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Artėjant AL Dienoms Melbourne ES maistu remia jau 0.5 mln. lietuvių

Dažną sekmadienio popietę Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Dainava” salėje repetuoja tau
tinių šokių grupė “Sūkurys” (žiūr. nuotr. viršuje), kuriai vadovauja Kristina Rupšienė 
(nuotraukoje trečia iš dešinės). Šokėjai intensyviai ruošiasi dalyvauti Šokių Šventėje, 
kuri gruodžio pabaigoje įvyks Melbourne.

Atgijo senas 
milijoninis 
skandalas 
(Pagal DEL

FI). 1999 metais 
spaudoje mirgėjo 
Kaune gimusio 
Izraelio piliečio 
Metro Klabino 
pavardė. Jis pagar- 
dėl tais metais užsėjo kilus skandalui

vieną litą privatizuotos didžiulės „Lietuvos 
kuro“ įmonės. „Lietuvos kuro“ turtas po 
privatizacijos buvo mikliai išparduotas už 
didžiulius pinigus. Liko tik keliasdešimt 
milijonų litų šios įmonės skolų, kurias tu
rėjo padengti valstybė. Tuo metu žiniasklai- 
doje buvo teigiama, kad to meto Prezi
dentas Algirdas Brazauskas įtartinomis 
aplinkybėmis 1996 metais išimties tvarka 
Meirui Klabinui suteikė Lietuvos piliety
bę. Tada žiniasklaidoje taip pat buvo tei
giama, kad Meiras Klabinąs dalyvavo 
grupiniame nepilnametės išžaginime.

Dabar, rugsėjo 21 ryte Specialiųjų ty
rimų tarnybos (STT) agentai darbo vietose 
sulaikė Finansinių nusikaltimų tyrimo tar
nybos (FNTT) tyrėją 35 metų Liną An- 
driuškevičienę, advokatą Petrą Butkevičių 
ir bendrovės „Baltijos turto holdingas“ 
darbuotoją Arūną Antanaitį. Įtariama, kad 
jie vykdė Meiro Klabino užsakymą kenkti 
jo buvusiems verslo partneriams.

Pasak pareigūnų, jau ir taip turtingas 
buvęs M. Klabinąs po „Lietuvos kuro“ pri
vatizacijos ir įmonės turto išparceliavimo 
praturtėjo dar labiau. Specialiųjų tarnybų 
žiniomis, jis turi namus Kanuose (Prancū
zijoje) ir Londone, Šveicarijoje ir Austrijoje. 
Lietuvoje jis nuolat negyvena, bet dažnai 
čia lankosi, turi čia keletą bendrovių.

Meiras Klabinąs buvo ir dalinis „Vil

Lietuvon įvykių apžvalga
niaus sadutės“ savininkas. Kilus nesantai
kai tarp jo ir kitų akcininkų prasidėjo kova 
ir bylinėjimasis dėl turto. Įtariama, kad M. 
Klabino iniciatyva kitos jo įmonės „Balti
jos turto holdingas“darbuotojas A. An
tanaitis ėmė ieškoti būdų „prispausti“ 
buvusius darbdavio verslo partnerius. 
Įtariama, kad tuo tikslu A.Antanaitis į 
pagalbą pasitelkė buvusį FNTT pareigūną, 
o dabar- advokatą P Butkevičių. Pastarasis 
kreipėsi pas buvusią kolegę L. Andriuš- 
kevičienę. Šių metų pradžioje FNTT buvo 
pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl apgau
lingos apskaitos „Vilniaus sadutėje“. Si byla 
artėjo prie pabaigos, ji jau greitai turėjo 
keliauti į teismą, bet dabar įsikišo STT.

FNTT tyrėja įtariama piktnaudžiavi
mu tarnyba ir ikiteisminio tyrimo duome
nų atskleidimu. P. Butkevičius ir A. Anta
naitis įtariami kurstymu piktnaudžiauti ir 
atskleisti ikiteisminio tyrimo duomenis. 
Meiras Klabinąs, pareigūnų žiniomis, šiuo 
metu yra užsienyje.

Keleiviai - likimo valiai
Bankrotuojanti aviakompanija “Starl 

Airlines” Lietuvos piliečius užsienyje 
paliko likimo valiai. Apie 600 žmonių, 
praėjusią savaitę ramiai poilsiaudami prie 
šiltos Viduržemio jūros, staiga sužinojo, kad 
už šią ramybę privalo dar kartą sumokėti 
tūkstančius litų arba nakvoti tiesiog gatvėje. 
Pasirodo, partneriams užsienio kurortuose 
nepervedęs pinigų už Lietuvos piliečiams 
parduotas keliones, kelionių biuras “Star 
Holidays” (priklausantis tai pačiai „Star 
Team“ grupei) nė nesivargino savo klientų 
informuoti apie gresiančius nemalonumus.
Iškilūs partizanai „žydšaudžių“ 

sąraše
“Respublika” teigia, kad pernai gegužę 

Lietuvos žydų asociacijos Izraelyje
Nukettaį2psL

Kaip praneša DELFI, į labdaros orga
nizacijų sandėlius ketvirtąjį kartą šiais 
metais jau baigiami įvežti maisto produk
tai, skirti labiausiai nepasiturintiems 
Lietuvos gyventojams. Per pusę metų 
paramos gavėjų padaugėjo beveik 86,000 
ir viršijo pusę milijono.

Rugsėjo mėnesį paramos maistu su
lauks 520,617 Lietuvos gyventojų, t.y. be
veik 86,000 daugiau nei šių metų kovo 
mėnesį. Europos Sąjungos skirtą paramą 
357,103 asmenims išdalins Caritas orga
nizacija, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugija paramą paskirstys 113,080 as
menų ir labdaros paramos fondas „Maisto 
bankas“ - 50,434.

