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Tėvo Dienos šventė Adelaidėje Ruošiasi naujai atominei elektrinei

Šiais metais Adelaidėje Tėvo Dienos šventę suorganizavo Lietuvių Namų šeimininkė Re
gina Veress. Meninėje programos dalvje pasirodė kvintetas “Šypsena” (žiū r. nuotr. viršuje). 
Plačiau apie Tėvo Dienos šventę skaitykite “MJR” psl. 3.
Nuotraukoje iš kairės: Augis Zamoiskis, Regina Veress, Angelė Dainienė, Birutė Dukas ir 
Albinas Savickas.

NATO 
pratybos 
Lietuvos - 
Lenkijos 

vandenyse
Rugsėjo vidu

ry Klaipėdos žmo
nės nustebo pa
matę po miestą va

žinėjančias nematytas karines mašinas ir 
svetimomis uniformomis vilkinčius vyrus. 
Į bet kokius jų klausimus buvo atsakoma 
“nežinau”. Klaipėdiečiai suprato, kad tai 
NATO pratimai.

Krašto apsaugos ministerijos kariuome
nės vado atstovas spaudai paaiškino, kad 
tai Klaipėdoje ir jos apylinkėse vyksta di
džiausios tarptautinės specialiųjų opera
cijų pajėgų pratybos “Sakalo akmuo - 
2010”. Jose dalyvauja daugiau nei 1100 
specialiųjų operacijų pajėgų karių iš septy
nių šalių: Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, 
Kroatijos, Rumunijos ir Ukrainos. Praty
bas koordinuoja Specialiųjų operacijų 
vadavietės Europoje vadovybė. Pagrindinis 
pratybų tikslas - suderinti veiksmus spe
cialioms operacijoms vykdyti ir pasidalyti 
įgyta patirtimi. Pratybos vyksta karinių jūrų 
pajėgų karo laivų flotilės teritorijoje, ma
riose, jūroje bei Kairių poligone.

Į Klaipėdos uostą atplaukė JAV karinio 
jūrų laivyno šeštosios flotilės vadovybės 
laivas “USS Mount Whitney”. Jame įreng
ta karinė vadavietė dabartinėms pratyboms 
“Jackal Stone 10”. Laivas yra dislokuotas 
Gaeta uoste Italijoje ir turi ilgą pagalbos 
teikimo istoriją. 2008 m. laivas buvo dislo
kuotas Juodojoje jūroje, kur užtikrino hu
manitarinės pagalbos teikimą žmonėms, 
nukertėjusiems nuo Rusijos ir Gruzijos 
karo. “Mount Whitney” buvo pirmasis 
NATO laivas, atplukdęs humanitarinės

Lietuvos įvykių apžvalga
pagalbos krovinį į Poti uostą Gruzijoje.

Rugsėjo 21 d. Prezidentė Dalia Grybaus
kaitė, atskraidinta į “USS Mount Whitney” 
laivo vadavietę, stebėjo specialiųjų pajėgų 
“Šakalo akmuo 2010” pratybas. Ji susi
tiko su pratybose dalyvaujančiais kariais 
iš Lietuvos, Lenkijos, JAV, Latvijos, Kroa
tijos, Rumunijos ir Ukrainos. Apžiūrėjo 
pratyboms naudojamus sraigtasparnius ir 
laivą “USS Mount Whitney”.

“Prieš metus pradėjau kalbėti apie kon
kretesnių saugumo garantijų būtinybę Lie
tuvai Alijanse. Aktyvi Lietuvos politika pa
dėjo užtikrinti, kad tokias apginamumo 
garantijas turėsime. Lietuva yra reali, o ne 
formali NATO narė”, - pabrėžė Prezidentė.

Be “USS Mount Whitney” į Klaipėdą 
yra atplaukę ir dalyvauja pratybose JAV 
kariniai laivai: kreiseris “Viksburg” su 
“USS John I.Hall” ir Prancūzijos minų 
medžiotojas “EAigle”. Tai įspūdinga karo 
laivų eskadra mažame Klaipėdos jūrų uoste.

Svečiai kariai surado laiko aplankyti 
Klaipėdos vaikų globos namus “Rytas” ir 
senelių globos namus “Caritas”. Taip pat 
jie sužaidė draugiškas futbolo ir krepšinio 
rungtynes su kolegomis lietuviais.
Lietuvos įmonės dirba pelningiau

Sunkmetį išgyvenusios Lietuvos įmon- 
nės gerina finansinius rezultatus. Antrąjį 
2010 metų ketvirtį įmonės dirbo pelnin
giau nei pirmąjį, skelbia Statistikos depar
tamentas. Nefinansinių įmonių finansinių 
rodiklių tyrimo duomenimis, 2010 m. an
trąjį ketvirtį Lietuvos įmonių pajamos už 
parduotas prekes ir suteiktas paslaugas su
darė 39.1 mlrd. litų. Tai 6% daugiau nei 
praėjusių metų antrąjį ketvirtį ir 15% dau
giau nei pirmąjį šių metų ketvirtį.

Antrąjį šių metų ketvirtį įmonių pelnas 
sudarė beveik 1.4 mlrd. litų. Palyginus su 
praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pelnas

Nukelta į 2 psL

ELTA. Pastaruoju metu Lietuvos žinia- 
sklaida daug vietos skyrė priekaištams, 
kad demontuojant senąją Visagino ato
minę elektrinę buvę iššvaistyti milžiniški 
pinigai.

Dabar, ruošiantis naujos atominės 
elektrinės statybai, UAB “Visagino ato
minė elektrinė” parengė specialų leidinį 
bendrovėms, kuriame pateikiama svar
biausia informacija apie prekių ir paslau
gų poreikį įgyvendinant AE projektą bei 
apie pagrindinius reikalavimus tiekėjams.

Visa naujos Visagino AE statybos pro
jekto vertė, priklausomai nuo technolo
gijos, sieks 10-17 mlrd. litų. VAE projektas 
įvardijamas didžiausiu infrastruktūros 
projektu Baltijos regione per pastaruosius 
20-30 metų.

Neseniai parengtoje studijoje, kurios 
išvadose apibendrinamos Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos verslo galimybės naujajame 
projekte, teigiama, kad potencialiai Bal
tijos valstybių verslas galėtų pretenduoti į

Lietuva stovi
Lietuva užėmė 34-ąją vietą naujame ge

riausių gyventi valstybių reitinge, aplen
kusi Latviją, Baltarusiją ir Rusiją, bet 
atsilikusi nuo Estijos ir Lenkijos.

JAV žurnalas “Newsweek” gerovės lygi 
valstybėse vertino pagal švietimo, svei
katos apsaugos būklę, gyvenimo kokybę, 
ekonominį konkurencingumą ir politinę 
aplinką.

Lietuva dviem pozicijomis aplenkė Lat
viją ir dviem vietomis atsiliko nuo Estijos. 
Kaimyninei Lenkijai atiteko 29 vieta, Ru
sija užėmė 51-ąją, Baltarusija - 56-ąją vietą.

Lietuvą aukštyn kilstelėjo aukšti taškai

Ekonomika truputį šviesėja
Šeštą mėnesį augantys metiniai pra

monės rodikliai rugpjūtį viršijo ekono
mistų lūkesčius. Specialistai prognozuo
ja, kad teigiamos tendencijos turėtų 
išsilaikyti bent jau iki metų pabaigos, o 
ilgalaikiam augimui esą būtinos naujos 
investicijos.

“Iš tiesų rezultatai džiuginantys, beveik 
visose pramonės šakose pasiektas 
augimas”, - sako “DnB NORD” grupės 
vyriausioji ekonomistė.. Statistikos depar
tamento duomenimis, rugpjūtį visa pra
monės produkcija sudarė 4,598 mlrd. litų 
ir, palyginti su liepa, padidėjo 3.4%, o per 
metus išaugo 10.9%. Anksčiau analitikai 
prognozavo 7-8.8% augimą. 

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju mielai DovileiZduobienei, kuri rūpes

tingai pavadavo mane viešnagės Lietuvoje metu ir suredagavo septynis 
“Mūsų Pastogės” numerius (“M.P.” nr 31, 32, 33, 34, 35, 36 ir 37). Šiuo 
sudėtingu “Mūsų Pastogei” laikotarpiu Dovilė sumaniai laviravo tarp 
aštrokų nesutarimų, į kuriuos kartais buvo bandoma įtraukti ir mūsų 
savaitraštį. Dalia Doniela, “M.P.”redaktorė

darbus, sudarančius iki 30% visos AE 
projekto vertės, t. y. skaičiuojant nuo viso 
projekto vertės vidurkio - iki 4 mlrd. litų.

Informaciniame leidinyje “Bendrovės 
vadovas: pasiruošimas Visagino atominės 
elektrinės statybai” atskleidžiamos prak
tinės žinios, svarbios potencialiems nau
jo branduolinio objekto statybų daly
viams, pavyzdžiui, kokie kokybės reika
lavimai taikomi tiekiamoms prekėms ir 
paslaugoms, kaip gali būti vykdoma tie
kėjo atranka.

“Į naujos Visagino AE statybos ir jos 
aptarnavimo darbų užsakymus šalies 
bendrovės galės pretenduoti tik tuo atveju, 
jei bus tinkamai pasirengusios ir sugebės 
laimėti darbų konkursus, skelbiamus pagal 
griežtus tarptautinius reikalavimus”, - yra 
sakęs Virgilijus Poderys, “Visagino atomi
nės elektrinės” ekonomikos direktorius. 
Rugsėjo 15 d. Vilniuje vyko konferencija, 
kurioje verslui buvo pristatomos galimybės 
naujos AE statybos projekte. □

gana aukštai
“politinės aplinkos” kategorijoje, kur ver
tintas demokratijos lygis ir politinis stabi
lumas (26 vieta), bei švietimo kokybės 
srityje (28 vieta). Tuo metu pagal sveikatos 
apsaugos lygį Lietuva liko tik 61-oje po
zicijoje.

Pirmoji vieta atiteko Suomijai, po jos 
rikiuojasi Šveicarija, Švedija, Australija, 
Liuksemburgas, Norvegija, Kanada, Nyder
landai, Japonija ir Danija.

Tarp 100 įvertintų valstybių blogiau
sia šalimi gyventi paskelbtos Afrikos 
valstybės - Burkina Fasas, Nigerija ir 
Kamerūnas. ELTA

Šiemet sausį-liepą Lietuvos eksporto 
apimtis buvo 25.5% didesnė nei pernai tuo 
pačiu metu, tačiau tebebuvo 14% ma
žesnė, palyginti su 2008 m. sausiu - liepa.

Makroekonomistai sutaria - Lietuva 
sparčiau kilti iš krizės dugno tepradės 
kitąmet, sumažėjus gyventojų nerimui dėl 
ateities ir pradėjus augti vidaus vartojimui. 
Eksporto, turėjusio didžiulį vaidmenį 
stabilizuojant šalies ūkio padėtį šių metų 
pirmą pusmetį, augimas dėl lėtėjančios 
pasaulio ekonomikos prislops.

Tačiau nerimą kelia kylančios maisto 
produktų ir energijos išteklių kainos - tai 
gali kliudyti įsivesti eurą.

