada 
net nesvajodavom...

Tačiau Lietuvoje, nepaisant prastų 
sąlygų, galėjau rinktis paskaitas pagal savo 
poreikius, o tai skatino savarankiškumą. 
Vokietijoje mano studijos buvo labai 
įtemptos: privalėjau lankyti daugybę 
paskaitų, tačiau nemažai jų buvo visiškai 
nereikalingos.

Lietuvoje man dėstė aukščiausio lygio 
pedagogai, ir man staiga pasidarė labai 
liūdna suvokus, kaip dažnai leisdavau sau 
pramiegoti įdomias jų paskaitas.

Vokietijoje profesoriai gauna solidžius 
atlyginimus ir socialines garantijas, bet man 
susidarė įspūdis, kad daugelis jų tarsi užmigę 
ant tos gerovės ir nustoję ieškoti naujovių ir 

Aukos ‘‘Musų Pastogei”

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame. Administracija

R. Bukis ir J. Kalgovienė NSW $ 50.00 J. Klupšienė-Kesminaitė
J. Mitkus QLD $ 15.00 (V. Buroko atmin.) VIC $ 20.00
D. Bieri A Klupšas
(J. Viliūnienės atmin.) NSW $ 50.00 (V. Buroko atimin.) VIC $ 20.00
J. Mikus NSW $ 35.00 R. Leknius VIC $ 20.00
Z. Adickienė TAS $ 15.00

galimybių. Tad vis keičiau 
pedagogus ir ieškojau to, kas 
būtų man naudinga ir įdomu.

- Kada pajutai, kad jau 
įsitvirtinai svetimoje šalyje?

- Tai įvyko beieškant darbo. 
Mano tėveliai ne visą laiką 
galėjo mane paremti, tad 
norėjau kuo skubiau susirasti 
pajamų šaltinį. Tai nebuvo 
lengva dėl įtempto studijų 
tvarkaraščio.

Galiausiai pavyko
įsidarbinti profesionaliame chore 
„Gewandhaus Kammerchor“, kuris 
dalyvaudavo įvairiuose muzikos 
projektuose, o vėliau gavau vietą MDR 
radijo chore, ir čia dirbau 1.5 metų. Tai buvo 
gerai mokamas, bet labai intensyvus darbas, 
dėl kurio net teko laikinai nutraukti studijas. 
Vis dėlto pavadinčiau tai labai ryškiu ir 
svarbiu etapu savo gyvenime: koncertavau 
pačiose žymiausiose pasaulio koncertų 
salėse su garsiausiais dirigentais, solistais ir 
orkestrais.

- Dabar tavo, kaip solistės, bagaže - 
solidūs vaidmenys teatre, koncertai su 
geriausiais orkestrais ir chorais. Patark, kaip 
sėkmingai kopti karjeros laiptais?

- Visada baiminuosi žodžio „karjera“. 
Man svarbu likti muzikoje, o kur gyvenimas 
nukreips - pamatysim.

Kol buvau studentė, galvojau, kad 
dainuoti radijo chore yra didelė garbė, o kai 
ten atsidūriau, ėmiau svajoti, kad kada nors 
stovėsiu viena prieš chorą ir orkestrą. Ir visai 
netrukus, vos tik nutraukiau savo kaip choro 
dainininkės kontraktą, troškimas dainuoti 
solo išsipildė!

Visada maniau, kad būti soliste - tai 
kažkas magiško. Tačiau vėliau atsivėrė ir 
tamsioji darbo pusė. Kartais juokauju, kad 
dainuodama chore uždirbdavau daugiau nei 
dabar, atlikdama pagrindines partijas operos 
teatre.

Svajonės pildosi, tik reikia labai norėti 
ir, žinoma, įdėti pastangų. Prisimenu, kaip 
sėdėdama virtuvėje prie stalo svajojau dirbti 
teatre. O jau po poros mėnesių gavau 
stipendiją, kuri suteikė galimybę tris 
mėnesius dirbti Berlyno „Komische Oper“! 
Tada sau pasakiau, kad norėčiau dirbti teatre 
ilgiau ir... gavau kontraktą Dessau teatre, o 
vėliau - ir Leipzigo Operoje. Manau, 
belieka tik savęs paklausti: o ko dar labai 
norėčiau?

- Balsas - jautrus instrumentas. Kaip jį 
saugai, ką darai, kai užpuola ligos?

- Balsas - tai sielos veidrodis, kuris 
atspindi charakterį, žinias, emocijas, kuris 
reaguoja į pokyčius, vykstančius tavo viduje.

Kai užpuola ligos, stengiuosi 
nepanikuoti (tai labai sunkiai pavyksta). 
Puikiai suprantu, kad ligos - tai natūralus 
gyvenimo reiškinys, tad jei taip nutinka, einu 
pas gydytoją ir atsisakau visų koncertų. Beje, 
pasakyti „ne“ irgi reikėjo išmokti.

-Aryra Leipzige lietuvių, ar bendraujate?
- Čia jų mažai, o ir ryšiai nėra labai 

artimi. Labiausiai man gaila, kad nėra su 
kuo pasikalbėti gimtąja kalba. Tačiau turiu 
gerų draugių, su kurioms stengiuosi 
palaikyti ryšius ir paplepėti lietuviškai.