Kaip teigia MIATLNA programos vyk
dytojas Vilkaviškio vyskupijoje Giedrius 
Sinkevičius: „Labiausiai nepasiturinčiųjų 
asmenų skaičius nuo pat pirmųjų šios 
programos įgyvendinimo metų 2006 me
tais iki šiol didėja. Ir pakankamai sparčiai. 
2006 metais rugsėjo mėn. paramos su

Nekilnojamas turtas
Iškilus ir tebesitęsiant ekonominei 

krizei, daug klausimų kyla dėl namų ir 
butų vertės. Dabar sakoma, kad iš tiesų 
„laikas - pinigai“. Pasak spaudos, šis 
posakis puikiai atspindi kelerių pasta
rųjų metų padėtį Lietuvos nekilnojamojo 
turto rinkoje. Nesuskubę pardavėjai pa
tyrė nuostolį, bet pirkėjai tik išlošė, nes 
krito būsto kainos ir iškilo norimo įsigyti 
turto defektai. Šių metų antrojo ketvirčio 
pabaigoje Lietuvoje savo pirkėjo laukė 
apie 4,000 pastatytų, bet neparduotų butų. 
Didžiausia jų pasiūla išliko Vilniuje - apie 
1,600. Paskui ėjo Klaipėda (apie 850) ir 
Kaunas (apie 650). Šiauliuose ir Pane
vėžyje, kartu paėmus, tokių butų buvo

Felikso Vaitkaus sukaktis
Airijoje Lietuvos vardas 

minimas ne tik dėl šioje 
šalyje įsikūrusi tautiečių. Ai
rius ir lietuvius sieja svarbus 
istorinis įvykis - lakūno Fe
likso Vaitkaus (žiūr. nuotr. 
dešinėje) skrydis per At
lantą. Jam atminti prieš 
ketverius metus Airijoje pa
statytas laikinas žymeklis, 
tačiau paminklo iki šiol nė
ra. Jo statyboms bus kvie
čiami aukoti viso pasaulio 
lietuviai.

Šįmet sukanka 75 metai, 
kai Ballinrobe miestelyje, taip ir nepasie
kęs Kauno, nusileido lakūnas Feliksas 
Vaitkus. Airijoje įsikūrę lietuviai, drauge 
su vietiniais gyventojais, šią datą kasmet 
mini rugsėjo pabaigoje.

Čia organizuojamas lietuvių sąskrydis, 
kuris šįmet vyko ketvirtus metus iš eilės. 
Pasibūti tautiečių būryje surinko daugiau 
kaip trys šimtai lietuvių iš įvairių Airijos 
kampelių.Ta proga sveikinimo laiškus 
tautiečiams atsiuntė Lietuvos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė, Seimo Pirmininkė 
Irena Degutienė, užsienio reikalų minis

laukė 247,082, 2007 m. - 260,236, 2008 
m. - 238,726, o pernai - 417,894 asmenys. 
Vilkaviškio vyskupijos Caritas adminis
truojamoje teritorijoje į sąrašus paramai 
gauti rugsėjo mėnesį įrašyta 66,130 as
menų (12.7% nuo visų paramos gavėjų 
Lietuvoje), kuriems bus išdalinta beveik 
348,000 tonų maisto produktų, t. y. 10,469 
asmenimis daugiau nei 2010 metų kovo 
mėn.“

Rugsėjo mėnesio 5.26 kg maisto pro
duktų vienam asmeniui davinį sudarys: 
kvietiniai miltai (2 kg), makaronai (0.4 kg), 
manų kruopos (0.5 kg), miežiniai sausi 
pusryčiai (0.24 kg), trijų grūdų dribsniai 
(0.8 kg), ryžių kruopos (1 kg) arba cukrus 
(Ikg)-

Dėl paramos dalinimo vietų ir laiko 
gyventojai turėtų teirautis Caritas skyriuo
se arba seniūnijose. Iki spalio 14 d. neat
siimti maisto produktai bus perduoti lab
daros valgykloms, todėl gyventojai yra ra
ginami laiku atsiimti jiems skirtą paramą.

- pinga ar brangsta ?
apie 100. Per šiuos metus dar turėtų būti 
pastatyta apie 1,000 naujų butų. Pernai jų 
buvo baigta 2,580, užpernai - 8,008.

Nekilnojamojo turto bendrovės “Ober- 
Haus” vadovo Sauliaus Vagonio teigimu, 
“rinkoje gana didelė nelikvidaus turto 
dalis, kuri yra tarsi balastas ir iškreipia 
realią pasiūlos kreivę, bet pati Lietuvos 
nekilnojamojo turto rinka jau juda iš mir
ties taško”.

Rugpjūtį penkiuose didžiausiuose Lie
tuvos miestuose butų kainos išaugo. Tačiau 
šis pokytis yra labai nedidelis - vos 0.1 %. 
Liepos mėnesį šis augimas buvo didesnis 
ir siekė 0.3%. Vilniuje kainos augo jau 
trečią mėnesį iš eilės ir augimas siekė 0.2%.

tras Audronius Ažubalis.
Tačiau deramai įamžin

ti skrydžio neskubama. Fe
likso Vaitkaus atminimą ir 
toliau mena tik prieš ketve
rius metus pastatytas laiki
nas žymeklis. Tuomet jį at
vežę Kauno savivaldybės 
atstovai pažadėjo, kad ne
trukus šioje vietoje iškils nuo
latinis paminklas. Tačiau pa
blogėjus ekonominei situa
cijai pažadai buvo užmiršti.

„Airijos Lietuvių Ben
druomenė nusprendė,kad

neverta laukti, kol anksčiau duoti pažadai 
galbūt bus įvykdyti. Todėl jau kitą mėnesį 
pradėsime rinkti lėšas. Viso pasaulio lie
tuvius raginsime aukoti šio paminklo sta
tybai, bus paskelbtas sąskaitos numeris, 
vyks įvairūs renginiai“, - kalbėjo Airijos 
Lietuvių Bendruomenės administracijos 
direktorius Arūnas Teišerskis.