ELTA
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Trumpai iš visur
♦ Krikščionys armėnai pirmą kartą po 
Pirmojo pasaulinio karo, kai po masinių 
žudynių ir trėmimų jų bendruomenė buvo 
išstumta iš šio regiono, rugsėjo 19 d. daly
vavo pamaldose vienoje Turkijos rytuose 
esančioje istorinėje bažnyčioje. Ankara 
atvėrė X a. pastatytą šventovę maldinin
kams, demonstruodama gerą valią, mėgin
dama išjudinti stringantį taikos su Armė
nija procesą ir parodyti gerbianti ne musul
monų religines bendruomenes. Tokiu bū
du Turkija taip pat tikisi padidinti savo 
galimybes įstoti į Europos Sąjungą (ES).
♦ Taivano rajonuose, virš kurių rugsėjo 
18 - 19 dienomis praslinko taifūnas, pir
madienį buvo uždarytos mokyklos ir biu
rai, o gyventojai pradėjo tvarkyti savo 
namus, kuriuos užliejo smarkių liūčių 
sukelti potvyniai. Kaip pranešė Nacionali
nė ugniagesių agentūra, slenkant taifūnui 
buvo sužeisti daugiau kaip 100 žmonių.
♦ Švedijos žiniasklaida rugsėjo 20 d. 
skelbė politinės eros pabaigą, kai išvaka
rėse vykusiuose rinkimuose pirmą kartą į 
parlamentą prasimušė kraštutiniai deši
nieji, sutrukdę valdančiajai centro deši
niųjų koalicijai užsitikrinti absoliučią 
daugumą, bei buvo sutriuškinti ne vieną 
dešimtmetį šalies politiniame gyvenime 
dominavę socialdemokratai
♦ Prancūzijos gyventojas, kuris dėl elek
tros smūgio neteko rankų ir kojų, rugsėjo 
18 d. sėkmingai perplaukė Lamanšo są
siaurį. Jis išplaukė iš Anglijos pietinio mies
to Folkstone nuplaukė apie 34 km ir pa
siekė Prancūzijos krantą netoli Visano). 
Žygis netruko nė 14 valandų, nors jis pla
navo įveikti šį nuotolį tik per parą.
♦ Iš Irako muziejų dingusios kultūros 
vertybės buvo surastos šalies ministro 
pirmininko Nuri al Maliki biure, rašo 
Britanijos visuomeninio transliuotojo BBC

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
padidėjo 2.5 karto, o palyginus su ankstes
niu ketvirčių - 92.3%.

Pelningai dirbo daugelio ekonominės 
veiklos rūšių įmonės. Daugiausia pelno 
uždirbo didmeninės ir mažmeninės preky
bos ir telekomunikacijų įmonės. Labiau
siai pelnas padidėjo drabužių siuvimo 
(123.3 karto) ir metalo gaminių gamybos 
(10.7 karto) įmonėse.

Kelis ketvirčius dirbusios nuostolin
gai, antrąjį šių metų ketvirtį pelningai dir
bo pastatų statybos ir variklinių transporto 
priemonių prekybos ir remonto įmonės.

Pelningiausios buvo žalios naftos ir 
gamtinių dujų gavybos (43.1%) ir vaistų 
gamybos (32.5%) įmonės. Nuostolingiau- 
sios buvo stacionarinės globos ir slaugos 
(-89% įmonės).
Krašto apsaugos ministerijoje - 

didžiausios algos
Ekonominio sunkmečio metu anali

zių netrūksta. Vyriausybės strateginio 
koordinavimo atlikta analizė parodė, kad 
iš 14 ministerijų Krašto apsaugos minis
terija išsiskiria aukščiausiomis algomis. 
Vidutinis darbo užmokestis siekia 4,000 
litų. Antroje vietoje - Ūkio ministerija, 
kurioje vidutiniška alga yra 3,500 litų ir 
trečioje - Energetikos ministerija, kurioje 
vidutinis darbo užmokestis siekia maž
daug 3,400 litų.

Be to teigiama, kad Krašto apsaugos bei 
Ūkio ministerijos išsiskiria viršininkų 
gausa. Krašto apsaugos ministerijoje virši
ninkas vadovauja dviems darbuotojams, o 
Ūkio ministerijoje - trims. Ministrai teigia, 
jog tai ne jų sprendimai, o jie tai paveldėjo 
iš buvusios valdžios. Krašto apsaugos 

da,ELTA,BNS ir “Bernardinai”.
Mūsų Pastogė Nr. 38, 2010.09.29, psl. 2

naujienų svetainė. Kartoninės dėžės, ku
riose yra 638 eksponatai iš Irako nacio
nalinio muziejaus kolekcijų, buvo rugsėjo 
19 d. surastos virtuvės reikmenų sandė
liuke N. al Maliki biuro patalpose.
Irako turizmo ministerijos, kurios žinioje 
yra muziejai, duomenimis, surastus eks
ponatus sugrąžino į šalį JAV valdžia dar 
2009 metų pradžioje. Buvo žinoma, kad 
kolekcija įvežta į Irako teritoriją, bet po to 
jos pėdsakai dingo. Irako turizmo minis
tras rugsėjo 20 d. kolekcijos “dingimą” 
paaiškino “nekorektiškai atlikta jos per
davimo šalies valdžiai procedūra”.
Surasti N.al Maliki biure daiktai, tarp jų 
molinės lentelės, bronzos dirbiniai ir juve
lyriniai papuošalai, jau perduoti į Irako 
nacionalinį muziejų.
♦ Maskvos Tverės teismas atmetė Josif 
Stalin anūko ieškinį prieš Rusijos vals
tybinį archyvą, praneša lenta.ru su nuoro
da į „RIA Novosti“. Ieškovas Jevgenij 
Džiugašvili reikalavo, kad Rusijos valsty
binis archyvas pripažintų, jog falsifikavo 
dokumentus, patvirtinančius, kad J. Stalin 
susijęs su lenkų belaisvių sušaudymu 
Katynėje. Tačiau šis ieškinys buvo atmestas. 
„Šio sprendimo motyvacija kol kas neaiš
ki, tačiau, greičiausiai, teismas nusprendė, 
kad „Katynės bylos“ medžiaga nekompro
mituoja Stalino“, - pareiškė ieškovo ad
vokatas Leonid Žura.
Penktojo praėjusio amžiaus dešimtmečio 
pradžioje Katynėje buvo sušaudyta 14,000 
į nelaisvę paimtų lenkų karininkų. Pagal 
vieną versiją, jie buvo sušaudyti 1940 m. J. 
Stalino įsakymu. Klaidingu tvirtinimu, 
lenkai pakliuvo vokiečiams ir šie juos 
sušaudė 1943 m. 1990 m. Sovietų Sąjungos 
vadovybė pripažino, kad pirmoji versija 
teisinga, tačiau kai kurie žmonės, tarp jų ir 
Jevgenij Džiugašvili, atkakliai teigia, kad 
iš tiesų teisinga antroji versija. □ 

ministrė Rasa Juknevičienė pareiškė: “Mes 
stengiamės reorganizuoti”.

Kur įdarbinti Karo akademijos 
auklėtinius?

Studijuojančiųjų Generolo Jono Žemai
čio karo akademijoje mažėja jau nuo 2001 
metų. Net ir kasmet mažinant kariūnų 
skaičių, kariuomenėje sunku rasti darbo 
vietą visiems šios aukštosios mokyklos 
auklėtiniams.

2001 metais Karo akademijoje mokėsi 
505 kariūnai. Nuo to laiko bendras jų 
skaičius buvo mažinamas ir 2010 metais 
mokosi tik 180 kariūnų. Dar 9 lietuviai 
mokosi užsienyje. Šiemet akademijoje pra
dėjo studijuoti 27 pirmakursiai, o praėju
siais metais jų buvo 53.

KAM ministrė Rasa Juknevičienė pa
brėžė, kad studijuojančiųjų akademijoje 
sumažinta ir dėl to, kad stojant į NATO 
pasikeitė Lietuvos kariuomenės formavi
mo prioritetas. Be to, reikia taisyti eilinių 
karių ir karininkų skaičiaus santykį Lietu
vos kariuomenėje.

Lietuvos kariuomenėje buvo planuoja
ma kurti dvi brigadas, kad kariuomenė ga
lėtų gintis, o ne tik dalyvauti tarptautinėse 
operacijose. Tačiau įstojus į NATO, perpus 
sumažinus apimtis ir planuose numačius 
tik vieną brigadą bei sumažinus kariuome
nės finansavimą, tiek karininkų nebereikia.

2010 metais Karo akademiją baigė 42 
kariūnai, tačiau darbus krašto apsaugos 
sistemoje gavo tik 30. Likusieji 12 tapo re
zervo karininkais.

Neatrodo, kad Krašto apsaugos minis
terijoje būtų švaistomasi finansais kaip tai 
kartais norima primesti. a
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau

Valdovų rūmų statybos pabrango trigubai
Valstybės kontrolė konstatavo, kad 

Valdovų rūmų darbų kaina išaugo nuo 
114 mln. Lt iki daugiau kaip 367 mln. Lt. 
„Jei Kultūros ministerija, Vilniaus pilių 
direkcija ir kitos institucijos, dalyvavusios 
atstatant Valdovų rūmus 2000-2010 m., 
būtų tinkamai atlikusios visas joms paves
tas funkcijas, rūmų atstatymo kaina ne
būtų tiek daug išaugusi“, - teigia valsty
bės kontrolierė Giedrė Švedienė, įverti
nusi Valdovų rūmams atstatyti skirtų biu
džeto lėšų panaudojimą.

Audito metu nustačius daugybę pažei
dimų pasirenkant darbų rangovą ir atlie
kant statybos darbus, Valstybės kontrolė 
dėl galimo turto iššvaistymo ir pareigų 
neatlikimo audito dokumentus perdavė 
Generalinei prokuratūrai

Bendradarbiaudama su Viešųjų pirki
mų tarnyba, Valstybės kontrolė nustatė, 
kad Valdovų rūmų atstatymo darbai buvo 
perkami neskaidriai ir pažeidžiant esmi
nes Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas: 
Vilniaus pilių direkcija detaliai neapibrė
žė, kas konkrečiai yra perkama, konkurso 
dalyviams pateikta skirtinga informacija, 
nevertinta, ar pasiūlytos darbų kainos nėra 
per didelės, nesiderėta dėl darbų kiekių ir 
kainų, aptikta procedūrinių ir kitų

Ketvirtadalis vaikų Lietuvoje gimsta ne santuokoje
Lietuvoje nesusituokusiems tėvams 

2008-aisiais gimė 28% visų mažylių. Čia, 
kaip ir beveik visose ES valstybėse, ne
santuokinių vaikų skaičius pastaraisiais 
dešimtmečiais gerokai išaugo.

Eurostato duomenimis, nuo 1990 metų 
Lietuvoje ne santuokose gimusių vaikų 
procentas šoktelėjo 4 kartus - nuo 7% iki 
28%. Nepaisant to, Lietuvoje šis rodiklis 
užpernai nesiekė ES vidurkio (35.1 %).

Lietuvą dvigubai lenkia lentelėje ly- 
deriaujanti viena iš Baltijos šalių - Estija, 
kur ne santuokose 2008-aisiais gimė 59% 
mažylių.

Po Estijos daugiausia kūdikių nesu
situokusiems tėvams užpernai gimė 
Švedijoje (54.7%), Slovėnijoje (52.8%), 
Prancūzijoje (52.6%), mažiausiai - Grai

2011-ieji - holokausto metai
Seimas, reikšdamas nuoširdžią pagar

bą holokausto aukoms, 2011-uosius me
tus paskelbė Holokausto aukų atminties 
Lietuvoje metais.

Už tokį nutarimą balsavo 80 Seimo 
narių, susilaikė vienas.