V. Adamkus
Atkelta iš 2 psl.

- Jokios abejonės, tai yra labai skirtingas 
Prezidentės D. Grybauskaitės požiūris į 
darbą. Kiekvienas mūsų turime savą braižą, 
tačiau aš tikrai nepasisakau, ar jos 
pasirinktas kelias yra teisingas, ar ne. Tik 
laikas parodys, ar buvo tikslinga dirbti šiuo 
keliu, noriu pabrėžti - su dabartine 
visuomene.

Kad ir kaip ten bebūtų, pripažinkime, 
jog po penkiasdešimties sunkių metų 
Lietuvoje turime žmonių su įvairia 
nuomone, skirtingomis pažiūromis, su 
įvairiu įdirbiu ir vertiname dalykus 
skirtingai. Vieniems Lietuvoje reikalingas 
ramus demokratinis požiūris tariantis, 
aiškinantis, ieškant bendro sprendimo. Kitai 
visuomenės daliai reikalingi įsakymai, kuria 
kryptimi eiti, kada keltis ir kada gult. Šių 
dviejų dalykų niekuomet nesuderinsime, šį 
skirtumą išlygins tik dešimtmečiai.

- Vienas aukštas Lietuvos diplomatas 
privačiame pokalbyje yra išsakęs nuomonę, 
jog tokia nedidelė valstybė kaip Lietuva, gali 
susilaukti didžiųjų Europos valstybių dėmesio 
tik tuomet, kai užima tarpininko poziciją tarp 
Rytų, kurių dalis mūsų partnerių dar 
nesupranta, ir Vakarų, į kuriuos taip noriai 
lygiuojamės. Regis, jūsų pozicija Ukrainos, 
Moldovos ir Gruzijos atžvilgiu buvo kaip tik 
tokia. Kaip vertinate Lietuvos užsienio 
politikos pokyčius santykių su šiomis 
valstybėmis atžvilgiu ? Galbūt Lietuvai taijau 
praėjęs periodas, dėl pakitusių tarptautinės 
erdvės sąlygų, o gal kaip tik tai yra galimybė 
būti svarbiu ir lygiaverčiu partneriu NATO ir 
ES?

- Ne tik turėjome, bet ir dabar turime 
gan svarų žodį minėtų šalių klausimais. 
Tiesa, jūs nepaminėjote vienos valstybės - 
Lenkijos - su kuria santykių prasme Lietuva 
pasiekė didžiulių laimėjimų. Aš apskritai 
šį dviejų valstybių santykių laikotarpį laikau 
„auksiniu amžiumi“ (nuo pat 
nepriklausomybės atgavimo dar 1918 
metais) ir noriu tikėti, tie santykiai tokie 
išliks ir toliau. Per tą laiką buvo rasta bendra 
kalba Europos Sąjungos apimtyje, tapome 
strateginėmis partnerėmis, viena kitą 
remiančiomis tarptautiniuose reikaluose ir 
tai buvo įrodyta NATO bei ES, ypač 
Lietuvos priėmimo eigoje, kur Lenkija buvo 
stiprus mūsų advokatas.

Visi prisimename, kuomet ES 
persitvarkymo eigoje kilo šiokių tokių 
problemų, kai Lenkijos delegacija 
parlamente neteko keleto savo atstovų. Šis 
klausimas kilo visu aštrumu, kuomet 
Lenkijos prezidentas ir delegacija išėjo iš 
posėdžio bei pasigirdo balsų, kad „jie išėjo 
ir gali negrįžt“, Lietuva suvaidino lemiamą 
vaidmenį. Šiame posėdyje, prasidėjusiame 
septintą valandą vakaro ir kuris be jokių 
pertraukų tęsėsi iki pusės penkių ryte, ne 
kas kitas, o Lietuva vienintelė vėl iškėlė šį 
klausimą, kuris buvo išspręstas 
kompromiso būdu. Tokių didžiųjų Europos 
valstybių vadovai kaip Vokietijos kanclerė 
Angela Merkei ir Prancūzijos vadovas 
Nicolas Sarkozy kreipėsi į Lenkiją ir su ja 
kalbėjosi tik per Lietuvą.

- Keletą metų viešieji intelektualai, 
politikos apžvalgininkai, visuomenininkai ne 
kartą kritikavo atvirą netoleranciją kitokiai 
nuomonei, kitokiam požiūriui Lietuvoje. 
Tomo Venclovos bandymai kalbėti apie 
refleksyvią meilę visuomenėje susilaukė 
didžiulio rezonanso. Kas, jūsų manymu, 
lemia nepakantumą kitokiam žmogui, nuo 
mūsiškės besiskiriančiai pozicijai, ir kokio 
recepto mums žūtbūt reikia, kad 
sulaužytume šį įšalą?