Kol kas neaišku, kiek tiksliai lėšų rei
kės paminklui pastatyti, tačiau viliamasi, 
kad kitąmet per lietuvių sąskrydį vėl mi
nint Felikso Vaitkaus skrydžio atminimą 
Ballinrobe jau stovės paminklas. □
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Trumpai iš visur
♦ Afganistane per pastaruosius šešis 
mėnesius sukilėliai nužudė ar sužalojo 
beveik 2,000 policininkų afganų, pranešė 
vienas pareigūnas. Daugelis policininkų 
Afganistane yra stumiami į karo su Tali- 
banu fronto liniją. Per Talibano stiliaus 
bombų sprogimus, mirtininkų išpuolius, 
tiesioginius susirėmimus ir karines 
operacijas žuvo 595 policijos pareigūnai, o 
dar 1,345 buvo sužeisti, nurodė Vidaus 
reikalų ministerijos atstovas Zemarai 
Bashary.
♦ Šiaurės Korėja, kuri intensyviai ruošia
si svarbiam kitos savaitės politiniam su
sitikimui, rengia “didžiausią visų laikų” 
karinį paradą, kuriame dalyvaus tūkstan
čiai karių, tankų ir raketų paleidimo įren
ginių. Mirim oro pajėgų bazėje netoli 
Pchenjano nuo liepos buvo dislokuota 
maždaug 10,000 karių, kurie repetuoja 
“didelio masto nacionalinę ceremoniją”, 
remdamasi keliais šaltiniais komunistinė
je Šiaurės Korėjoje praneša Pietų Korėjos 
naujienų agentūra “Yonhap”.
♦ Baltarusijos centrinė rinkimų komisi
ja rugsėjo 27 d. įregistravo 17 iniciatyvinių 
grupių kandidatų į šalies prezidentus 
iškėlimui remti, o dviejų pareiškėjų pra
šymai įregistruoti buvo atmesti.
♦ „ABC News” rugsėjo 28 d. paskelbė 
vaizdo medžiagą, kurioje užfiksuota, kaip 
šiaurės vakarų Pakistane vyrai akmenimis 
užmėto prie žemės pririštą moterį, prane
ša „Daily Mail“. Moteris šaukiasi pagal
bos, tačiau vyrai nekreipia į ją dėmesio ir 
toliau mėto į ją akmenis, kol ji nebejuda. 
Irane ir Saudo Arabijoje užmėtymas 
akmenimis yra įprasta bausmė už sve
timavimą. Tačiau pagal Talibano įstaty
mus, nusikaltėle laikoma ir moteris, 
pastebėta viena su vyru, ir jai taikoma 
mirties bausmė.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
sudarytame naujausiame “žydšaudžių są
raše” apšmeižti iškilūs Lietuvos valstybės 
gynėjai partizanai Lietuva dėl to nepateikė 
notos Izraeliui. Po beveik pusantrų metų 
trukusios tylos pripažinta - daugelis lietu
vių apjuodinti. Šmeižto faktą žurnalistams 
patvirtino Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro direktorė Birutė 
Burauskaitė. Anot jos, partizanai įrašyti 
nepagrįstai. ARamanauskaitė-Skokaus- 
kienė teigė jokio atsiprašymo iš tų, kurie 
skelbė netiesą, nesulaukusi.
Į mėsos prekybą atkeliavo anglai

Jungtinėje Karalystėje įsikūręs mėsos 
prekybos milžinas “Vestey Foods Group 
Ltd” įsigijo Panevėžyje dirbančią UAB 
“Baltic Foods Company” ir su šia įmone 
planuoja plėsti veiklą tiek Lietuvoje, tiek 
visose Baltijos valstybėse. 2008 m. įkurta 
UAB “Baltic Foods Company” jau per
vadinta į “Vestey Foods Baltics” (VFB). 
“Mūsų įmonė sėkmingai dirba. Tiesiog 
pasikeitė savininkai - anglai įsigijo kon
trolinį akcijų paketą ir dėl to galime greičiau 
plėstis, nei būtume galėję vien tik savo 
jėgomis”, - pasakoja Virginijus Šlakaitis, 
VFB valdybos narys ir vienas iš bendrovės 
savininkų.

Už kiek buvo parduotos akcijos, neat
skleidžiama. Tačiau kiaulių augintojai, šian
dien didžiausius pelnus gaunantys Rusijos 
rinkose, kol kas į Didžiosios Britanijos 
įmonės atėjūną žiūri gan abejingai 
A.Brazausko našlė nepatenkinta 

kolegomis ?
Rugsėjo 25 d. rytą Seime socialdemok

ratai, būrys žinomų politikų ir visuomenės 
veikėjų rinkosi pagerbti buvusio Prezi

da, ELTA, BNS ir “Bernardinai”.
Mūsų Pastogė Nr. 39, 2010.10.06, psl. 2

♦ Lietaus merkiamoje Vokietijoje rug
sėjo 26 d. greitkelyje netoli Berlyno į avari
ją patekus iš Ispanijos grįžtančiam lenkų 
turistų autobusui, trylika žmonių žuvo, o 
dar dešimtys buvo sunkiai sužeisti.
“Automobilis susidūrė su lenkų turistų 
autobusu...(kuris) tapo nevaldomas ir visa 
jėga rėžėsi į tilto atramą”, - įvykio vietoje 
naujienų kanalui N24 sakė Frankfurto prie 
Oderio policijos viršininkas.
♦ Atokioje skurdžioje Meksikos pietva
karinėje dalyje ankstų rugsėjo 28 d. rytą 
žemės nuošliauža palaidojo maždaug 300 
namų; baiminamasi, kad žuvo šimtai ne
laimės metu miegojusių žmonių, pranešė 
vietos valdžia ir žiniasklaida.
Po smarkių liūčių kalnuotoje Oachaka 
provincijoje naktį tarp 3 ir 4 valandos 
milžiniška žemių masė užgriuvo namus 
Santa Maria Tlahuitoltepek mieste, esan
čiame už keturių valandų kelio automobi
liu nuo provincijos sostinės ir turinčiame 
apie 9,000 gyventojų.
♦ Kitų metų gegužės 1-ąją atsivers darbo 
rinkos Vokietijoje ir Austrijoje, todėl Len
kijos laukia nauja emigracijos banga, rašo 
dienraštyje “Gazeta Wyborcza” Patrycja 
Maciejewicz. Jos nuomone, ši emigracijos 
banga bus dar didesnė banga negu prieš 
šešerius metus Lenkijai įstojus į ES. Pasak 
ekspertų, jau dabar šiose šalyse trūksta 
36,000 inžinierių ir 20,000 informatikos 
specialistų. Taip pat reikalingos medicinos 
seserys, slaugės, socialiniai darbuotojai, 
statybininkai Vokietijoje kas mėnesį mažėja 
1,200 darbingo amžiaus žmonių.
♦ Šiaurės Korėjoje rugsėjo 28 d. prasidėjo 
svarbi valdančiosios Darbininkų partijos 
konferencija, kurioje Kim Jong-Il buvo 
perrinktas partijos generaliniu sekreto
riumi pranešė Japonijos naujienų agentūra 
“Kyodo” ir Kinijos agentūra “Xinhua”. □ 