Seimas nutarė paskelbti 2011 metus 
Holokausto aukų atminties Lietuvoje 
metais tęsdamas Konstitucijoje įtvirtintą 
darnaus tautų sugyvenimo, kovos prieš bet 
kokias antisemitizmo apraiškas politiką.

Nutarime pabrėžiama, kad Lietuvos 
žydų netektis nacistinės okupacijos me
tais yra didžiulė mūsų bendros istorijos 
tragiškoji dalis. Parlamentarai savo priim

Į Kauną jau ir iš Kinijos
Kaip praneša „Kauno diena“, Kauno 

oro uoste nutūpė pirmasis lėktuvas iš 
Šanchajaus (Kinija).

Nuo šiol kartą per savaitę krovinius iš 
Azijos priimsiantis oro uostas metė rim
tą iššūkį Frankfurtui ir Amsterdamu! Iki 
šiol daugiausiai tranzitinių Azijos kro
vinių sulaukdavę Vokietijos ir Nyderlan
dų oro uostai turi naują konkurentą - į 
krovinių gabenimo rinką žengė ir Tarp
tautinis Kauno oro uostas.

Pasak susisiekimo ministro Eligijaus 
Masiulio, “šis maršrutas atverčia naują 
puslapį mūsų valstybės aviacijos istori
joje - galime pasidžiaugti, kad dideli

Valdovų rūmai Vilniuje.

pažeidimų. Pažeidžiant viešųjų pirkimų 
reikalavimus, papildomais susitarimais į 
darbų sąrašą įtraukti nauji objektai, ku
riems turėjo būti skelbiami nauji pirkimai 
todėl pirminėje sutartyje nenumatytiems 
objektams rekonstruoti panaudota beveik 
5 mln. Lt.

Pasak auditorių, nors Valdovų rūmams 
atstatyti skirta keliskart daugiau lėšų nei 
planuota, rūmai vis dar neatstatyti, nes 
Kultūros ministerija tinkamai nekontro
liavo, kad faktinės atstatymo išlaidos 
atitiktų numatytas biudžete, nevertino 
statybų pažangos, nereikalavo pagrįsti 
statybos biudžeto viršijimo. □ 

kijoje (5.9 %), Kipre (8.9 %), Italijoje 
(17.7%).

Naujas Eurostato tyrimas taip pat ro
do, jog Lietuvos gyventojai po Kipro yra 
tarp dažniausiai besituokiančių Europos 
Sąjungoje. Tyrimo duomenimis, Kipre už
pernai 1000žmonių teko 7.7, o Lietuvoje - 
7.2 santuokos. Tai - gerokai dąugiau.už ES 
vidurkį (4.9).

Tuo metu santykinai mažiausiai žmo
nių tuokėsi Slovėnijoje, kur 1000 gyventojų 
teko 3.3 santuokos, Bulgarijoje (3.6) bei 
Liuksemburge (3.9).

Lietuvoje šis rodiklis, lyginant su bu
vusiu 1998 metais, pakilo nuo 5.2 iki 7.2. 
Tačiau, kaip ir daugumoje kitų ES narių, 
jis liko mažesnis nei 1990-aisiais (9.8).

(Pagal BNS)

tame dokumente pasmerkė nacistinės 
okupacijos metais nacių ir jų kolaborantų 
Lietuvoje vykdytą žydų genocidą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 
siūloma iki šių metų lapkričio 1 dienos 
parengti ir patvirtinti Holokausto aukų 
atminties Lietuvoje metų programą, skirtą 
holokausto aukoms atminti, mūsų tėvy
nainiams, kovojusiems prieš fašizmą, ir 
žydų gelbėtojams pagerbti, Lietuvos žy
dų istorijos ir kultūros paveldui atkurti ir 
įamžinti.

Nutarime taip pat siūloma numatyti 
lėšų šiai programai finansuoti

□

krovinių srautai į Vakarus bus gabenami 
per Kauną”.

Kauno ir Šanchajaus oro uostus 
sujungusi jauna reguliari krovinių 
pervežimo oru linija yra pirmas tokio 
dydžio krovinių gabenimo oru maršrutas 
-regione. Jis pakeis Europos rinkoms skir
tų Kinijos tranzitinių krovinių prista
tymo grandinę.

Kartą per savaitę tūpsiantis orlaivis “IL- 
96” kaskart atgabens iki 80 tonų krovinių, 
kurie bus paskirstomi ir per 24-28valandas 
antžeminiu transportu pasieks gavėjus 
Rytų ir Centrinėje Europoje.

□
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Bendruomenės baruose
Tėvo Dienos šventė Adelaidėje
Viktoras Baltutis

Tėvo Diena mūsų Bendruomenėje nė
ra pilnai prigijusi. Tai kažkas nauja, 
neįprasta, ir dauguma į šį renginį žvelgia 
su kažkokiu netikrumu, abejone. Gal dar 
teks palaukti keletą metų ar net daugiau, 
iki Tėvo Diena įsitvirtins mūsų renginių 
kalendoriuje, nors australų tarpe, ypač 
komerciniame sektoriuje, ji yra labai 
išreklamuota. Viso to pagrindas yra pelno 
siekimas.

Adelaidėje Tėvo Dieną suruošė Lietu
vių Namų šeimininkė Regina Veress, kuri 
prieš keliolika metų atvyko iš Lietuvos. 
Pradžioje gyveno Sydnėjuje, vėliau per
sikėlė į Adelaidę ir pradėjo darbuotis 
Adelaidės Lietuvių Namuose, nes tuo me
tu organizacijoms pavargus, buvo proble
ma su sekmadienio pietumis, kuriuos 
daug metų ruošė veiklus sporto klubo 
„Vytis“ garbės narys Petras Andrijaitis. 
Regina, perėmusi Lietuvių Namų virtuvę 
ir Namų tvarkymą, šiek tiek pakeitė

Tėvo Dienos šventės Adelaidėje organiza
torė Regina Veress.

Scenoje - akompanuotojas Jonas Pocius ir kvintetas “Šypsena” (Augis Zamoiskis, Regina 
Veress, Angelė Dainienė, Birutė Dukas ir Albinas Savickas).

Melboumo lietuvių katalikų šeimynos 
60-mečio šventė

Australijos Lietuvių Metraštyje rašo
ma: “Gavęs iš Melboumo arkivyskupo J.E. 
D. Mannix sutikimą ir skyrimą, kun. P. 
Vaseris iš Vokietijos atvyko į Melboumą 
1950 m. kovo 4 d. Reguliariai lietuviams 
pamaldos pradedamos laikyti 1950 m. ko
vo 5 d. All Saints bažnyčioje, Fitzroy prie
miestyje. Žmonių pirmais sekmadieniais 
susirinkdavo apie 100.”

Taigi, jau ištisas 60-metis, kaip lietu
viai Melbourne turi galimybę savo gimtą
ja kalba garbinti Viešpatį. Gera proga 
džiaugtis, graži galimybė švęsti, nepraleis- 
tina proga vis dėkoti Aukščiausiajam už 
nepaliaujamą rūpesnį mūsų žemiška ge

nusistovėjusią tvarką. Sekmadienio pietūs 
buvo gaminami su keliais patiekalais, 
gražiai dengtais stalais ir maloniu pa
tarnavimu. Praėjo šiek tiek laiko, kol 
Adelaidės lietuviai priprato prie naujos 
tvarkos ir šiek tiek kitaip paruoštų 
patiekalų.

Šiais metais Tėvo Dienos pietūs, ku
riuose dalyvavo virš 100 pietautojų, buvo 
su menine programa. Visiems pasisoti
nus, po pietų, prasidėjo meninė programa.

Programą pristatė Regina Veress. 
Klausėmės jaunos smuikininkės G. Bu- 
bėnaitės ir Reginos jautriai padeklamuoto 
eilėraščio. Scenoje išsirikiavo penki dai
nininkai: Augis Zamoiskis, Regina Veress, 
Angelė Dainienė, Birutė Duknienė ir iš 
Melbourne „importuotas“ Albinas Sa
vickas. Pianinu pritarė Jonas Pocius, ku
ris panaudojo ir muzikinę klaviatūrą, 
kurios lietuviško pavadinimo net neži
nau. Pirmiausia nuskambėjo kiek ilgesnė 
lietuvių liaudies dainų pynė, kurią klau
sytojai su malonumu išklausė ir nepagai
lėjo katučių. Po to sekė dainos: „Prabėgo 
vasara“, „Mažas angelas“ ir pabaigai 
„Pušelė“.

Po šio kvinteto malonaus ir melodin
go pasirodymo paklausiau, ar jie jau turi 
savo pavadinimą? Regina šyp-sodamasi 
ataskė, kad „Šypsena“. Tai labai tinkamas 
vardas. Ir tikrai, dainuojant visi daininin
kai, ypač dainininkės, negailėjo malonios 
šypsenos.

Po to sekė „Laimės šulinys“, priklau- 
tas gėrybių, kuriomis dalinosi visi Tėvo 
Dienos pietų dalyviai, turėję laimingus 
bilietus.

Paskutiniais metais yra sunku suruoš
ti renginį, kuris sutrauktų virš šimto 
tautiečių. Vyresnioji karta pavargo ir jų 
tarpe aktyvių narių liko labai nedaug. Tė
vo Dienos dalyvių tarpe mačiau nemažai 
jaunimo, jaunų šeimų, kurių nei vardų, nei 

rove ir lietuviškos dvasios palaikymu 
netgi pačiame pasaulio pakraštyje.

SKELBIMAS
Visus, kam svarbus toks prisiminimas, 

visus tikėjimo namiškius kviečiu į Mel
boumo lietuvių katalikų šeimynos 60- 
mečio šventę, kuri vyks šių metų spalio 31 
dieną, sekmadienį. Švęsti pradėsime 12 
vai. iškilmingomis šv. Mišiomis Švč. M. 
Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje. Po to 
- šventinės vaišės Lietuvių Namuose.

Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Die
vo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė 
tebūna su jumis visais!

Jūsų kunigas Algirdas Šimkus

Tėvo Dienos šventė Adelaidėje. Susirinkę dalyviai prie pietų stalų.

pavardžių nežinau. Tai ateities lietuvių 
bendruomenė, kuri jau žengia šiek tiek 
skirtingu keliu ir atsineša naujas savo 
veiklos ir lietuviškos sąmonės idėjas. 
Galime su jomis sutikti ar nesutikti, bet jas 
pakeisti jau nepajėgsime. Be to, tenka 
prisiminti, kad kiekviena generacija ateina 
ir savo nuožiūra keičia gyvenimą pagal 
savo įgeidžius, stilių ir būdą.

Metų pabaigoje Melbourne vykstan
čiose Australijos Lietuvių Dienose 
ansamblis „Šypsena“ būtų gražus įnašas į

Virgilijui Noreikai - 75
Australijos lietuviams yra gerai 

pažįstamas Lietuvos tenoras Virgilijus 
Noreika, kuris čia su pasisekimu kon
certavo kelis kartus, o lankėsi ir dažniau.

Šiemet šis pagarsėjęs operos daininin
kas švenčia 75 metų jubiliejų. Jubiliejaus 
proga, operos veteranas, daugybės dainų 
atlikėjas, aktyvus įvairių muzikos festi
valių dalyvis su savo mokiniais koncer
tuoja Druskininkuose.

Sakoma, kad tai, kas maestro Virgilijaus 
Noreikos gyvenime gražiausia ir reikš
mingiausia, yra susiję su dviem dalykais - 
muzika ir mylima žmona, praeityje žino
ma balerina Loreta Bartusevičiūte.