- Aš jo žodžius girdėjau ir su juo sutinku. 
Manau visa, kas mūsų visuomenėje vyksta 
kaip tik ir parodo mūsų visuomenės 
brandumą, brandos stoką, jos kultūrinį lygį. 
Tai yra ne ko kito, o paskutinio 

penkiasdešimtmečio paseka ir tai negali 
pasikeisti per naktį. Turime su tuo gyventi, 
tačiau drauge turime dėti visas pastangas, 
kad sudarytume visiškai kitą atmosferą:

Mūsų ateitis juk priklauso nuo jaunosios 
kartos - kokią mes ja užsiauginsime, tokia 
bus ir Lietuva. Privalome šiandien sudaryti 
sąlygas naujam požiūriui, naujai žmogaus 
bendravimo su žmogumi etikai ir, 
svarbiausia, pagarbą vienas kitam. Ko 
šiandien mūsų visuomenei trūksta, tai 
pagarbos. Jei mes nepajėgsime savyje to 
įveikti ir nepaliksime pavyzdžio, tai nedaug 
tikėkimės, kad ši padėtis pasikeistų taip 
greit. Žinoma, ji pasikeis, tačiau norėtųsi, 
kad tai netruktų šimtmetį - tą galime 
padaryti ir anksčiau.

Pirmą ir kone svarbiausią vaidmenį turi 
vaidinti šeima, svarų vaidmenį atlieka ir 
švietimo sistema. Mokykla jokiu būdu 
neturi būti kalvė ir ji, kiek aš stebiu, pamažu 
keičiasi. Mokykla turi sudaryti šeimos tąsą, 
kurioje veši pagarba. Deja, šiandien 
mokytojai neretai skundžiasi, jog jie bijo 
mokinių. Būtent čia aš ir matau svarbiausią 
lūžį - pagarbą mokytojui, kiekvienam 
žmogui ir abipusį supratimą bei jo vertybių 
priėmimą.

- Dauguma teigia, jog Lietuva vis dar itin 
uždara kitataučiams valstybė. Kas galėtų 
lemti didesnį mūsų visuomenės atsivėrimą? 
Ar greta apsigyvenę kitataučiai išties esti 
tokia didelė grėsmė lietuviškumui?

- Tokį požiūrį Lietuvoje, visų pirma, 
lemia į mūsų kraują įaugęs nesaugumo 
jausmas, kuris tęsiasi jau daugiau nei 
šimtmetis. Dėl to į kiekvieną svetimtautį 
mes esame linkę žiūrėti su nepasitikėjimu, 
taip, tarsi jis būtų čia tam, kad mus pavergtų. 
Šia prasme mūsų visuomenė yra 
užsidariusi, konservatyvi (ne politine 
prasme) ir šis nepasitikėjimas kitu žmogumi 
neleidžia mums bendrauti su kitais, kaip 
laisvi su laisvais.

Kol savyje nesulaužysime šio 
nepasitikėjimo ir nesaugumo jausmo, 
nerasime atviro ir nuoširdaus bendravimo 
formų su kitais, o naudosimės tik 
neapykantos ir priešiškumo skleidimui 
kaimynui ar pažįstamam jausmais, mes dar 
negreit tapsime atvira, pilietiška visuomene.

- Mūsų piliečių emigracija suprantama 
siaurai - tik kaip ekonominių faktorių 
nulemtas išvykimas. Kaip jums atrodo, kodėl 
iš Lietuvos visgi bėgama, kaip iš skęstančio 
laivo?

- Labai daug pajėgių žmonių pasitraukia 
iš mūsų krašto ir tą lemia daugybė elementų. 
Bet svarbiausia priežastimi aš laikau 
ekonominius faktorius - jie vis tik lemia 
didžiausios mūsų emigrantų dalies 
išvykimą. Nemažinant negerovių teisės, 
švietimo, sveikatos apsaugos ir kitose 
srityse, sunku bus sustabdyti šį išvykimą iš 
Lietuvos. Tuo pačiu, tai, ką mes šnekėjome 
prieš tai, labai trūksta pagarbos vieni kitiems 
ir, nemažiau svarbu, vienas kito atjautimo 
ir supratimo. Galbūt tuomet galėtume 
pasakyti, kad vargstame, vienas kitam 
padedam, vienas kitą suprantame, kažkaip 
iškęsime šį laikotarpį. Tačiau šio bendrumo 
stinga ir visi šie elementai kartu lemia 
didžiulę emigraciją.

O visiems svajotojams, kuriantiems 
emigrantų susigrąžinimo strategijas, sakau 
- pamirškite, taip nebus. Sukurkime 
normaliai sąlygas Lietuvoje, kur vyraus 
principas, moralė, atjautimas, pagarba, 
orumas ir nebereikės kurti strategijų.

Taip pat svarbus yra ir klausimas, kaip 
geriau panaudoti žmonių patirtį, įgytą už 
Lietuvos ribų.

- Kokią Lietuvą įsivaizduojate būsiant 
po dešimties, penkiasdešimties ar net šimto 
metų?

- Save ir kitus gerbiančią, ir kitiems gera
linkinčią Lietuvą. Visa kita, tikiu, ateis 
savaime. s
_________________□
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£>kautu_ iii) augę j e
Melbourne „Džiugo“ tuntas

Liepos 9-10 dienomis, Melbourne 
skautai rinkosi j Lietuvių Namus pernakvoti 
- „sleepover“. Susirinkę pavalgėm 
vakarienę, žaidėm, dainavom, ir ant grindų 
išsitiesę miegmaišius miegojom.

Šeštadienio rytą atlikom mankštą. O po 
pusryčių išvykom j Melbourne zoologijos 
sodą. Nors diena buvo šalta ir vėjuota, visi 
buvo patenkinti išvyka. Matėm gorilas, 
beždžiones, ūdras, pigmėjus hipopotamus, 
vorus, sniego šunis, babuinus, jaunus 
tigriukus. (O vienam skautui geriausiai 
patiko dovanų parduotuvėlė!) Mažasis 
drambliukas „Mali“ nenorėjo pasirodyti, 
nes buvo šalta, tai jis buvo prisiglaudęs prie 
savo mamos.