dento Algirdo Brazausko. Rugsėjo 22-ąją 
A.Brazauskui būtų sukakę 78 metai. 
Konferenciją Seime “Už demokratinę ir 
nepriklausomą Lietuvą. Prezidentą ABra- 
zauską prisimenant” surengė jo partijos 
kolegos socialdemokratai. Tačiau, kaip 
praneša „Lietuvos rytas“, rugsėjo 22-ąją 
surengusi velionio paminėjimą Antakalnio 
kapinėse, o vėliau - vakarienę savo viešbu
tyje “Crowne Plaza”, Kristina Brazaus
kienė, nors ir yra Socialdemokratų parti
jos narė, į renginį vyro garbei Seime nutarė 
neatvykti. KBrazauskienė į konferenciją 
buvo kviesta asmeniškai, tačiau kalbėta, 
kad ji šeštadienį išvyko iš Vilniaus paatos
togauti. Kai kurie socialdemokratai prasi
tarė, kad buvusio jų vadovo našlė netrukus 
ketina sustabdyti savo narystę partijoje, 
nors dar neseniai svarstė apie aktyvų 
dalyvavimą politiniame gyvenime.

Kova su kontrabanda
Kaip praneša „Lietuvos rytas“, valstybė 

sudaro juodąjį sąrašą žmonių, kurie dažnai 
keliauja į Rusiją ar Baltarusiją, yra niekur 
nedirbantys, bet turtingi. Išsiaiškinta, kad 
šių asmenų automobiliai valstybės sieną 
kerta dažniausiai daugiau nei vieną kartą 
per dieną. Šių žmonių gaunamos pajamos 
- minimalios arba jų iš viso nėra. Tačiau jie 
be paskolų yra įsigiję sklypus, butus, namus, 
dešimtis automobilių. Kai kurie drąsiai 
gali vadintis milijonieriais. Pasak Valsty
binės mokesčių inspekcijos viršininko pa
vaduotojo Artūro Klerausko, “pirmiausia 
bus tikrinami tie, kurie, tikėtina, pragyvena 
gabendami ar parduodami kontrabandi
nes prekes”. □
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau

Vėl klausimas dėl slapto kalėjimo
Prieš metus Lietuvoje kilo ir nenutilo 

ginčas apie tai, ar Lietuvoje buvo slaptas 
amerikiečių kalėjimas, kuriame buvo 
laikomi, tardomi ir galbūt kankinami 
įtariamieji. Dabar tarptautinė žmogaus 
teisių organizacija “Reprieve” pranešė 
turinti duomenų, kad slaptame JAV Cen
trinės žvalgybos valdybos (CŽV) kalėjime 
Lietuvoje buvo kalinamas palestinietis Abu 
Zubaydah, kuris klaidingai laikytas tero
ristinio tinklo “Al Qaeda” vienu iš pagrin
dinių operacijų vadovu.

Parlamentiniam tyrimui dėl slapto CŽV 
kalėjimo vadovavęs Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pir
mininkas Arvydas Anušauskas sako ne
turintis duomenų, kurie patvirtintų šios 
organizacijos pranešimą apie Lietuvoje 
kalintą palestinietį. “Tyrimo metu tokių 
pranešimų nebuvo”, - sakė AAnušauskas.

“Reprieve” informacijos šaltinio duo
menimis, kažkuriuo laikotarpiu tarp Abu 
Zub aydah kalinimo Maroke 2004-aisiais 
metais ir Gvantanamo bazėje 2006 metais, 
jis laikytas Lietuvoje veikusiame slaptaja
me CŽV įkalinimo centre.

JAV žiniasklaidoje pernai pasirodžius 
informacijai apie galimą CŽV kalėjimo 
egzistavimą, Lietuvoje buvo atliktas parla
mentinis tyrimas. Jo metu nustatyta, kad 
su CŽV sulaikytų asmenų pervežimu ofi

Ar legalizuoti naminę degtinę?
Vyriausybė jau trečią kartą priversta 

grįžti prie siūlymų legalizuoti naminę 
degtinę. Sveikatos apsaugos ministerija 
savo neigiamos nuostatos nepakeitė, bet 
Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) net užsakė 
tyrimus, kurie neva įrodo samanės naudą 
šalies ekonomikai. Vyriausybė turėtų 
artimiausiu laiku pateikti Seimui savo 
išvadą dėl siūlomų įstatymų pataisų, at
versiančių naminei degtinei legalius ke
lius ant vartotojų stalo. Tačiau neseniai per 
pasitarimą ministrų nuomonės dėl to 
išsiskyrė. “Mes norime reglamentuoti tų 
gėrimų gamybą, kad ja galėtų užsiimti 
ūkininkai, turintys kaimo turizmo sody
bas. Svarbiausia, kad samanės gamintojai 
valstybės iždą papildytų net 8.8 mln. litų 
akcizo mokesčio. Dar 1.5 mln. litų suda
rytų įplaukos už licencijas”, - po posėdžio 
sakė ŽŪM pozicijai atstovavęs vicemi
nistras Aušrys Macijauskas. Pasak jo, 
namudine alkoholio gamyba esą užsiimtų 
iki 300 registruotų ūkių, turinčių kaimo 
turizmo sodybas. Tokius skaičius pateikia

Triukšmas dėl Vilniaus mero kelionių
BNS primena, kad pernai lapkritį 

spauda pašaipiai aprašė kaip 
Vilniaus savivaldybės vadovas, meras 
Vilius Navickas į Kiniją keliavo 
drauge su dešimčia darbuotojų-nors 
Vilnius skęsta milijoninėse skolose. 
Vėliau buvo susidomėta VNavicko 
tarnybine komandiruote į Prancūziją, 
į garsiuosius Kanus (Cannes), kurios 
metu meras, pasiėmęs kelias laisvas 
dienas, spėjo sutvarkyti ir savo as
meninius reikalus Italijoje

Dabar į JAV savaitei išskubėju
sio Vilniaus mero ir jo palydovų ke
lionė skylėtą savivaldybės biudžetą patuš
tins iš naujo. Jo oponentai įtaria, kad ši 
viešnagė jam - dar viena proga paturistautl

Vilniaus meras, drauge su savo pata
rėja, sostinės tarybos nare Larisa Dmitri- 
jeva ir merijos Užsienio ryšių skyriaus 
vedėju Žilvinu Abaravičiumi visą tą lai
ką viešės JAV - Baltimorėje ir Niujorke. Į 
kelionę meras pasiėmė ir savo sutuoktinę 
Jolantą, praneša “Lietuvos žinios”.