Lietuvos muzikų rėmimo fondo ren
giamame maestro 75-ajam jubiliejui 
skirtame koncerte Druskininkuose skam
bės subtiliausių muzikos spalvų tenoro 
atliekamos lyrinės dainos. Jos bus skirtos 
ir tarp publikos sėdinčiai žmonai.

Pasak Virgilijaus, jis į Druskininkus 
mielai vykstąs, “nes iš tiesų yra labai sma
gu dainuoti ir švęsti tarp bendraminčių, 
mano talento gerbėjų ir mokinių”. Kiek 
vėliau jubiliejų paminės Lietuvos teatro 

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems už gėles 

ir paguodos žodžius man, netekus mylimos mamos E. Migauskienės, kuri 
atgulė amžino poilsio. Tebūna lengva Jai Lietuvos žemė.

Alvyda ir Gintaras Augliai

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame mūsų mielai ir nuolat prijaučiančiai narei Marcelei

Matulionienei už jos dosnią $5,000 auką.
Socialinės Globos Moterų (Melbourne) Draugija

Noriu pirkti lietuvių - anglų kalbų žodyną (Lithuanian - English 
Dictionary). Labai geras Viliaus Peteraičio 1948 m. buvo išleistas Augsburge.

Skambinti Antanui Kramiliui tel.: 9727 3131.

ATITAISYMAS
“M.P.” Nr. 36 (2010.09.15), psl. 5, Aukų “Mūsų Pastogei” sąraše, antroje skiltyje 

vietoje A. Klupšas turėjo būti įrašyta A. Kesminas paaukojo $20.

bet kokį renginį. Paskutiniais metais 
nykstant lietuviškiems meno vienetams, 
didesnę renginių programos dalį užpildo 
negyvi, ant ekrano rodomi įvairūs vaizdai 
bei garsai.

Vis tik Lietuvių Dienų metu reikėtų 
stengtis, kad ir žemesnio meninio lygio, 
pasirodytų savi lietuvių bendruomenėje 
išaugantys talentai

Tai paskatins juos dalyvauti mūsų 
Bendruomenės visuomeniniame ir me
niniame gyvenime. □

Virgilijus Noreika.

ir muzikos akademija, o lapkritį ketina
ma surengti jubiliejinį vakarą Vilniaus 
rotušėje. □
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Lietuva iš arti___________________
„The Red Terror on the Amber Coast”
Tokiu vardu (lietuviškai „Raudonasis teroras gintarinėje pakrantėje“) 2008metais JAV 

buvo pagamintas neilgas dokumentinis filmas ir pirmąkart parodytas vietiniu Rod Island 
WSBE-TVkanalu Channel 36. Filmą pagamino amerikiečių “Domain Productions”, režisavo 
Ken Gumbert. Dabar šis filmas buvo atvežtas į Lietuvą ir jau parodytas Vilniuje. Ta proga, 
Vilniuje lankėsi vienas iš filmo kūrėjų, amerikietis rašytojas DavidO’Rourke. *

Kaip sako vilnietis žurnalistas Ričar
das Čekutis, tai amerikiečių filmas apie 
Lietuvos pokarį - tremtis, rezistenciją, 
dvasines ir fizines lietuvių tautos kančias. 
JAV kūrėjai, panaudodami gausias uni
kalias pokario laisvės kovų laikų nuo
traukas ir kalbindami amžininkus, suge
bėjo tikroviškai atskleisti lietuvių tautos 
kovos su okupantu dramatizmą, tiksliai 
pajusti to meto gyvenimo pulsą.

Filme savo prisiminimais taip pat 
dalijasi Prezidentas Valdas Adamkus, 
europarlamentaras Vytautas Landsbergis, 
buvę partizanai, tremtiniai, disidentai 
Juozas Jakavonis, Jonas Abukauskas, An
tanas Kazakevičius, Balys Gajauskas, 
Antanas Terleckas, Nijolė Sadūnaitė, Ju
lius Sasnauskas irkt.

Vienuolis dominikonas David O’Rour
ke iš pradžių buvo sumanęs parengti ne
didelį albumą su nuotraukų komentarais, 
tačiau jo geras bičiulis, taip pat domini
konas Ken Gumbert - dėstytojas, filmų 
kūrėjas, už dokumentinį filmą apie 1948 
m Čekiją „Gelbstinti malonė“ („Saving 
Grace”) apdovanotas Gabrieliaus prizu 
(2005 m), griežtai paprieštaravo: „Tai - 
sudėtinga istorija ir apie ją turime sukurti 
dokumentinį filmą.“

Filmo kūrėjai iš pradžių nežinojo, kad 
Lietuvoje jau sukurtas filmas „Karas po 
karo“, todėl buvo pasirinktas labai pana
šūs siužetas, stilius, tačiau vėliau nuspręs
ta, kad Lietuvos pokario istoriją reikia

Raganavimas -
Zita Čepaitė

Lietuvoje, kur tik pasisuksi, visi keikia 
valdžią, bumoja ant emigrantų, aimanuo
ja dėl sunkmečio ir ieško kaltų. Bet yra 
grupė žmonių, dauguma jų moterys, kurių 
krizė negriebia. Tai raganos. Į jas pagalbos 
kreipiasi ne vien Lietuvoje gyvenantys, bet 
ir iš užsienio gimtinėn užsukantys tau
tiečiai.

Jau dvidešimt penkerius metus netra
diciniu gydymu, burtais, pranašytėmis ir 
kitokiomis raganavimo praktikomis užsi
imanti vyriausioji Lietuvos ragana Vilija 
Lobačiuvienė ne tik ištvėrė krizę, bet ir 
sėkmingai plečia savo veiklą. Šiais metais 
ji įsteigė šiuolaikinio raganavimo centrą ir 
paskelbė apie raganų mokyklos įkūrimą.

Nuo šio rudens veikti pradėsiančios 
mokyklos mokiniai, įsisavinę raganavimo 
pagrindus, bus priimti į Lietuvos ragany- 
ną. Kursų programoje - paskaitos apie 
žmogaus energetiką, magiją, įvairias ra
ganavimo atšakas, šabašus, simboliką. Įgi
ję raganavimo pagrindus, žmonės, jei no
rės, galės steigti būrimo salonus. Tokios 
mokyklos įkūrimas - dar vienas akivaiz
dus įrodymas, kad raganystė ir kitos, 
atrodytų, viduramžiškos praktikos, Lietu
voje klesti

Vasaros metu, kai dauguma atosto
gauja, Vilija Lobačiuvienė dirba. Vasarą 
nemažą dalį jos klientų sudaro iš užsienio 
į Lietuvą trumpam sugrįžę lietuviai. Ji sa
ko, kad iš užsienio grįžę atostogų lietu
viai neretai užsuka pasikonsultuoti dėl 
sveikatos ar pasiaiškinti painias asmeni
nio gyvenimo situacijas, susijusias su mei
lės reikalais ar darbo keitimu. Vilija sako 
niekada neragina žmogaus daryti taip ar
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papasakoti kiek kitaip.
„Anglų kalboje yra skirtumas tarp 

žodžio „istorija“ -history ir „pasakojimas” 
- story ir mus labiau domino papasakoti 
amerikiečiams Lietuvos žmonių istorijas, 
-kalbėjo D. O’Rourke. - Nuo istorijos apie 
partizanus mes perėjome prie pasakojimo 
apie gyvenimą sovietinio teroro metais, 
apie tautos išlikimą, nes teroras buvo stra
teginė sovietinės autoritarinės sistemos 
dalis. Kalbėjau, rašiau apie tai, kad žmo
nės yra svarbesni negu institucijos, kad 
teorija, kuri atima iš žmonių prigimtines 
teises, turi būti pakeista. Esu airis, visuo
met širdyje buvau kovotojas, maištininkas. 
Man visuomet rūpėjo istorija ir pagarba 
kiekvieno žmogaus teisėms.“

Kuriant filmą D. O’Rourke’iypač įstri
go vieno partizano žmonos liudijimas apie 
tai, kaip okupantai atėmė iš jų šeimos 
viską, išplėšė net duris ir langus, viską, kad 
nebūtų jokio įrodymo, jog šie žmonės iš 
viso egzistavo. Taip pat Irenos Špakaus- 
kienės pasakojimas apie jos skausmingą 
išsikyrimą su tėčiu, kuris įgrūstas į trau
kinio vagoną dėl nelaimėlių gausybės 
negalėjo prieiti prie lango ir atsisveikinti 
su dukra, tik per kitus pro langą perdavė 
vestuvinį žiedą, ištardamas: „Kad turėtu
mėte už ką nusipirkti duonos.“ Tai pasa
kodama ji pravirko.

„Tai siaubinga, net sunku patikėti, - sa
ko vienuolis. - Tai buvo labai jaudinančios 
patirties akimirkos. Pastaraisiais metais

kaip verslas ?

Vilija Lobačiuvienė.

kitaip. Ji tik pateikia informaciją, kas gali 
nutikti, jei žmogus pasirinks tą ar kitą 
kelią, ir pačiam žmogui palieka spręstų 
kaip elgtis.

Vyriausioji Lietuvos ragana įsitikinu
si, kad emigracija nemažai He tuvių daliai 
išėjo į naudą, nes jie buvo priversti keistis, 
kitaip į viską pradėjo žiūrėti. „Patekus į 
svetimą aplinką, dalykai išsigrynina. Esi 
kaip atpūsta sėkla, ir tavo reikalas ne 
žvalgytis, kaip kieno miškas auga, o žiū
rėti, kur pačiam įsikibti, kad vėjas nenu
pūstų kur nors dar tohau. Žmogus pasi
junta toks nuo likimo priklausomas, kad 
pradeda matyti dalykus iš esmės. DideH 
dalykai matosi iš atstumo, iš toh, tai, kas 
svarbu, išsigrynina, kas nereikšminga - 
atkrenta. Taip pat būna ir didelės bėdos 
akivaizdoje - žmogus pamato, kad jis 
tuščiai leido laiką, be reikalo eikvojo 
energiją kažkokiom emocijom, smulk
menoms, ginčams, bandymui pakeisti kitą 
žmogų. O emigracijoj atsidūręs žmogus 

-bando pritraukti savus, bando susidrau- 
4

Filmo prodiuseris Ken Gumbert (pirmoje eilėje viduryje) ir scenarijaus autorius David 
O’Rourke (stovi) su Algimanto apygardos partizanais (2006 m.).

perskaičiau anglų kalba nemažai knygų 
apie gulagus, žmonių gyvenimus valdant 
bolševikams. Šios knygos labai jaudi
nančios, o išgirsti jūsų žmonių liudijimai 
padėjo geriau suprasti, kas rašoma kny
gose. Taip pat supratau, kad Lietuvos 
partizanai savo gyvenimus paaukojo ne 
beprasmiškai, jie pasiaukojo, nes tikėjo, 
jog dėl laisvės verta kovoti Tai, kad tiro
nai trumpam nugalėjo, iš tiesų buvo baisu 
ir, ačiū Dievui, kad pasipriešinimo dvasia 
išliko. Partizanų auka davė vaisių. Filmo 
kūrimo procesas buvo toks liūdinantis, 
kartais keliantis depresiją, bet kartu ir 
perteikiantis, pakylėjantis žmogaus oru
mo dvasią. Klausydamas daugybę kančių 
patyrusius žmones supratau, kad filmu 
prisidėsiu prie „blogio imperijos“ esmės 
atskleidimo.“ 

gauti, jam reikia pačiam kurti savo aplin
ką, nes ji nėra duota nuo gimimo.“

VHija Lobačiuvienė sako, kad tai, jog 
Lietuva katalikiškas kraštas, raganavimui 
ne kliūtis. Netradiciniais gydymo būdais 
domisi net medikai, į kursus renkasi 
daugiausia žmonės, kurie yra įgiję aukš
tąjį išsilavinimą, o į jos organizuojamus 
renginius ateina net kunigai O jei jos veikla 
piktina bažnyčios hierarchus ar kai ku
riuos politikus, vyriausioji Lietuvos ra
gana dėl to nesuka galvos.