Peteliškės gyvena savo atskirame 
namelyje. Ten galima įeiti ir jos laisvai 
skrajoja tarp žmonių ir nutupia and galvos 
ar pečių. O kokios jos visos įvairiausių 
spalvų gražios!

Visi patenkinti sugrįžom į Lietuvių 
Namus, užkandom, vadovai išgėrė kavos, 
sugiedojom,At eina naktis“ ir išsiskirstėm.

Neužmirškite ir ruoškitės Rajono 
stovyklai, kuri vyks 2011 m. sausio 2-9 
dienomis, Gillwell Park, Gembrook 
Victoria. Iki pasimatymo stovykloje!

v.s. Danutė Lynikienė, tuntininkė

Vytautas Karazija “Laiškai draugams” 
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.P.” nr. 35.

Netikėti susidūrimai su 
gyvačių paderme

Kai aš, papietavęs restorane, vėlai 
vakare grįžtu namo, mano grįžimo 
procedūra visuomet būna vienoda - aš 
važiuoju maža gatvele ir įsuku į dar mažesnį 
takelį. Tada aš staigiu posūkiu vedu 
motociklą, kad jis būtų pasisukęs į mano 
vilą, pastatau jį ant kojos ir apgraibomis 
paeinu du žingsnius atrakinti savo vartų . 
Taip yra, nes kai tik pastatau motociklą ant 
kojos, motoras sustoja, ir žibintas užgęsta. 
Vakarykštė procedūra buvo truputį.... 
kitokia.

Kai aš išjungiu motorą, akies kampeliu 
pastebiu prie vartų ant žemės kažką judantį. 
Turbūt koks balinietiškas graužikas, galvoju 
aš, o gal šokinėjanti varlė - bet kažkaip tas 
judesys atrodo ne visai toks.

Smalsumo pagautas aš vėl įjungiu 
motorą. Žibintas užsidega - ir kaip tik toj 
vietoj, kur aš paprastai stoviu grabinėdamas 
užraktą, yra gyvatė. Ji gana stora ir kokio 
1.2 metro ilgumo. Jos oda yrąs blyški rusvai 
žalsva su nežymiu tamsesniu raštu, kuris 
atrodo šlapias kai jos žvynai atspindi žibinto 
šviesą. Aš nieko neturiu prieš gyvates, kol 
jos laikosi padoraus atstumo. Bet tik ne šioji 
-ji nė metro nenutolusi nuo manęs, raitosi 
kairėn ir dešinėn, bet niekur nepasislenka. 
Mano takelis yra grįstas, bet ant jo yra 
plonas smulkaus žvyro sluogsnis, kuris 
neleidžia gyvatei slinkti pirmyn. Roplys 
daro visus privalomus judesius, bet, panašiai 
kaip ir valdžios, jos pastangos jokios 
pažangos nepadaro ir pirmyn nepasistumia.

Aš galvoju, kad jeigu aš būčiau ta gyvatė, 
man jau darytųsi apmaudu. O ne! Irką, jeigu 
jai ateis ta pati mintis - kad pasisukus būtų 
geriau, negu bandant šliaužti pirmyn. Jeigu 
ji pasisuks į kairę, ji pašliauš po vartais ir 
tiesiai į mano vilą. Negerai, galvoju aš. Bet 
jeigu ji pasisuks į dešinę, tai supykusi gyvatė 
šliauš per mano basnirčias kojas atviruose 
sandaluose. Sukaupęs visą savo valią, aš

Sydnėjaus „Aušros“ tuntas

Sesės skautės sueigos metu.

Šeštadienį, rugpjūčio 31 d., po lietuvių 
savaitgalio mokyklėlės pamokos, Sydnėjaus 
“Aušros“ tunto jaunesnieji skautės ir skautai 
susirinko sueigai.

Dalyvavo 5 raudonšlipsiai su 4 
kandidatais, ir 1 geltonšlipsė su 2 
kandidatais.

Skautukai buvo paskirstyti į grupeles 

telepatiškai bandau paveikti gyvatę, kad ji 
šliaužtų pirmyn. Mano laimei, ji taip ir 
padaro, ir aš žiūriu kaipjipašliaužiadardu 
metrus ir matydama, kad daugiau nebegali, 
pasisuka į kaire ir įšliaužia į kaimyno vilą. 
Fju!

Aš ištyrinėju visą aplinką. Gal ji turi 
draugų? Atrodo, kad aš vis dėlto turiu 
pakeisti vilos įžengimo procedūrą. Tai aš 
privažiuoju motociklu ligi pat vartų 
laikydamas kojas ant pakojų ir šiaip taip 
atidarau vartus. Nepatogu, bet saugu, nes 
mano kojos nė minutės nesiekė žemės.Ką 
gi, aš turiu pakankamai testosterono ir esu 
tikrai drąsus ir t.t.- bet ką, jeigu ji sugrįžtų? 
O ką, jeigu ji mane įkąstų? Kas tada pašertų 
šunį? Nors yra vėsi Bali naktis, bet mane 
truputį išmuša prakaitas.