VNavicko kelionė tapatinama su le
gendinio muzikanto Frank Zappa biusto, 
kurį Baltimorei kaip dovaną siunčia Vil

cialiuose tyrimuose siejami orlaiviai 2002- 
2005 metais ne kartą kirto Lietuvos oro 
erdvę. Surinkti duomenys parodė, kad mi
nimu laikotarpiu Lietuvoje buvo nusileidę 
orlaiviai, kurie siejami su CŽV.

Komitetas pranešė nenustatęs, ar per 
Lietuvos Respublikos teritoriją buvo 
pervežami, ar į Lietuvos Respublikos te
ritoriją buvo atvežti (išjos išvežti) CŽV su
laikyti asmenys, tačiau sąlygos tokiam 
pervežimui buvo. Išvadose teigiama, kad 
tuometiniai Lietuvos saugumo pareigūnai 
sudarė galimybę JAV pareigūnams nekliu
domai patekti prie orlaivių.

Išvadose taip pat minimos dvi patal
pos sulaikytiesiems laikyti Vienos iš jų 
“patalpų išdėstymas, uždarumas ir peri
metro apsauga, VSD darbuotojų fragmen
tiškas buvimas patalpose leido atlikti VSD 
nekontroliuojamus partnerių pareigūnų 
veiksmus h naudoti infrastruktūrą savo 
nuožiūra”, teigiama išvadose. Nors tiesio
giai neįvardijama, šiuo atveju yra minima 
bazė Antaviliuose, netoli Vilniaus.

Dabartinė Lietuvos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė yra sakiusi, kad turi “netie
sioginių įtarimų”, jog Lietuvoje galėjo 
veikti slaptas CŽV kalėjimas. Buvęs 
Prezidentas Valdas Adamkus sako manąs, 
kad kalėjimo nebuvo. Šiuo metu JAV pa
reigūnai pranešimų nekomentavo. ELTA

Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto 
Kaimo plėtros skyrius, Žemės ūkio minis
terijos užsakymu atlikęs samanės gamy
bos ekonominio, socialinio ir finansinio 
poveikio tyrimą.

Tačiau Sveikatos apsaugos ministras 
Raimondas Šukys pareiškė, kad Vyriau
sybė neturėtų pritarti šiuo metu Seimui 
pateiktiems siūlymams pirmiausia dėl to, 
kad Alkoholio kontrolės įstatyme nėra 
apibrėžta, kas yra laikoma tradiciniais 
namų gamybos stipriais alkoholiniais 
gėrimais. “Aš esu įsitikinęs, kad produk
tas, kuris visuomet buvo nelegalus, negali 
būti laikomas tradiciniu alkoholiniu gė
rimu, turiu omenyje naminę degtinę”, - 
kalbėjo R. Šukys.

Aurelijus Veryga, Nacionalinės tabako 
ir alkoholio kontrolės koalicijos prezi
dentas, teigė nesistebįs, kad politikai vėl 
grįžta prie samanės legalizavimo, tačiau, 
pasak jo, reikia rūpintis vartotojų svei
kata, nes “tokio produkto kokybės kontrolė 
yra neįmanoma”. ELTA 

Vilniaus meras Vilius Navickas ištikimas baike- 
rių švenčių dalyvis.

nius, atidengimu. Teigiama, kad meras su 
šio miesto vadovais aptars bendradarbia
vimo perspektyvas.

“Ar reikia Vilniaus merui su visa svita 
važiuoti į Baltimorę vien tam, kad pasto
vėtų atidengiant paminklą garsiam mu
zikantui? Ar Lietuvai, Vilniui, mums vi
siems tai labai svarbus įvykis? Su visa pa
garba F.Zappai manau, kad tai eilinis mies
čioniškumo pasireiškimas, nesvetimas mū
sų merui”, - sakė sostinės tarybos naarys 
Gediminas Rudžionis. Jo nuomone, taip 
meras paprasčiausiai prasitęsė atostogas.

2



Bendruomenės baruose
“Kas padaryta kultūrai, sugris į Lietuvą...”

Aldona Ruseckaitė, 
“Literatūra ir menas”

Kai kurių kultūros žmonių vardus, 
darbus turime nuolat prisiminti.

Kalbėsiu šį kartą apie poetą, redakto
rių, vertėją, kultūrininką, paskaitininką 
Juozą Alinį Jūragį. Prisimindamas vai
kystę, laiške autorei (2004.10.12) J.A. 
Jūragis rašo: “Anksti pavasarį snieguolės 
prasikaldavo pro suledėjusį sniegą ir iš
keldavo gležnus savo baltus žiedus. Man 
jų būdavo gaila. Atsargiai peiliuku atkrapš- 
tinėdavau sniegą, kad joms būtų šilčiau...” 
Rengdama Maironio lietuvių literatūros 
muziejuje parodą, norėjau “atkrapštyti” kuo 
daugiau informacijos apie šį autorių.

Juozas Alinis Jūragis gimė 1917 m. 
spalio 3 dieną, Baltkalnio kaime, Lauku
vos valsčiuje, Tauragės apskrityje, ūkinin
kų šeimoje. Išgyvenęs per dvidešimt metų 
Australijoje, knygoje ‘Terra Australis” poe
tas prisiminė tėvų namus, “trobą prie vieš
kelio. (...) Esu gimęs pakelėje. Ši aplinkybė 
galbūt apsprendė visą mano klajūnišką 
gyvenimą.(...) Vieškelis buvo mano žaidi
mų erdvė, o apylinkių plotai - mąno pa
saulis... (...) mane supanti gamta buvo mano 
esybės dalis, o aš pats buvau dalis tos gam
tos” (1972). Juragių namuose sklandė 
meilės, gėrio, dorumo idėjos.

Skaityti mama išmokė iš maldakny
gės. 1928 m. J.AJūragis pradėjo lankyti 
Laukuvos pradžios mokyklos antrą sky
rių, o 1933 m. įstojo į Plungės kapucinų 
gimnaziją - ateitį matė su vienuolio abi
tu. Mokėsi kartu su Algirdu Mykolu Dob
rovolskiu (Tėvu Stanislovu - AR.)