„Aš turiu apie juos nuomonę, jie apie 
mane. Tai rodo, kad mes esame pakan
kamai žinomi ir jiems rūpime. Inkvizi
cijos laikai baigėsi ir man jų nuomonė nė

Vilniuje - Gedimino šventė
Rugsėjo 17 dieną Vilniuje į sostinės 

gatves vilniečius ir miesto svečius pakvie
tė Gedimino šventė. Jos tradicijai atsiras
ti Vilniaus miesto taryba pritarė dar 1992 
m, kai buvo nuspręsta rengti šventę pa
skutinį rugsėjo savaitgalį bei įsteigti pre
miją už Vilniaus miesto garsinimą. Šian
dien siekiama atgaivinti šią gražią idėją ir 
į Vilniaus miesto kultūros gyvenimą 
sugrąžinti ir išplėtoti rudeninio Vilniaus 
šventę. Savaitgalį sostinės gatves, aikštes, 
skverus ir kitas netradicines erdves už
plūdo amatininkai, fakyrai folklorų gru
pės ir akcijos „Mieste be savo automobilio! “ 
dalyviai. Programoje - jau tradiciniais ta
pę tarptautiniai menų festivahai bei spe- 
ciaHai Gedimino šventei skirti renginiai

Vilniečiai ir sostinės svečiai buvo lau
kiami Vilniaus ir Krokuvos miestų savival
dybės organizuojamame projekte „Krokuva 
sveikina Vilnių“, kuriame pasirodė žymūs 
Lenkijos muzikos ir šokių atlikėjai bei 
buvo pristatyta W Majkos fotografijos dar
bų paroda.

Visas tris šventinio savaitgaho dienas

Filmo „Raudonasis teroras gintarinėje 
pakrantėje“ nefinansavo niekas, David 
O’Rourke panaudojo savo asmenines lė
šas, savo atlyginimą, kalėdines dovanas, 
gautus pinigus už parduotas knygas, už 
rekolekcijas. Prisidėjo kiti broliai ir se
serys dominikonai, Amerikos lietuviai D. 
O’Rourke ir režisierius K. Gumbert dir
bo be jokio atlyginimo.

Kuriant filmą autoriams labai padėjo 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centro žmonės, su kurių pa
galba D. O’Rourke jau nuo 2002 metų 
pradėjo tyrinėti archyvus. Vienuolio tei
gimu, ypač vertinga buvo Genocido cen
tro darbuotojo Daliaus Žygelio pagalba 
surandant pašnekovus, ieškant filmuotos ir 
archyvinės medžiagos. ' - •

(Bemardinallt)

ra svarbi. Kai paskelbėme, kad organi
zuosime Raganų akademiją, į kurią bus 
priimami ir vaikai, tai taip sukilo, kad 
paskelbė, jog mes vaikus tvirkinsime. Jie 
patys vaikus tvirkina, aš už juos daugiau 
medituoju.“

Tau kad raganų, būrėjų ir kitų ezote
rine veikla užsiimančių žmonių paklausa 
auga, rodo ir Valstybinės mokesčių inspek
cijos duomenys. 2006 metais už verslo 
Hudijimus būrėjai valstybei sumokėjo 6,418 
Htus, 2007 metais 8,125 litus, 2008 metais 
10,181 Htą, 2009 metais 25,875 fitus.

Šiemet verslo Hudijimus tokiai veiklai 
gavo 55 asmenys

(“Infozona”, AngHja.lt)

šurmuhavo Tautų mugė, kurioje vilniečiai 
galėjo sužinoti naujų receptų, pasiklausyti 
folkloro kolektyvų ar įsisukti į šokių sū
kurį. Folklorinės muzikos gerbėjai taip 
pat buvo kviečiami į tarptautinio folkloro 
festivaHo „Pokrovskije kolokola“ atidary
mo koncertą - „Tautų mozaika“, kuriame 
pasirodė grupės, pristatančios lenkų, ru
sų, totorių, romų ir baltarusių kultūros 
tradicijas.

Teatro mylėtojų laukė tarptautinis gat
vės teatrų festivalis „Mozaika - 2010”. Jame 
- išradingi ugnies fakyrų iš Kijevo, Maskvos 
ir Sankt Peterburgo pasirodymai teatraH- 
zuotos dalyvių eisenos ir netikėtos akcijos.

Neries krantinėje vyko misterija lopši
nės Vilniui“, kurioje sostinės moksleiviai 
ir studentai iš žvakių išaudė šimtaraštę 
juostą, o upe atplaukė šviečiančios skulp
tūros, lydimos ugninių fakyrų pasirodymų 
bei muzikinių kompozicijų.

Šventės svečiai taip pat buvo kviečiami 
sudalyvauti naujos K. Vildžiūno skulptū
ros atidengime bei ugnies ir muzikos mis
terijoje „Ugniniai Žalgirio Eskizai“. □
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Iš Redakcijos pašto
“Mūsų Pastogės“ leidėjai per seni!

Parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių 
studijoms -175 tūkst. litų

Mieli prenumeratoriai, savaitraščio 
skaitytojai, kreipiuosi į jus - padėkite 
mums, esantiems tokioje padėtyje. Jūs, 
jaunesni, ateikite ir pakeiskite mus senius 
ir jau labai pavargusius nuo to taip 
nedėkingo „Mūsų Pastogės“ administra
vimo, finansų tvarkymo ir laikraščio lei
dybos pareigų.

Kiekvienais metais į „Mūsų Pastogę“ 
dedame skelbimą, kad lapkričio mėnesį 
įvyks metinis susirinkimas ir kad (pagal 
įstatymų reikalavimus) eilės tvarka du 
direktoriai pasitraukia iš pareigų, palik
dami galimybę kandidatuoti dviems 
naujiems asmenims į pasitraukusiųjų 
postus. Bet ką gi, kiekvienais metais 
kandidatų neatsiranda, o pasitraukusieji

Sugrįžus iš Lietuvos

Atidengiamas paminklas Laisvės Kovotojų Motinai Kaune, Ramybės parke.

Viešėdama Lietuvoje, Kaune, rugpjūčio 
22 dieną - Juodojo kaspino dieną - 
dalyvavau miesto centre, Ramybės parke, 
atidengiant paminklą, skirtą Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Motinai. Tai 5.5 metrų 
aukščio bronzos ir granito paminklas, pa
gamintas ir pastatytas už Lietuvos politi
nių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) 
bei jos rėmėjų surinktas lėšas.

Į atidarymo iškilmes susirinko daug 
kauniečių, ypač senosios inteligentijos 
atstovų. Dalyvavo ir kalbėjo buvęs partiza
nas Antanas Lukša, prof. Vytautas Lands
bergis, skulptūros autorius Vidmantas 
Gylikis, miesto meras Audrius Kupčins
kas, Lietuvos karinių oro pajėgų vadas 
Artūras Leita, LPKTS sąjungos pirmi
ninkas Povilas Jakučionis ir kt. Taip pat 
matėsi nemažai Kauno miesto tarybos 
narių, keli LR Seimo nariai, Lietuvos 
kariuomenės karininkai

Kaip sakė pats skulptorius, pradžioje 
jis negalėjo įsivaizduoti, kokia tai turėtų 
būti skulptūra, bet mėgino įsivaizduoti, 
kaip turėjo jaustis motina, pamačiusi mies
to aikštėje gulinčius išniekintus savo sūnų 
kūnus, kurių ji neturėjo teisės atpažinti, 
kad nenukentėtų visa šeima.

Kaip reikėtų išreikšti tą jos dvasinę 
būseną? Iš skausmo ji turėtų nejausti 
kojomis žemės...

“Kai įsisąmoninau tą siaubą, čia man 
keliai sulinko. Su dideliu malonumu kū

tik liūdnai padejuoja ir vėl pasilieka savo 
postuose. Susirinkę į metinį susirinkimą 
nariai patenkinti jiems paploja ir pagal
voja -jeigu gali dar vežti, tai tegul ir toliau 
veža. Dabar esantys trys direktoriai taip 
„veža“ gal 15 ar daugiau metų. Negi nori
te, kad ir mes prieš laiką nusivarę iš- 
kristume, kaip kad jau įvyko vieną kartą.

Mylintys lietuvišką raštą ir norintys 
išlaikyti šj savaitraštį, turėkite asmeniš
kos pareigos jausmą ir ateikite mums į 
pagalbą. Dabar iš penkių “Mūsų Pasto
gės” direktorių keturi esame tarp 80 ir 90 
metų amžiaus. Turbūt Australijoje regis
truotų kompanijų sąrašuose tik mes vieni 
tokie esame. Tad prašau-padėkite, ateikite 
dirbti. Vytenis Šliogeris

riau šį paminklą. Jeigu būčiau gimęs anks
čiau, turbūt ir aš, kaip kiti kovotojai, bū
čiau gulėjęs ant grindinio”, - sakė skulp
torius Vidmantas Gylikis.

Jis ir sukūrė tokią skulptūrą, kurioje 
pavaizduotas momentas, kai partizano 
motina pamato aikštėje ant grindinio iš
niekintą sūnaus kūną. Jai pakerta kojas ir 
ji lyg kyla nuo žemės, ir ji jau nebe žmo
gus, o kažkas daugiau - virsta dvasia su 
kulkų žaizdomis švytinčiais sparnais, 
surakintais erškėčiu vainiku. Kaip sakė 
skulptorius, “tai trapi, tauri ir labai stipri 
Lietuvos partizanų Motina”.

Skulptūrą pašventino Lietuvos kariuo
menės kapelionas Tomas Kvarklys. Ati
darymo pabaigoje buvo sugiedotas Lietu
vos himnas ir nuaidėjo trys salvės: už Lie
tuvą Tėvynę, už motinų pasiaukojimą ir 
už amžiną pagarbą kovotojams, žuvusiems 
už Lietuvos laisvę.

Buvo nesuprantama, kodėl nei kitą, nei 
dar kitą dieną pagrindinis Kauno dien
raštis nieko apie šį renginį neparašė ir 
neišspausdino nei vienos nuotraukos.

Dar skaudžiau buvo po maždaug dvie
jų savaičių išgirsti, kad metalo vagys nu
ėmė nuo paminklo dvi varines dalis, ku
rių vertė apie 15,000 litų. Po to Kauno 
miesto savivaldybės kolegija nusprendė, 
kad šalia paminklo būtina įrengti vaizdo 
stebėjimo kameras.

Dalia Doniela

Nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 15 d. 
Valstybinis studijų fondas (www.vsf.lt) 
priims išeivijos ir lietuvių kilmės vaikų, 
vaikaičių, provaikaičių paraiškas paramai 
studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklo
se gauti Šiai paramai per 2010 m Švietimo 
ir mokslo ministerija skyrė 350,000 litų, 
pusė šių lėšų išmokėta pavasario semestre.