Staiga aš prisimenu vienos draugės 
Seminjake pasakojimą, kaip ji antrojo 
aukšto miegamajame pabudo nuo šuns 
lojimo. Uždegusi šviesą ji pamatė, kad 
didžiulė gyvatė buvo nukritusi nuo stogo ir 
raitėsi kambaryje. Gerai, kad balkone buvo 
kaplys su ilgu kotu, bet teko gerokai 
pavargti, kol tas sutvėrimas buvo išstumtas 
iš kambario. Netrukus po to ji išvažiavo j 
Ispaniją, kur nekviestos gyvatės j 
miegamuosius neateina.

Aš tada praleidau gerą valandą atsargiai 
tikrindamas kiekvieną įmanomą slėptuvę - 
jūs suprasite, kad aš tikrai norėjau būti 
tikras. Ir, žinoma, savo miegamojo lubas aš 
irgi labai rūpestingai patikrinau. Aš taip pat 
patikrinau visus kambarius, rūbų spintas, 
virtuvės spinteles, indaujas, sandėliukus ir 
balkonus. Ką gali žinoti, kas ten gali būti.

Likusį vakaro laiką aš praleidau su dėde 
Gugliu, kuris man pasakė, kad Bali turi 
nemažai gyvačių, ir dauguma jų yra 
nuodingos. Aš sužinojau, kad gražiajame 
Balyje gyvena karališkoji kobra, didžioji 
spjaudanti kobra, Malajų kraitas, dryžuotas 
kraitas, bent kelios rūšys angių ir daug kitų 
gyvačių - tai tik nuodingosios. 
Nenuodingosios, kaip įvairūs smaugliai, 
atsiperka būdamos nepaprastai didelės. Aš 
neseniai mačiau vieną apie 10 metrų 
ilgumo, man atrodo, kad tai buvo smauglys. 
Kurugsevu kaimas Javoje skelbia, kad jo 
gyventojai pagavo 15 metrų smauglį, kuris 
.svėre 450 kilogramų.

pagal patirtį ir amžių.
Vadovės ps. Marina Taylor(Cox) ir v.s. 

Emilija Rupšytė pravedė patyrimo laipsnių 
programos pamokas, užsiėmimus ir 
egzaminus.

Visi kartu suėjo mazgų rišimo 
užsiėmimui ir po to žaidimui.

Sueigą baigėme su ugniakalnio 
pastatymu, iš kurio viršaus gyvai veržėsi 
putos.

Atsisveikinome sustoję ratu ir 
sugiedodami,Ateina naktis”.

sesė Kristina

Tai nėra labai raminantis pasiskaitymas 
prieš miegą, ypatingai kai pamačiau 
nuotrauką labai panašią į mano sutiktą 
gyvatę. Po ja parašyta: Bali. Mažoji 
karališkoji kobra. O, Dievuli... Aš 
pasitikrinau kur jos Balyje gyyvena ir radau 
atsakymą: “Visur, kur yra augmenijos, 
vandens, žiurkių ir varlių”. Tai truputį 
apriboja gyvenamas vietas.

Aš einu gulti, bet prieš tai patikrinu po 
lova ir po visais baldais. Aš net pakeliu 
antklodę, ir jums tai gali atrodyti truputį 
paranojiška. Bet nesakykit, kad jūs 
nebūtumėt padarę to paties. Aš užmiegu ir, 
mano dideliam džiaugsmui, nesapnuoju 
gyvačių. Bet aš manau, kad mano sapnų 
gyvatės, kaip ir tos tikrosios, atšliauš pas 
mane, kai aš to mažiausiai tikėsiuosi.

(Bus daugiau)

Antroji konsulinė misija Australijoje lankysis rugsėjo 
18-26 d.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kartu su Lietuvos ambasada 
Japonijoje organizuoja antrąją specialiąją konsulinę misiją į Australiją, kurios metu bus 
teikiamos konsulinės paslaugos Australijoje gyvenantiems lietuviams.

Misijos metu bus atliekamos šios konsulinės funkcijos:
- priimami prašymai dėl Lietuvos Respublikos pasų išdavimo (keitimo). Priimant 

prašymus, bus skanuojami asmens, pateikusio prašymą, pirštų antspaudai;
- priimami prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės;
- priimami prašymai dėl civilinės būklės aktų (Australijoje sudarytų LR piliečių 

santuokų, vaikų gimimo ir kt.) apskaitymo Lietuvoje;
- priimamos Lietuvos Respublikos piliečių, išvykusių iš Lietuvos ilgesniam nei 6 

mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios vietos deklaracijos.
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos ambasados Japonijoje atstovai 