“Kartu atbuvome noviciatą, metus iš 
lotyniško vadovėlio, vien tik vokiškai kal
bančiu mokytoju pasiremdami, graužėmė 
filosofiją. Aš neištvėriau, nusivilkau abitą, 
bet ryšiai su kapucinais pasiliko glaudūs. 
Kapucinų viršininkas pasamdė mane jų 
leidžiamo žurnalo “Lurdas” administra
toriumi Prižiūrėjau 12 tarnautojų, žurnalo 
prenumeratorių skaičius pasiekė 100,000. 
Tame taške pašaukė atlikti karinės prievo
lės ir nuo tiesioginio ryšio su kapucinais 
atplėšė” (iš 2005.11.16 laiško autorei). Ir 
AM. Dobrovolskis, ir JA Jūragis visą gy
venimą mėgo poetą R.M. Rilkę, abu vertė 
jo eilėraščius iš vokiečių kalbos.

1944 m. jaunuolis pasitraukė į Vakarus 
ir 1948-aisiais pasiekė Australijos kran
tus - visam gyvenimui. Niekada nebuvo 
atvažiavęs į Lietuvą.

Rašyti eilėraščius Juozas Alinis pra
dėjo paauglystėje. 1931 m. išspausdino 
pirmąjį eilėraštį vaikų žurnale “Žvaigž
dutė”. Lietuvoje buvo parengęs pirmąjį 
eilėraščių, rašytų 1933 - 1939 m., rinkinį 
“Laukai meldžiasi”, tačiau nespėjo išleis
ti, nes, kaip minėta, pasitraukė į Vakarus. 
Rankraščiai liko pas bičiulį.

Australijoje 1964 m. išleido pirmąją 
knygą ‘Tolimieji miražai”, 1977 m. antrąją 
- “Akmens ir paukščio metas”. 1986 - 
alsiais išėjo trečioji knyga “Žeme, būk 
mano motina”, kuri ypatinga tuo, kad 
būtent ji turėjo būti pirmoji. Mat poetas 
atgavo Lietuvoje paliktus rankraščius ir 
išleido juos, palydėdamas įžanga: “Aš pats 
į šiuos eilėraščius žiūriu kaip į sielos is
torijos dalį, be kurios mano gyvenimas 
nebūtų pilnas, o mano kūryba neturėtų 
tikrosios pradžios”.

1999 m. Vilniuje išėjo eilėraščių rin
kinys “Tik sapno ugnį jausi” su Viktorijos 
Daujotytės palydimuoju straipsniu. Poetas 
dar buvo paruošęs spaudai eilėraščių 
knygą “Kronikos laiko negero”, tačiau 
nebeleido, motyvuodamas, kad “Kronikas” 
pralenkė laikas, kad ano laiko neišgy

venusiai kartai jos būtų sunkiai supran
tamos. Tai irgi nedažnas reiškinys, kai 
autorius paruoštą knygą “pasmerkia” gulė
ti stalčiuje. Tiek išleistų J.A. Jūragio kny
gų, tačiau daug eilėraščių išspausdinta 
Australijoje, Amerikoje, Lietuvoje leis
tose įvairiose poezijos antologijose, ne
mažai “išbarstyta” periodikoje. Jūragis ir 
iki šiol parašo į spaudą vieną kitą eilėraštį.

Pradėti kalbą apie kūrybą reikia nuo 
ankstyvųjų eilėraščių, išspausdintų kny
goje “Žeme, būk mano motina”. Šiame 
eilių rinkinyje yra maždaug šešiolikmečio 
- dvidešimtmečio jaunuolio eilėraščiai, ra
šyti daugiausia Plungėje. Čia jaučiamas au
toriaus artumas Vytauto Mačernio poeti
niam pasauliui. Abu žemaičiai, jauni, abu 
vėliau bus pavadinti žemininkais. Abierns 
poetams svarbi tėviškė, gimtieji laukai, 
miškai, pelkės ir tolumos, namų ilgesys.

Cituoju tik JA Jūragį: “Sunku gyventi 
man be tėviškės laukų auksinių (...) Ten ir 
dabar saulėje nokstančios varpos arčiau 
prie žemės svyra,/ Baltais žiedais spin
dėdamos, ramunės šypsosi visur iš pa
rugių,/ Rasos ir vėstančios prieš naktį 
žemės kvapas orą tyrą/ prisotina kve
pėjimu svaigiu -” (“Tėviškės pasiilgimas”).

Abu poetus lydi egzistencinis neri
mas, jaunystės liūdesys, vienatvė, meilės 
troškimas, prasmės ieškojimas: ”Be mei
lės, be šviesos - patamsy ieškau kelio,/ 
Nerasdamas krypties, klajoju be vilties,/ 
Ir buvęs džiaugsmas - tik pilki šešėliai,/ 
Ir skausmo dūžiai - muzika nakties...” 
(Garstyčios grūdas”).

Abu poetai jaučia gyvenimo nuovargį: 
“Krūtinėje širdis pavargusi ir plaka taip 
be ūpo,/ O aš jaunuolis - man tik dvide
šimt metų...” (“Naujas stilius”);

“Mano gyvenimas - vystantis lapas,/ 
Kanklės be stygų, džiaugsmo aidų./ 
Blaškaus be tikslo, liūdesiu tapęs,/ Ru
denį šiurpų visur randu” (“Vystantis lapas”).

Tačiau jaunasis Jūragis prisipažįsta: 
“Man išmaldos nereikia! Aš pilnas iš
didumo - / Kaip skydas dengia jis nuo 
svetimų akių negyjančias žaizdas” 
(“Nujautimas”).

Pavėluotą pirmąją knygą “Žeme, būk 
mano motina” Jūragis išleido nedideliu 
tiražu, padovanojo artimiausiems drau
gams, ir šiandieną Lietuvoje šis leidinys 
yra bibliografinė retenybė.

Eilėraščių knygai “Tolimieji miražai” 
kaip moto poetas parinko V. Mačernio 
eilėraščio “Laiškas mirusiam draugui” 
žodžius: “žemėj, kas didinga - tai jaunystė 
mumyse./Jei nori - galime kartu į praeitį 
akis atgręžti/Ir paskutinį kartą pamatyti ją 
važiuojant saulės vežimu”.

Tęsinys kitame Nr.

Kesminas ir jo
Melbourne, rugsėjo 17 dieną, Fracture 

galerijoje, Federation Square, pasirodė 
Histrionics Hydra su, kaip dabar sako
ma, savo instaliacija.