Studentai gali pretenduoti į dviejų rū
šių paramą: stipendiją už studijų rezulta
tus ir vienkartinę socialinę išmoką. “Pa
ramą gauti gali studentai, priimti į pir
mosios ar antrosios pakopos studijas 
Lietuvos aukštojoje mokykloje ir neturin
tys akademinių skolų, - sakė Ilona Jacob, 
Valstybinio studijų fondo Stipendijų ir 
finansinės paramos skyriaus vedėja. Tačiau 
jei studentai studijuoja tos šalies kalbą iš 
kurios atvyko, paramos pagal šią progra
mą jie gauti negalės”.

Pasak fondo atstovės, stipendija už stu
dijų rezultatus yra skiriama vienam stu
dijų semestrui ir išmokama kas mėnesį 
iki to semestro pabaigos. Šių stipendijų 
mėnesinis dydis yra nustatomas atsižvel
giant į pretenduojančio gauti stipendiją 
asmens paskutinės sesijos pažymių sver- 
tinį vidurkį, pagal studijų sritis: sociali
niai mokslai, humanitariniai mokslai, me
no studijos ir biomedicinos, fiziniai, tech
nologijų mokslai (nuo 150 Lt iki 400 Lt). 
Pirmosios ir antrosios studijų pakopos 
pirmojo semestro studentams stipendijos 
mėnesinis dydis yra 200 Lt.

Socialinė išmoka (nuo 700 Lt iki 1100 
Lt) yra skiriama atsižvelgus į pretenduo
jančio gauti paramą asmens socialinę 
padėtį. “Šią vasarą Švietimo ir mokslo m- 
inistro įsakymu praplėstas socialinės iš
mokos gavėjų ratas, - teigė Stipendijų ir fi
nansinės paramos skyriaus vedėja. - Dabar 
socialines išmokas galės gauti ir asmenys 
iki 26 metų, kurių abu tėvai (globėjai) yra 
bedarbiai, taip pat asmenys, auginantys 
vaikus ir niekur nedirbantys”.

Visi norintys gauti paramą studentai 
Fondui privalės pateikti: užpildytą ir pa

Kalbinių technologijų plėtojimu 
užsiimanti bendrovė „Tildė IT“ drauge su 
Lietuvių kalbos institutu ir LR Švietimo ir 
mokslo ministerija inicijuoja vaikų 
piešinių konkursą „Nupiešk gražiausią 
žodį”. Šiame konkurse kviečiami dalyvau
ti pradinių klasių moksleiviai, gyvenantys 
Lietuvoje ir užsienyje.

Konkurso organizatoriai siekia ugdyti 
vaikų meninius įgūdžius, kūrybiškumą ir 
atsakomybės už gimtąją kalbą jausmą.

Gražiausią žodį konkurso dalyviai turi 
nupiešti A4 formato popieriaus lape ir 
atsiųsti adresu:

Tilde IT,
konkursui „Nupiešk gražiausią žodį“, 
Žirmūnų g. 139, 
Vilnius LT-09120

sirašytą patvirtintos formos prašymą, 
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, 
pažymą iš aukštosios mokyklos, patvir
tinančią studento statusą, pažymą apie 
paskutinės sesijos pažymių svertinį vi
durkį ir skolų skaičių. O prašantys socia
linės išmokos papildomai dar turi pateik
ti dokumentus, atskleidžiančius socialinę 
padėtį (šeimos narių skaičių patvirtinančius 
dokumentus, mirties liudijimus ir pan.).

I. Jacob atkreipia dėmesį, kad Lietuvių 
kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, 
provaikaičiams, dar privaloma pateikti 
krašto lietuvių bendruomenės, Lietuvos 
Respublikos valstybės institucijos ar 
įstaigos užsienyje, kurios užsieniečiams 
išduoda vizas, ar kitos institucijos išduotą 
užsienio lietuvių kilmę patvirtinantį do
kumentą. Tuo tarpu, Išeivijos vaikams, 
vaikaičiams ir provaikaičiams, reikia 
pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad 
prieš atvykdami į Lietuvą jie ne mažiau kaip 
trejus metus gyveno užsienyje ir atvyko į 
Lietuvą ne anksčiau kaip į aštuntą klasę.

Apie Valstybinį studijų fondą:
Valstybinis studijų fondas yra valsty

bės biudžetinė įstaiga, administruojanti 
finansinę paramą studentams. Savo veiklą 
Fondas pradėjo 1993 m LR Vyriausybei 
įsteigus Lietuvos valstybinį mokslo ir 
studijų fondą. Fondas per penkiolika me
tų tapo pagrindine valstybės lėšas mokslui 
administruojančia institucija, o nuo 1998 
m. pradėjo teikti paskolas studentams. 
Patvirtinus naujus nuostatus, keitėsi Fondo 
funkcijos. Valstybinis studijų fondas nuo 
2010 m. sausio 1 d. nebevykdo funkcijų, 
susijusių su paramos mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros projektams tei
kimu, tačiau įgijo naujų funkcijų, susijusių 
su finansine parama studentams.

Papildomą informaciją Jums suteiks:
Ilona Jacob,

Stipendijų ir finansinės paramos 
skyriaus vedėja 

Tel: (8 5) 263 9155

Kviečia dalyvauti vaikų piešinių 
konkurse

arba e. paštu piesiniai@tilde.lt
Piešinius konkursui vaikai turi atsiųs

ti iki 2010 m. gruodžio 1 dienos. Nugalė
tojų paskelbimo ir apdovanojimo ceremo
nija vyks gruodžio 10 -15 d.

Gražiausią žodį vaikai gali išsirinkti ir 
iš Didžiojo Lietuvių kalbos žodyno, kurio 
redakcija šiemet mini aštuoniasdešimties 
metų jubiliejų. Žodyną mažieji konkurso 
dalyviai gali rasti internete

http://wwwJkz.lt.
Sudaryta komisija iš konkursui atsiųs

tų vaikų darbų išrinks gražiausius pieši
nius. Konkurso I vietos nugalėtojas bus 
apdovanotas kompiuteriu, II vietos- 
fotoaparatu, o III vietos nugalėtojas bus 
nudžiugintas mobiliuoju telefonu. Šiuos 
prizus įsteigė elektroninė parduotuvė 
„Media Shop“. Išskirtiniais prizais daly
vius apdovanos leidykla „Šviesa“ ir kiti 
konkurso partneriai

Konkursui atsiųsti vaikų piešiniai bus 
publikuojami tinklapyje www.lituanika.lt, 
esančioje piešinių galerijoje.

Iškilus klausimams konkurso dalyviai 
gali kreiptis į šio projekto vadovę 
Sigitą Šeštokaitę, tel. +370 5 279 18 29,
e. paštu sigjta@skc.lt

Unregistered Migration Agents
Migration agents must be registered by the Migration Agents Registration Authority 

(MARA) if they wish to provide immigration assistance in Australia. It is an offence for 
anyone in Australia to provide immigration assistance while not registered.

To check if a migration agent is registered, visit www.mara.com.au.

Sydney Lithuanian Information Centre ( SLIC J now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au
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Žydrūnas Savickas - pasaulio galiūnų 
čempionas

Pietų Afrikos 
Respublikos Sun 
City vykusiame 
galiūnų pasaulio 
čempionate (2010 
MET-Rx World’s 
Strongest Man) sto
riausias Lietuvos 
žmogus Žydrūnas 
Savickas ketvirtą 
kartą savo karjeroje 
iškovojo aukso me
dalį.

Lietuvos galiū
nas galutinėje var
žybų įskaitoje su
rinko 51.5 taško ir 
aplenkė amerikietį 
Brian Show (51.5 
taško) bei rusą Michail Kokliajev (31 taš
kas). Mūsiškis aplenkė amerikietį, nes 
užėmė vieną antrą vietą. Abu sportininkai 
laimėjo po dvi čempionato rungtis.

Anot portalo demasport.lt, lemiamo
je, akmenų sukėlimo, rungtyje Žydrūnas 
Savickas užėmė trečią vietą ir to užteko,

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.P.” nr. 37.

Tingios ateivių dienos
Geriausias dalykas gyvenant Balyje su 

pensininko viza yra tas, kad nereikia dirb
ti. Susitikus žmones, kurie čia atvažiuoja 
pasisvečiuoti, neišvengiamai išgirsti klau
simą: “Bet ką tu darai visą dieną?” Mano 
įprastinis pašaipūniškas atsakymas yra toks, 
kad aš stropiai tobulinu palaidūnišką tin
gėjimo ir persirijimo gyvenimo būdą, ne
gražiai senstu ir vengiu bet kokios atsa
komybės. Toks palygint melagingas atsaky
mas patenkina tuos, kurie patys norėtų to 
pasiekti ir tuos, kurie jau tikrai taip gyve
na. Bet yra ir tokių, kurie tiki, kad gyveni
mas gali pasiūlyti daug daugiau negu mano 
banalus išsisukinėjimas rodo, ir jie priima 
mano iššūkį.

Tiems tai aš pasakau, kad gyventi čia 
yra visai kas kita, negu apsilankyti kaip 
turistui. Kai čia atvažiuoji tik savaitei ar 
trims, turi progos pasijusti visai kitu 
žmogum ir gali surasti asmenybę, kuri 
namie buvo visai užgožta. Kai kurie turis
tai nesustodami keliauja, ieškodami naujų 
įspūdžių ir malšindami alkį, apie kurį iki 
šiol jie patys nežinojo. Kitiems Bali atos
togos reiškia gulėti pajūry, tartum prara
dus sąmonę ar skęsti alkoholiniame rūke 
nesibaigiančiuose pobūviuose.

Bet kai čia gyveni, nors esi toje pačioje 
aplinkoje kaip ir atsitiktiniai lankytojai, 
būtinumas išnaudoti kiekvieną dieną iki 
kraštutinumo visai sumažėja. Kiek tai lie
čia mane, nesiliaujantys subuvimai su išgė
rimais ir pramogomis mane labai greitai 
nuvarytų į kapus, nors gal tai ir neblogas 
būdas ten patekti. Tad ateivių dienos pra
eina be didelio skubotumo. Jeigu ką nors 
reikia atlikti, kaip pvz. užmokėti sąskaitą, 
arba susitarti su meistru, kad ką nors pa
taisytų, arba aplankyti kitą salos dalį, 
Bezoko principo taisyklės sako: “Atlik tai 
rytoj”. Čia yra Bali: visuomet yra rytojus. 
O jeigu reikalai tikrai prispirtų, tai ir 
porytdiena.

Taiką gi aš darau? Pagrinde aš rašau sa
vo malonumui Aš nesakau, kad mano gy
venimas Balyje yra tipiškas daugumai, bet 
mano dienos aprašymas gali jums duoti 
supratimą, kas man tinka. Iš ryto aš patik
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Pasaulio galiūnų čempionas Žydrūnas Savickas.

kad jis apgintų prieš metus Maltoje iško
votą titulą.

Rąsto kėlimo rungtyje Žydrūnas 
Savickas iškėlė 210 kg svorį ir pagerino 
sau pačiam priklaususį pasaulio rekordą.

Čempionato atrankos varžybose 
dalyvavo 30 galiūnų. □ 

rinu savo socialinius kontaktus internete, 
tada išvažiuoju ir ilgai neskubėdamas pus
ryčiauju. Pusryčiaudamas aš skaitau arba 
stebiu nesustojantį žmonių paradą. Kar
tais aš įsiveliu į pokalbį, bet kadangi aš iš 
ryto dar ne visai gyvenu, mano pokalbis bū
na gana padrikas. Kai aš pagaliau esu 
pakankamaikofeinuotasirmano atbudi
mo procesas įsibėgėja, aš pradedu gyventi 
Tai gali užtrukti gana ilgai nes aš, kaip se
nas kompiuteris, neturiu pakankamai at
minties atsargų. O mano smegenys jau 
seniai turėjo būti defragmentuotos. O gal 
ir koks kompiuterio kirminas įlindo.