Australijoje dirbs:
Melbourne (Melbourne Lithuanian Club; adresas: 44 Errol Street, North Melbourne) 
Rugsėjo 18 d. (šeštadienį) nuo 9 iki 18 vai. (pertrauka nuo 13 iki 14 vai.) 
Rugsėjo 19 d. (sekmadienį) nuo 9 iki 18 vai. (pertrauka nuo 13 iki 14 vai.) 
Adelaidėje (Adelaide Lithuanian House; adresas: 6 Eastry Street, Norwood) 
Rugsėjo 21 d. (antradienį) nuo 9 iki 17 vaL (pertrauka nuo 13 iki 14 vaL) 
Rugsėjo 22 d. (trečiadienį) nuo 9 iki 17 vai. (pertrauka nuo 13 iki 14 vaL)
Sydnėiuie (Sydney Lithuanian Club; adresas: 16-20 Meredith Street Bankstown 1885) 
Rugsėjo 24 d. (penktadienį) nuo 9 iki 17 vaL (pertrauka nuo 13 iki 14 vai.)
Rugsėjo 25 d. (šeštadienį) nuo 9 iki 17 vai. (pertrauka nuo 13 iki 14 vaL) 
Rugsėjo 26 d. (sekmadienį) nuo 9 iki 17 vai. (pertrauka nuo 13 iki 14 vai.) 
IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
Dėl išankstinės registracijos galite kreiptis tiesiogiai į Lietuvos Respublikos ambasadą 

Japonijoje eL paštu: consul@lithemb.or.jp arba jolanta.vitkauskaite@urm.lt ; teL +813 
3408 5091; fax +81 3 3408 5092. Taip pat galite kreiptis į šiuos asmenis:

Melburne - p. Danutę Levickienę (tel. (03) 9840 0070; mob. teL 0411 769 717; eL 
paštas: dlevickis@yahoo.com

Sidnėjuje - p. Gintarą Janulevičių (tel/fax (02) 9897 7869; ei. paštas: 
gijantaras@hotmaiLcom)

Jeigu yra norinčių prisijungti prie skautų 
gretų, ar daugiau sužinoti apie Sydnėjaus. 
lietuvių skautų veiklą, labai prašau 
susisiekti su Kristina Rupšiene:

(n) 9894-8658 arba
e-paštu: coxrupsys@bigpond.com

1 Lietuvių
/ kultūrinės

z^^ veiklos
Į 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 tel.: (03) 9578 4319.
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SPORTAS
Lietuva pasaulio krepšinio

Fantastišką pasirodymą Turkijoje 
vykstančiame pasaulio vyrų krepšinio 
čempionate pratęsė Kęstučio Kemzūros 
treniruojama Lietuvos rinktinė. 
Ketvirtadieni Stambulo „Sinan Erdcm“ 
arenoje vykusiose ketvirtfinalio rungtynėse 
mūsų šalies krepšininkai užtikrintai 
104:85 (28:18. 22:12. 35:23, 19:32) 
nugalėjo Argentinos nacionalinę 
ekipą ir pirmą kartą nepriklausomos 
šalies istorijoje iškopė j planetos 
pirmenybių pusfinalį. Septynias 
pergales iš tiek pat galimų pasiekę 
lietuviai šeštadienį kovos su favorite 
JAV rinktine.

Amerikiečiai ketvirtfinalyje 
rezultatu 89:79 nugalėjo Rusijos 
krepšininkus. Kitą pusfinalio porą 
sudarys Serbijos ir Turkijos 
komandos.

Į planetos pirmenybių pusfinalį Lietuvos 
rinktinei pavyko prasibrauti trečiuoju 
bandymu. Anksčiau dukart pasaulio 
čempionatuose (1998 ir 2006 m.) dalyvavę 
mūsų šalies krepšininkai abusyk suklupo 
būtent ketvirtfinalyje ir užėmė 7-ąsias vietas.

Ketvirtadienio rungtynėse Argentinos

komanda neturėjo jokiu galimybių įveikti 
puikiai žaidusios mūsų šalies komandos. 
Per pusantro kėlinio visus 8 mestus 
tritaškius palaikę lietuviai buvo nesulaikomi 
puolime ir įpusėjus mačui jau triuškino 
varžovus (50:30).

Lithuanian National Road Cycling Team is, 
Competing in Geelong 

■
The 2010 UCI Road World Cycling Championships are being held in Geelong from 

the29,h September to 4"* October. There is a National Team of 12 Lithuanians (male and 
female - 8 riders and 4 coaches) coming to Geelong to compete in the event, including 
their most elite rider who recently competed in the Tour De France.

The Geelong Lithuanian Community and Geelong Vytis are hosting the Lithuanian 
Team and invite all interested people to come to Geelong and support the team.

The race is conducted over 5 days (29“* Sept to 3rd Oct) and there is an informal BBQ 
organised for people to meet and greet the team on Sunday 26,h September. See details 
below.

On Sunday 26,h September, the same day as the BBQ. Geelong Vytis is also hosting 
Melbourne Varpas for their annual “Mini Šventė" and anyone coming to meet the cycling 
team that day is strongly encouraged to watch the 3 games of basketball first, then come to 
the BBQ. Sec details below.

< veling Fast Facts:- - |
200 million estimated worldwide television coverage. ('hannel I (twill be showing 

live coverage. •
1.500 total number of athletes and officials.
90 kph estimated top speed on downhill sections.
50 approximate numbers of countries competing. P , „
300,000 number of spectators expected.

Sunday 2(>lh September Schedule for Mini Šventė and Meet;Greet the Lithuanian 
Cycling learn:

Location: Basketball al (brio I .cisuretime ( entre - Anakie Rd Norlane West (Mclways 
431 G12) and BBQ al 1 .ithuanian I louse Pcttitt Park. Beau ford Avenue. Bell Post Hill 
(Mclways 441 E3)

The basketball schedule at ( brio Leisurelime ( entre is:
I pm UK) Boys
2pm Women
3pm Men
4pm BBQ, coffee & cakes back at Lithuanian 1 lull

The BBQ is complimentary for participants/supportcrs/spectalors who attend the 
basketball. There is a $10 cost for anyone who chooses lo jusi attend the BBQ and BYO 
drinks, please.