Grupė “Histrionics” save apibūdina 
kaip art-rock band, o renginys atšventė 
grupės egzistavimo dešimtmetį. Scenoje - 
dešimt mechanizuotų imitacijų, kurios 
tarsi dubliuoja visą dešimtį grupės narių. 
Instaliacijos vadovas - Danius Kesminas, 
kuris ir rašo dainas, ir pats yra vedantysis 
dainininkas.

Tarp kitko, grupė “Histrionics” daž-

Nuotraukoje - Danius Kesminas.

Ruošiama programa užsienyje esančioms 
Lietuvos kultūros vertybėms pažinti

Lietuvos Kultūros ministerija rengia
si patvirtinti 2011 - 2013 metų programą, 
skirtą užsienyje esančiam Lietuvai reikš
mingam kultūros paveldui pažinti, skleis
ti ir globoti.

Šia proga siekiama per ateinančius 
trejus metus ieškoti informacijos apie 
Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą, 
esantį užsienyje, ir skleisti ją visuomenei. 
Tamketinama skirti po maždaug 120,000 - 
130,000 litų per metus.

Kasmet 100,000 litų turėtų būti skirta 
tam, kad visuomenė būtų “skatinama da
lyvauti įgyvendinant Lietuvai reikšmingų 
kultūros vertybių, esančių užsienyje, 
paieškos ir sklaidos projektus.”

Kaip BNS sakė Kultūros ministerijos 
Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos 
skyriaus atstovas Mindaugas Žolynas, pa
gal pastarąją priemonę būtų finansuoja
mos juridinių asmenų vykdomos užsie
nyje esančių kilnojamųjų kultūros verty
bių paieškos, tyrimai, kopijų darymas.

“Tarkime, kažkuri mokslo įstaiga ži
no apie užsienyje - ar muziejuje, ar bib
liotekoje - esančius lituanistinius rinki
nius, kurie dar nėra ištirti Lietuvoje, ap
rašyti, ir teikia paraišką iš dalies finan

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

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

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

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

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
Thrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.
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“Histrionics”
niau pasirodo meno festivaliuose Europo
je negu Australijoje.

Melbourne dienraštyje “The Age”, 
Danius Kesminas apie šią erdvės ir muzi
kos kompoziciją, “instaliaciją”, sako taip:

“When the project is successful, those 
fields are completely blurred and they 
merge into one new thing - it can move 
seamlessly between both media.

In this project we’re dealing with the 
architecture and the moving image as 
well... but basically we’re still just a 
reductive cover band.” □ 

suoti kelionės išlaidas, nuvykti į tas įstai
gas, pasidaryti kopijas tų rinkinių, ištirti”, 
-pasakojo M. Žolynas.

Pagal programą, kasmet už 10,000 li
tų taip pat turėtų būti renkama medžiaga, 
kurios reikia Lietuvai reikšmingoms kul
tūros vertybėms, esančioms užsienyje, 
nustatyti, ieškoti ir ar jų grąžinimui orga
nizuoti.

Už tokią pačią sumą norima rinkti 
informaciją apie Lietuvai reikšmingą 
nekilnojamąjį kultūros paveldą užsienyje. 
2011 metais dar 10,000 litų numatoma 
skirti sukurti specialiai interneto svetai
nei apie užsienyje esantį kultūros paveldą.

Anot ministerijos, dėl karų, gyventojų 
migracijos ir kitokių istorinių aplinkybių 
už Lietuvos ribų (Rusijoje, Lenkijoje, 
Baltarusijoje ir kitose valstybėse) yra 
Lietuvai reikšmingų kilnojamųjų kultū
ros vertybių.

Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos 
istorinė raida lėmė tai, kad Baltarusijoje, 
Ukrainoje, Rusijoje, Lenkijoje, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir kitose valstybėse 
yra Lietuvai reikšmingų nekilnojamojo 
kultūros paveldo objektų”, - teigia Kultū
ros ministerija. BNS
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Į Lietuva iš arti
Valdovų viešbutis Palangoje - 

pilnas paslapčių
Gediminas Stanišauskas, Vilnius
Palangoje įsikūrusio legendinio vieš

bučio Auska“ klientai vieną dieną galė
davo maudytis milijarduose dolerių, o kitą 
-kamuotis Sibiro kalėjimuose. Ant Balti
jos jūros kranto stūksantis penkių žvaigž
dučių viešbutis „Auska“ matė ir šilto, ir 
šalto. Vadinamojoje „Brežnevo viloje“ 
poilsiu mėgavosi ir visi buvę išrinkti Lie
tuvos prezidentai, išskyrus Dalią Gry
bauskaitę.

Sovietmečio laikų prabanga
Didžiulę 23 hektarų teritoriją Palan

gos pakraštyje užimantis viešbutis „Aus
ka“ vis dar saugo savo paslaptis. „Apie 
viešbutį prikurta daug legendų, tačiau vi
sos jos turi tam tikrą dalį tiesos“, - sakė 
„Auskos“ viešbučio vedėja Ona Birienė.

Ji čia dirba jau beveik 20 metų, tačiau, 
kalbėdamasi su „Valstiečių laikraščio“ 
žurnalistu apie „Auskos“ klientus ir įvy
kius, nutikusius per visus tris dešimtme
čius, atsargiai rinko žodžius.

1979 m. atidarytas viešbutis „Auska“ iš 
karto žmonių buvo pavadintas „Brežnevo 
vila“, nes jis ir buvo statytas aukščiausių 
sovietmečio valdžios atstovų poilsiui Čia 
iki šiol dvelkia sovietmečio laikų pra
banga. Net praėjimai tarp patalpų - 2.8 
metro aukščio. Visa tai primena soviet
mečio gigantomanijos metus, kai komu
nistų partijos vadų poilsiavietėms buvo 
negailima nei lėšų, nei apdailos medžia
gų. Ant sienų kabo garsių Lietuvos daili
ninkų paveikslai, jų čia yra apie šimtą.

Specialias anketas filtravo KGB
Nors komunistų partijos generalinis 

sekretorius Leonid Brežnev nė karto taip 
ir neapsilankė „Auskoje“ (jis mirė 1982- 
ųjų lapkritį), vis dėlto šiam viešbučiui 
prigijo neoficialus „Brežnevo vilos“ pa
vadinimas.