Dienos metu aš “dirbu”, bet dažniau
siai tai neatrodo kaip darbas. Aš kartais 
rašau ir tai yra matomas darbas, arba gal
voju apie tai, ką rašysiu - darbas, kuris pa
prastam praeiviui yra visai nematomas. At
vykę pas mane dienos metu dažnai randa 
mane sėdintį be jokios išraiškos, akis įbe
dus} į erdves, “nieko nedarantį”. Aš turiu 
jums pasakyti, kad prieš rašant reikia daug 
laiko padirbėti galva, kol parašai pirmą 
raidę. Aš galiu praleisti valandas organizuo
damas savo idėjas, surasdamas joms 
struktūrą ir sukurdamas tėkmę toms idė
joms išreikšti Kai aš esu “nieko nedarymo” 
stadijoje, aš iš tikrųjų rūpestingai renku 
plytas, reikalingas būsimam straipsniui ir 
kurdamas architektūrą, kuri jam duotų 
tinkamą formą ir darnumą. Mano apsmu
kęs veidas, nieko nematančios akys ir 
neatsakymas į kalbą susirūpinusiam 
stebėtojui, gali pasirodyti kaip insulto 
priepuolis.

Dažnai kaip tik tokiu laiku kas nors 
ateina arba suskamba telefonas. Jei tai 
atsitinka prieš tai kai aš pradedu “ką nors 
daryti”, visos tos begimstančių minčių 
dalelės išsiblaško kaip mažos žuvytės, 
įmetus į jų tarpą akmenį. Gali užtrukti 
valandos, kol aš jas vėl surinksiu, bet jos 
niekuomet nebūna lygiai tokios pat, kaip 
buvo. Ir žmonės stebisi kodėl aš atrodau 
nedraugiškas, kai aš rašau.

Žinoma, ne viskas yra vien tik darbas. 
Aš labai daug skaitau ir beveik kiekvie
ną dieną einu masažuotis (ai kaip aš mėgs
tu masažą!) ir einu išgerti kavos, kad 
negaučiau tų bjaurių migrenų dėl kafeino 
trūkumo. Būna dalykų, kuriuos reikia 
sutvarkyti viloje, būna vietų, kurias reikia 

jaučiuosi

pamatytų reikia apsipirkti ir retkarčiai net 
su žmonėmis pabendrauti Vakarais aš gal 
susitinku su kuo nors papietautų o jeigu 

labiau atsiskyrėliškas negu

NEWYEAR’S EYEBALL 
-TICKET SALES

Qldį mefooumesoio
Unlike other ALD events the New Years Eve Ball 

attendance numbers have to be finalised two weeks before the event (by 19th 
December ). The following information will help you to get in early and ensure that 
you and your friends will bring in the New Year with a bang.

* From October 1st tickets can be ordered by phone or post from:
Bronė Staugaitis
9 Argus Cres., East Doncaster, Vic. 3109
Tel: (03) 9842-5220

* Cost - adult $75, child (12 and under) $45, (babies and toddlers who do not 
require a meal-free entry).

* A table seats up to 12 people.
* Payment can be made by cheque, money order or electronic funds transfer.
* Cheques and money orders to be made out to - ALD Melb. 2010 New YeafsEve

- and clearly marked with name of sender.
* Electronic funds transfer -

Commonwealth Bank of Australia BSB 063 158
LITHUANIAN CREDIT SOCIETY A/cl004 6605
Ref. 9417-03 and your name

* Bookings will be confirmed and tickets sent when payment is made.
* Limited bus transport will be available from the Melbourne Lithuanian Chib 

to Ultima Function Centre and return. Bus will leave from the club at 7.30pm and 
from the ball at 1.00am If required, transport should be booked togetherwith table 
booking. Cost $10

* From November 7th to December 19th tickets can be purchased in person 
every Sunday between 1.00pm and 2.00pm at the Melbourne Lithuanian Chib.

* Anyone wishing to spend the night closer to the ball venue should contact:- 
Keilor Motor Inn, 765 Old Calder Hwy., Keilor. Tel. (03) 9336-3011 (about 1km 
from ball venue).

NAUJŲJŲ METŲ BALIUS
Visi ALD renginių ruošos darbai eina prie galo. Taip pat ir pats ALD 

užbaigimas - tai NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS - kuriam patalpos, maistas, 
muzika, autobusai jau užsakyti Lieka tik pritraukti kuo daugiau linksmų 
dalyvių. Tuo tikslu pateikiu sekančią informaciją ir raginu kuo anksčiau 
užsisakyti vietas, kad vėliau nebūtų nusivylimo. Be to, patalpų savininkai turi 
žinoti galutinius skaičius iki gruodžio 19tos.

*Nuo spalio 1 d. bilietus bus galima užsisakyti pas mane telefonu ar paštu:
Bronė Staugaitis
9 Argus Cres., East Doncaster, Vic. 3109
Tel: (03) 9842-5220
* Kaina - suaugusiam $75, vaikam iki 12m $45, vaikam iki 3rrų kuriem 

nereikia vakarienės, įėjimas veltui
*Stalas talpina 12 žmonių.
* Susimokėti galima čekiu, money order arba electronic funds transfer.
*Čekį ar money order išrašyti - ALD Melb. 2010 New Years Eve - ir aiškiai 

pažymėti kas jį siunčią.
* ELECTRONIC FUNDS TRANSFER:

Commonwealth Bank of Australia BSB 063 158
Lithuanian Credit Society A/C 10046605
Ref. 9417-03 ir jūsų pavardę

♦BILIETAI NEBUS UŽTIKRINTI, KOL NEBUS SUSIMOKĖTA
♦Tiem, kuriem gali būti problema su transportu, bus ribotas skaičius vietų 

autobuse iš Melboumo Lietuvių Klubo į balių ir atgal. Autobusas išvažiuos iš 
klubo 7.30 vakare - iš baliaus 1.00 ryto. Kaina $10. Būtina užsakyti vietą 
autobuse kartu su stalo užsakymu.

♦Nuo lapkričio 7 d. iki gruodžio 19 d. bilietai bus parduodami Melboumo 
Lietuvių Klube kas sekmadienį nuo l.OOval iki 2.00val po pietų. Susimokėti - 
cash, cheque ar money order.

♦Jei kas norėtų pernakvoti tą naktį arčiau baliaus patalpų (maždaug 
kilometras nuo Ultima Function Centre) galite susisiekti su:- Keilor Motor Inrų 
765 Old Calder Hwy. Keilor, Tel. (03)9336-3011.

♦Baliaus adresas: Ultima Function Centre, Cnr. Keilor Park Dve. & Ely Crt 
Keilor, Vic. Melways Ref 15 B8

Bronė Staugaitienė
Naujųjų Metų Baliaus ko-ordinatorė

paprastai, pietauju pats vienas ir stebiu 
praeinančius turistus. Tikrai tai nebloga 
pramoga, kaip gyva “You Tube”, ir duoda 
man naujų minčių mano straipsniams. 
Kartais nueinu į barą, išgeriu vieną ar du 
gėrimus ir net pakalbu su žmonėmis, kad 
galėčiau sau pasakytų jog esu socialus su
tvėrimas, nors tikrai toks nesu. Vėlai vakare 
aš vėl rašau arba renku medžiagą. Kartais 
ateina pažįstami atsigerti stikliuko ar pa
plaukioti baseine. Bet dažniausiai aš visai 
patenkintas būdamas vienas.

Tai štai Mano tipiška diena, kai aš ne- 
važinėju motociklu ir nekeliauju. Aš visai 
gerai jaučiuosi savo kompanijoje. Ir man 
atrodo, kad tai ir yra atsiplaidavusio lai

mingo gyvenimo Balyje paslaptis. Jeigu jūs 
galvojate atvažiuoti čia gyventų nesitikėkite 
pratęstų atostogų - taip nebus. Bet nebus ir 
kaip Australija, kuri pasidarė per daug su
varžyta taisyklių, kur kiekvienas mažiau
sias valdininkas tau sako ką daryti ir kaip 
daryti Čia gali ramiai kvėpuoti ir joks apsi
šaukėlis socialinis reformatorius nesikiš į 
tavo gyvenimą. Man, nežiūrint visų netobu
lumų, Bali reiškia laisvę. Bet daugeliui tas 
išlaisvinimas gali ateiti tik tuo atveju, kai jie 
patys savarankiškai gali siekti savo svajo
nių įvykdymo. Balyje reikia eiti savo keliu. 
Aš juo einu. Jeigu jūs gyvenate čia ir jūs esa
te laimingas, aš esu tikras, kad ir jūs einate 
savo keliu. (Rus daugiau)
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In memoriam

A'u’A Leonas Silas
Šiandien mes susirinkome palydėti 

paskutinėn kelionėn mums visiems bran
gų Velionį Leoną, kuris visada išliks mū
sų širdyse su gražia šypsena ir mums vi
siems plačiai atvertomis savo namų du
rimis. Jis su savo rūpestingąja „Emiliuk“ 
(jis visuomet ją taip gražiai vadindavo) 
laukdavo visų prie nuostabiai papuošto ir 
valgiais apkrauto stalo.

Leonai, tu buvai draugiškas ir mylėjai 
savo draugus, kurių per savo gyvenimą 
subūrei nemažai

Skaudu, mielas Leonai, kad palieki 
liūdinčią žmoną, vaikus ir savo draugus, 
nors juk kažkas turi išeiti pirmas, kad te
nai-Aukštybėse paruoštų stalą ir lauktų 
mūsų vėl ateinant. Taip, mielas Leonai mes 
Tavęs neapvilsime ir vieną dieną tikrai 
ateisime!

Niekuomet mes nepamiršime, kaip tu 
mylėjai Lietuvą, kaip tu didžiavaisi jos 
praeitimi, nuolat mums primindamas kas 
esi ir kas mes esame. Labai gražu, kad iki 
paskutinės gyvenimo akimirkos išlikai 
nepalūžtančiu Lietuvos žemaičiu. Štai ir 
šiandien tu iškeliauji Amžinybėn nepa- 
lūžtantis, bet tik pakeičiantis savo adresą, 
kur mūsų visų laukia Gerasis Tėvas.

Lenkiame savo galvas, Tėve, prieš Tavo 
Apvaizdą ir šiandien atiduodame Leono 
vėlę į tėviškąsias Tavo rankas. Su Tavimi 
jis ras naują gyvenimą ir jau nebebijos an
tros mirties. Tegul mūsų Leonėlis ras 
prieglobstį, Viešpatie, Tavo Ramybėje.

Tad iki pasimatymo, mielas drauge, ir 
tegul Tau bus lengva Australijos žemelė, 
esanti taip toli nuo Tėvynės. Su Dievuliu!

» , . Elena Laugalienė

, Leonas Šilas, mtj tėtė
March 30,1924 - August 28,2010

This is my Fathers 
story

Leonas was bom on 30 March, 1924 in 
the Lithuanian village of Skirpščiai, in the 
Telšių district. He started his education at 
Telšių primary school and continued 
through to high school. Leaving school at 
18, Leonas worked as an accountant and 
then spent one year in a seminary.

With the Germans in power and the

Russians closing in, Leonas was elected 
leader of the “Vanagai” (Hawks), which 
was an underground movement responsible 
for keeping law and order in Telšiai.

In 1944 Leonas and 15 other partisans 
left for Germany leaving behind his mother, 
father and two brothers. He told his mother 
that he was not going far. He never saw his 
parents again. They ended up in Siberia 
where his father died.