Geelong “Vytis” is subsidising the Lithuanian National (Cycling team and as funds are 
limited it would be much appreciated if any organizations and/or individuals could 
financially assist the club. If you can donate some funds could you please contact Geelong 
“Vytis” President, Alex Wiasak.

Ifyou require any more information:-
For the road race go to:- http://www.geelongcity.vic.gov.au/2010cvcling/

Iš Redakcijos pašto
Gynyboje Robertas Javtokas ir Paulius 

Jankūnas neutralizavo varžovų lyderį Luisą 
Scolą. Šis čempionate vidutiniškai 
pelnydavo po 30,3 taško, o ketvirtadienį 
aikštelę paliko surinkęs tik 13.

Antroje mačo dalyje tesėsi įspūdinga 
1 ieluvos komandos atakų lavina -per trečią 
kėlinį K. Kemzūros auklėtiniai įmetė 35 

taškus ir daužė Argentinos ; 
rinktine net 85:53. j 
Ketvirtajame kėlinyje j 
varžovams pavyko priartėti, 
bet tai jau nieko nebekeile.

Lietuvos krepšininkai 
planetos pirmenybėse kol kas 
dar nepatyrė nesėkmės 
kartėlio. Mūsiškiai laimėjo 
visus penkis susitikimus 
pirmojo etapo D grupės 
varžybose, o aštuntfinalyje 
78:67 nugalėjo Kinijos 
rinktinę. 

Vartydamas Bankstown apylinkės laikraštį „ The Torch“, datuotą rugsėjo 1 d., radau, 
mums lietuviams, ypač sydnėjiškiams įdomų aprašymą apie „Australis Engineering“ 
kompaniją, dirbančią arti Bankstown (bndell Park gyvenvietėje. Susižavėjęs su šios firmos 
savininkų pasiekimais noriu pasidalinti su „Mūsų Pastogės“ skaitytojais.

„The Torch“ rašo, kad ši kompanija laimėjo 7.4 mln. kontraktų su Australijos monetų 
kalykla sumoderninti ir kartu suprastinti monetų gaminimo, suruošiavimo ir paskirstymo 
procesą. Australis Engineeringkompanija ives robot inc elektronikos technologiją viso to 
įgyvendinimui.

Ši kompanija jau dirba Bankstown apylinkėje 27 metus. Man gerai pažįstami jos steigėjai 
ir vadovas tai Peter ir Snaige ( iiistalson bei dabar juos vis daugiau pavaduojantys sūnūs. 
Peter ir Anthony, šiuo metu gal ši šeima mažiau pasireiškia Sydnėjaus lietuviu veikloje, 
bet apie 30 melų buvo vieni iš žymiųjų sp. klubo „Kovas" sportininku. Jų vyresnis 
sūnus Peter ypač pasižymėjo mokyme ii vadovavime jaunesniųjų „Kovo" krepšininku

i inkiu šiai puikiai šeimai kuo geriausios sėkmės gyvenimo eigoje.
Vytenis Šliogeris

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

participate in the
Youth Art Show, 27 - 30 December 2010 

melbouroė 2010 ’
during the Lithuanian Days in Melbourne 2010

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

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

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

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

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

M X* I

Rugpjūčio 13 d. Viktorijoje gyvenanti 
Hm. Jarrah Regina Kelly, kuri lanko 5-tą 
skyrių Oxley College Chirnside Park, 
dalyvavo jos mokyklos organizuotos 
“National Costume Day”.

Jarrah yra lietuvių kilmės—seneliai 
Nijolė ir Algis Kairaičiai. Todėl anūkė 
kreipėsi į senelius kai prireikėjo gražių 
lietuviškų tautinių rūbų. Seneliai kreipėsi j 
Geelonge gyvenančią I orėtą Cižauskaitę - 
Tigani kuri Jarrah’ai paskolino autentiškus 
lietuviškus tautinius rūbus. Jarrah dalyvavo 
savo mokyklos parade juos vilkėdama. 
Mokytojos bei mokiniai žavėjosi mūsų 
lietuviškais rūbais. Sveikinam Jarrah.

Parado žiūrovė

Prisimenant

A'irA Vytauto Buroko
mirties metines, “Mūsų Pastogei” po $20 skiriame ;-oi

Julija Kiupšienė - Kesininaitė ir Antanas Kesminas T'
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Lithuanian Language Program
Part Time Executive Producer (18.5 hours per week)

Audio and Language Content Division
SBS Band 4-12 Month Contract, (Full time equivalent salary $63,313 - $68,528)

A radio story: We are the worlds most diverse radio network. Every day we 
transmit close to 100 hours of local, national and international news along with a 
mixture of current affairs, interviews, sport, music and community information in 
68 languages. We are the only radio network able to reach all Australians because 
we broadcast in a multitude of languages.

SBSS Audio and Language Content Division is looking for a part time Executive 
Producer for the Lithuanian Language Program.

You will be responsible for creating and broadcasting audio content for the 
Lithuanian-speaking community. You Hl be required to research, write, produce, 
sub-edit, translate and present audio content on radio and online. The right person 
will be an effective communicator, with a sound knowledge and understanding of 
the Lithuanian community, culture and issues, and possess proven experience in 
creating innovative radio broadcasting.

You [11 need to be proficient in written and spoken Lithuanian and English (successful 
applicants will be required to pass a language assessment). A background in 
journalism and broadcasting is preferred. This position involves rostered shift work 
and successful candidates must be able to undertake shift work (which may involve 
evening and weekend work).

Please note that the position will be based in Sydney and is being offered on a 
12 month contract.

For further information about the position please contact Renzo CoIla on (02) 9430 
2797.

Applications addressing the selection criteria for the position must be lodged online 
by 5 pm on 1 October 2010. Youlū find all the details about this opportunity and 
how to apply at www.sbs.com.au/jobs.

adcorp31608

SHOWCASING TALENT !!■!
December 29, 2010, 7pm Lithuanian House
We welcome all future stars to the XXVI Australian 

Lithuanian Days Youth Talent Night in Melbourne!
The “Showcasing Talent” coordinators invite any Lithuanian performers up 

to 30years of age to participate on the night. Ideas for performances include: 
playing a musical instrument, singing a ballad, reciting poetry, short drama 
pieces, comedy acts, magic tricks, dance routines, and for the first time - 
VIDEO acts!

Please visit the ald2010melboume website www.ald2010.org or email Aldona 
Gaylard at aldona_gaylard@unitracesoft.net for more information.

Get in quick as places will fill fast!
JAUNIMO TALENTŲ VAKARAS

Gruodžio 29d. 2010 m., 7v.v. Lietuvių Namuose
XXVI Australijos Lietuvių Dienų Jaunimo Talentų Vakaro koordinatoriai 

Melbourne maloniai kviečia visą, iki 30m amžiaus, jaunimą - busimas 
žvaigždes - pasidalinti savo gabumais. Siūlome pagroti bent kokį muzikos 
instrumentą, padainuoti, padeklamuoti, pavaidinti, prajuokinti, pašokti. Taip pat 
šiais metais bus galimybė iš anksto VIDEO nufilmuoti savo pasirodymą ir mes 
juo pasidžiaugsime per JTV

Daugiau informacijos rasite ald2010melboume tinklapyje www.ald2010.org 
Galima susisiekti su Aldona Gaylard aldona gaylard@unitracesoft.net

LITHUANIAN CONSULAR STAFF VISIT TO MELBOURNE 
FROM 18TH TO 19TH SEPTEMBER 2010

Consular staff from the Lithuanian Embassy in Japan will be visiting Melbourne 
from 18th to 19th September 2010. These staff plan to base themselves in the library 
at the Melbourne Lithuanian Club.

Each person wishing to meet with the consular staff during this visit should contact 
Mrs Danutė Levickis. Mrs Levickis is compiling a consular registration list, so that 
(in coordination with consular staff) hopefully each person is allocated an individual 
meeting time.

Mrs D. Levickis’s contact details are: Home phone: 9840 0070; Mobile phone: 
0411-769-717; Email: dlevickis@yahoo.com
Committee of the Australian Lithuanian Community in Melbourne Association Inc.

DĖMESIO ALB SYDNĖJAUS APYLINKEI!
Apylinkės nariai, norintys susimokėti nario mokestį už 2010/2011 metus, 
galite susimokėti Lietuvių Klube rugsėjo 19 ir spalio 17 dienomis tarp 1-2 vaL pas 
Kęstutį Protą ir Kristiną Dičiūnienę.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

“Mūsų Pastogės” skaitytojų dėmesiui
Iki rugsėjo 17d. dėl straipsnių, užuojautų ar skelbimų kreipkitės į mano 

pavaduotoją Dovilę Zduobienę, skambindami vakarais į namus teL: (02) 9980 9004, 
e-mail: mpastoge@bigpond.com. Redakcijos patalpose Dovilė dirbs penktadieniais, 
teL: (02) 9782 0080. Dalia Doniela, “M.P.” redaktorė
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Šį “Mūsų Pastogės” numerį redagavo Dovilė Zduobienė.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
-f.
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 11:30 vai. dienos.

Klubo restoranas
Virtuvėje dirba šefas Antonia.

Pietūs - nuo 11:30 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

Sydnėjaus lietuvių choras “Daiua”
Visus, visus, visus kviečiame į muzikinę popietę:

“Pavasaris ir meilė”
skirtą artėjančiam pavasariui.

Muzikinė popietė įvyks rugsėjo 19 d.(sekmadienį)
14 vaLp.p. Lietuvių Klube “Dainava”.

Bilieto kaina 10 dolerių, vaikams - nemokamai 
Po muzikinės popietės-pavasarinė loterija.

Pranešame, kad sekančios pamaldos lietuviams bus 
rugsėjo 12 d. Lidcombe bažnyčioje, įprastu laiku 11:30 vai 
ryto.

Katalikų Kultūros Draugija (Sydney)

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

Lietuvos Baleto Bičiulių popietė
Sydnėjuje “Dainavos” Klube rugsėjo 26 dieną, 2 vai. p.p.

Popietės metu 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 Nerijaus 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.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: RO. 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.org4iu/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 an per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

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

Printed by: Spotpress Pty Ltd., 22 - 24 Lilian Fowler Place, Marrickville, NSW2204.
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