Leonas and his friends finally arrived 
in Bergens, Austria. Leonas found work in 
the “Voltus Electric Factory”, until the 
end of the war in 1945. Now in French 
occupied territory, Leonas worked for the 
French Refugee Organisation, in various 
refugee camps in Germany.

In 1947 he worked for an American 
engineering company in Stuttgart, before 
leavingfor Australia in the “Nea Hellas”, 
arriving in Melbourne in 1949. He was 
sent to Bonegilla for two months and then 
to work for the Western Australian 
Railways to fulfil his two-year contract. 
He lived in tent housing in very trying 
conditions at Spencer Brook.

The last months of his contract were 
spent in Perth working for the Ahern’s 
Department Store. While in Perth, he 
organised the Lithuanian Basketball Team 
“Storm” which won the State Al 
Championship in 1950. When his contract 
was finished Leonas moved to Melbourne 
for a while and then worked on the Snowy 

Mountains Project.
In 1957 Leonas married Emilija, in 

Mornington, where he worked at the 
Baldombe Army Camp. They had three 
children Ona, Pranas and Venta. Venta, 
sadly passed away in 1970 aged 7 in a car 
accident.

At the age of 50, Leonas studied 
accountany and graduated from the 
Caulfield Institute of Technology.

In 1980 he and Emilija moved to 
Sydney, where he lived and worked as 
Caretaker and Bar Manager at the St. Ives 
Bowling Club, until his retirement in 1993 
at the age of 69.

Leonas and Emilija moved back to 
Mornington and both joined The 
Mornington Civic Bowls Club, as part of 
their successful retirement.

I would like to share some family stories 
to showyou how I will remember my Tėtė.

Leonas fell in love with Emilija, when 
he saw her dance on stage. My Mama is a 
beautiful and famous creative dancer. 
Especially in the Lithuanian Community.

One day Emilija goes to Myers to buy 
some material to make a new blouse for 
her 21st Birthday Party. Leonas was selling 
material at Myer. So they meet for the 
first time.

Leonas was very eager to get married 
straight away. Emilija told him to go away, 
as she was only interested in dancing.

It took him two years of writing letters 
to convince her otherwise. Slight problem, 
Emilija did not know how to cook. Leonas 
told her not to worry, he would teach her. 
Once married there were no lessons, 
Emilija would cook as best she knew how. 
Leonas would say carry on, you are doing 
fine.

Even is the dinner was burnt, there was 
always a compliment.

After work Leonas would go to the pub 
for a drink with his friends. Onė hot 
summer’s day, Mama decided to make 
cold beer soup. Tėtė comes home a bit

Prisimenant a.a. Leoną Šilą, “Musų Pastogei” aukojo:
Emilija, Onutė ir Pranas - $250
Arūnas Klupšas - $ 10
Eglutė Findlay - $ 10 

Padėka
Mirus a.a. Leonui Šilui, širdingai dėkoju kunigui Algirdui Šimkui 

už maldas ir palaiminimus. Didelė padėka mano dukrai Onutei už labai gražų 
Leono gyvenimo surašymą ir perskaitymą, ir Praniukui už perrašymą muzikos ir 
nuotraukas. Dėkoju Leono broliams Mečislovui ir Zigmantui už nuoširdžias 
užuojautas iš Lietuvos.

Neišpasakytą nuoširdžią pagalbą paruošiant šermenis suteikė Onutė 
Gvildienė ir Mareeta Jomantienė. Onutei didelis ačiū už du skanius ir gražius 
pyragus iš Geelong‘o. Gražiausias skaitymas buvo sukurtas Elenos Laugalienės 
nuo jos ir draugų. Ačiū ir už skanų pyragą, o Birutė Žvinakienė iškepė ska
niausią juodą duonelę ir ryžius.

Nuoširdi padėka už gražiausias gėles nuo visų mano draugų ir draugių: Onutės, 
Elenos, Alės, Levutės, Monikos, Martos, Marytės, Aldonos, Maritos, Algio 
Liubino, Henriko ir Karen Lenk, Virginijos Vaseris ir George iš Queensland, 
Malcolm, Keith, Cilla Pyke ir Nijojė, Kate Mackiewicz ir šeimos, Elenos, Antano 
Laugalių šeimos, iš Kasmo Design ir Momington Civic Bowling Klubo.

Širdingai dėkoju visiems už užuojautas gautas telefonu, kortelėmis, aukomis 
ir dalyvavimu a.a. Leono Šilo išlydėjime į Dievo karalystę.

Iš visos širdies visiems didelis žemaitiškas ačiū.
Emilija Šilienė

Mūsų brangiai draugei

AftA Rasai Lipšienei
palikus šį pasaulį, liūdime kartu ir iš visos širdies užjaučiame jos mylimuosius 

- Edį, Andrių, Rimą, Joną, Jasminą, gimines ir artimuosius.
Nuliūdusios draugės Kristina, Vida, Audronė ir Bronė

tipsy, has some soup, which made him very 
sick. Please do not make any more of 
that beer soup again. After that he did not 
go to the pub as often.

Emilija hated ironing his work shirts, 
she did not mind the hankies. Leonas said 
he loved ironing. Emilija told him to 
cany on. Emilija and Leonas got on really 
well, with the cooking and ironing sorted.

In 1958 they had their first child, a 
girl, who grew up to be quite attractive. 
As a teenager, not sure if she was attractive 
or not, would ask her Mama and Tėtė. 
Mama would say that I was very beautiful, 
so did Tėtė, but not as beautiful as your 
Mama. As I got older, I would ask the 
same question, I got the same answer from 
Tėtė. I would say but Mama is nowold! It 
does not matter, she is still more beautiful

Tėtė’s eyesight was quite poor, so who 
was I to argue.

One day I asked my Mama why she 
married my Tėtė? She is very beautiful 
and my Tėtė not so handsome! Mama 
dreamed of marrying a rich tall Spanish 
man, with dark curly hair. Really, and you 
got just the opposite. She said that Tėtė was 
the kindest man that she had ever met and 
whatever he had, though not much, he 
shared.

When it was time to buy him presents, 
it was a very good idea to give him 
chocolate. He shared.

I remember seeing my father collect 
flowers from the garden and prepare the 
floral arrangement for the dinner table for 
years. One day I asked him, why he did 
that? They were flowers for my Mama.

Tėtė also has a much loved son, my 
brother Pranas. They spent a lot of lime 
together. He loved that time very much. I 
heard him say one day that that was the 
most enjoyable part of his life.

So this is how I will remember my Tėtė.
Tėte, you will always be in my heart, I 

love you very much, may your rest in Peace.
Ona

Julija Klupšas - $ 20
Monika ir Feliksas Sodaičiai - $ 20

Viso - $310

Mirus mūsų brangiai Valdybos narei

Aft A Rasai Lipšienei,
giliai užjaučiame vyrą Edį, sūnus Andrių ir Joną, marčias Rimą ir Jazminą, 

gimines ir artimuosius.
Socialinės Globos Moterų (Melbourne) Draugija

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

««« participate in the
Ain Youth Art Show, 27 - 30 December 2010
VU v meioournc' 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

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

Mūsų Pastogė Nr. 38, 2010.09.29, psl. 7
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ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Metinis susirinkimas

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba praneša narių dėmesiui, kad metinis narių 
susirinkimas įvyks šių metų lapkričio 14 dieną (sekmadienį) Sydnėjaus Lietuvių 
Klube. Detalės bus praneštos vėliau.

Norintys kandidatuoti į sekančią Apylinkės Valdybą nominacijos anketą gali 
gauti pas Kęstutį Protą adresu: (PO) 43B Edgar St, Auburn, NSW2144, (mob. 
tel: 0407 214290), pas Apylinkės Valdybos narius ir Klubo raštinėje.

Užpildytas anketas prašome siųsti Valdybos sekretorei adresu: 43B Edgar 
St, Auburn NSW 2144.

Pranešame, kad nominacijos anketos privalo būti pristatytos ir gautos ne 
vėliau kaip lapkričio 7 dieną.

Taip pat pagalvokite apie kandidatus į ALB Krašto Tarybos Suvažiavimą, kuris 
įvyks Melbourne šių metų gruodžio 29-31 dienomis.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Melbourne Lietuvių Klubo 
Metinis susirinkimas

Melbourne Lietuvių Klubo (MLK) Metinis Susirinkimas įvyks Klubo bare, 
44 Errol Street North Melbourne, sekmadienį, spalio 3 d, 2 vai. po pietų.

Visi nariai raginami dalyvauti!
NUMATYTA DARBOTVARKĖ:
• Narių registracija ir susirinkimo atidarymas.
• Mirusių narių pagerbimas.
• Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus pakvietimas.
• Praėjusių metų susirinkimo protokolo skaitymas.
• Pirmininko ir Iždininko pranešimai ir diskusijos dėl jų. Pranešimų 

patvirtinimas.
• Balsavimai ir vieno naujo kandidato į valdybą rinkimas.
• Revizijos komisijos pakvietimas.
• Klausimai ir sumanymai.
• Susirinkimo uždarymas.

Po susirinkimo - kavutė

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

Melbourne senjorų pensininkų išvyka 
į Mt. IVIacedon

Melboumo pensininkų sąjunga organizuoja išvyką autobusu į Mt. Macedon 
spalio mėn. 12 d. Renkamės prie Lietuvių Namų 9.30 vaL ryto. Grįšime apie 
4 vaL po pietų. Prašome nevėluoti. Visi norintys prisijungti prašom skam
binti Irenai Vilkišienei tek. 9819-5103

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir šeštadieniais - Klubas uždarytas
Antradieniais - sekmadieniais - Klubas atidarytas nuo 1130 vai. dienos.

Klubo restoranas
Virtuvėje dirba šefas Antonio.

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 vaL vakaro).

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Australijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas:
www.austlb.org

LR Užsienio reikalų ministerijos informacija
Informuojame, kad Užsienio reikalų ministerijos tinklalapyje www.urm.lt 

atnaujinome skyrelį “Lituanistinis švietimas”. Jį galite pasiekti, pagrindiniame 
puslapyje pasirinkę “Lietuviai pasaulyje - > Lituanistinis švietimas” (arba http:/ 
/www.urm.lt/indexphp7-64411997). Skyrelį papildėme nuorodomis, kurios, 
tikimės, bus naudingos visiems, besidomintiems lituanistiniu švietimu.

Būsime dėkingi už Jūsų pastabas ir pasiūlymus, o taip pat už informacijos 
apie veikiančias lituanistines mokyklas (mūsų turimi duomenys - http:// 
www.unn.lt/indexphp7-1380325627) patikslinimą.

Su pagarba, Algimantas Misevičius,
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, 

Užsienio lietuvių departamento, Ryšių su bendruomenėmis ir 
informavimo skyriaus vedėjas, algimantas.misevicius@urm.lt

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 30 years 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 ald2010melbourne 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 - būsimas 
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

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
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Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, 

spalio 17 dieną, 1130 vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, 
Lidcombe.

Išvykus kun. Jonui Stankevičiui pasikeitė pamaldų 
tvarkaraštis. Lapkričio pamaldos ir kapų lankymas 7 dieną yra

atšaukti Dabar pamaldos ir kapų lankymas bus sekmadienį, spalio 31 d. Prašome 
tvarkyti savo artimųjų kapus. Katalikų Kultūros Draugija

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

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^u/Pastoge

Redaktorė Dalia Doniela 
Redakcinė Kolegija: Danius Kairaitis, Anskis Reisgys

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. i 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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