Buvęs „Baltijos“ viešbučių komplekso 
(jam priskiriama ir prabangioji „Auska“) 
direktorius Jonas Juchnevičius, komp
leksui vadovavęs bemaž du dešimtmečius, 
pasakojo, kad sovietmečiu ramų partinių 
veikėjų poilsį sergėjo iš KGB darbuotojų 
surinktas personalas. „Net augalus prižiū
rintys sodininkai buvo KGB darbuotojai, 
o ką jau kalbėti apie likusį personalą“, - 
neslėpė JJuchnevičius.

„Žinote, sunku pasakyti kur tiesa, o kur 
pramanai, bet štai vienos darbuotojos vy
ras, šaldytuvų meistras, sovietmečiu siū
lėsi į „Auską“, nes reikėjo tokio meistro, 
bet jo anketa buvo atmesta“, - pasakojo 
O.Birienė. Tuo laiku visi darbuotojai pri
valėjo pildyti specialias anketas, atsakyti į 
daugybę klausimų, lyg ruoštųsi išvykti iš 
Sovietų Sąjungos į užsienį. Kaip praeities 
reliktas viešbučio teritorijoje palikti sar
gybos bokšteliai.

Baseinas su vaizdu į jūrą ir kopas
Kuo „Auska” viliojo buvusius TSKP 

lyderius, o vėliau ir jos spindesiui neatsi- 
spyrusius Lietuvos bei užsienio valstybių 
vadovus? Čia tik 10 miegamųjų vietų, bet 
užtat kokių! Apartamentai tiesiog alsuoja 
sovietmečio prabanga: masyvios aksomi
nės užuolaidos, ąžuolinės durys, marmu
ras iš Azijos. Keraminės plytelės vonios 
kambariams vežtos iš Maskvos.

Netoli pirties esančioje svetainėje 
įrengtas didžiulis židinys (jų yra trys), o 
priešpirtyje - nemenkas baseinas su nefil
truotu jūros vandeniu. Vamzdis į jūrą buvo 
nutiestas 1.5 kilometro, nes tik iš tokio 
tolio atitekėjęs jūros vanduo buvo laikytas 
pakankamai švariu partijos veikėjams. 
Tačiau svarbiausias „Auskos“ pasidi-
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džiavimas - didysis baseinas, primenantis 
Lietuvos teritorijos kontūrus. Šviestuvai virš 
baseino ypač patiko sovietinės Lietuvos 
pirmajai damai S.Griškevičienel Nuo ba
seino takelis veda prie šalia banguojančios 
jūros. „Auską“ suprojektavo lietuvių archi
tektas Juozas Šipalis.

Lemtingų įvykių liudininkė
,Auskos“ istoriją kūrė ne tik svečiai bet 

ir įvykiai Viešbutis ne savo noru įsitraukė 
į Sovietų Sąjungos TSKP generalinio 
sekretoriaus rinkimus 1985-aisiais, kuriuos 
tada laimėjo Michail Gorbačiov.

Mirus tuometiniam komunistų partijos 
lyderiui Konstantin čemenko, M.Gorba
čiov po kelių valandų Maskvoje sukvietė 
Politinio biuro posėdį, kuriame ir buvo 
išrinktas generaliniu sekretoriumi. Jo pa
grindinis konkurentas Grigorij Romanov, 
tuo metu ilsėjęsis Palangoje, „Auskoje“, 
tapo savotišku kaliniu, nes skrydis iš ku
rorto į Maskvą jam buvo organizuotas tik 
kitos dienos rytą, tai yra tada, kai M.Gor- 
bačiov jau oficialiai ėjo TSKP generalinio 
sekretoriaus pareigas.

Sunku pasakyti, kaip būtų pasibaigęs 
šaltasis karas tarp Rytų ir Vakarų, jei 
didžiajam kaimynui būtų vadovavęs kietos 
rankos šalininkas G.Romanov, o ne „pere- 
strojkos“ architektas M.Gorbačiov.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
, Auska“ išsaugojo reprezentacinės vyriau
sybinės poilsiavietės vardą. Pušų ir jūros 
ošimu čia mėgavosi visi iki šiol buvę iš
rinkti Lietuvos vadovai - Algirdas Mykolas 
Brazauskas, Valdas Adamkus ir Rolandas 
Paksas. Bet vėliau atsirado ir turtuolių. „Ži
note, kai kurie mūsų verslininkai baseine 
daužydavo indus, maudydavo šunis ir 
nenorėdavo susimokėti už paslaugas, bet jų 
pavardžių, suprantama, neminėsiu“, - 
kalbėjo O.Birienė.

Iš šilto pajūrio į ledinį Sibirą
Tarp Auskos“ svečių yra ir dabartinės 

epochos istorijos veikėjų. „Štai buvęs Ru
sijos Federacijos gynybos ministras Sergej 
Ivanov tuometinio krašto apsaugos minis
tro Lino Linkevičiaus paprašė pasirūpinti 
jo poilsiu Lietuvos pajūryje, - prisiminė 
buvęs „Baltijos“ vadovas J. Juchnevičius. - 
Užuot pasirinkęs Nidą, S.Ivanov apsisto
jo Auskoje“, nes joje sudarytos idealios 
privatumo ir saugumo sąlygos.“

Vietoj trijų dienų poilsio S.Ivanov čia 
praleido keturias paras. Šiuo metu S.Ivanov 
yra Rusijos Federacijos premjero Vladimir 
Putin dešinioji ranka. Jis užima vice
premjero postą.Pats VPutin nė karto ne
poilsiavo Auskoje“, bet užtat čia kelio
lika parų praleido vienas pagrindinių jo 
kritikų - buvęs naftos koncerno „Jukos“ 
prezidentas Michail Chodorkovski. Iki 
2003 m. buvęs turtingiausiu Rusijos vers
lininku, M.Chodorkovski už V.Putin’o 
kritiką 2005-aisiais buvo nuteistas 8 metus 
kalėti Sibiro kalėjime.

Saugo valdovų ydas ir įpročius
O.Birienė „Valstiečių laikraščiui“ 

neatskleidė, kokiais įnoriais personalą 
stebino šio pasaulio galingieji, nors Aus
koje“ ilsėjosi ir Danijos princas sosto įpė
dinis Frederik, ir buvęs Vokietijos Demo
kratinės Respublikos lyderis Erich 
Honecker ir net vienas Kinijos vadovų.

J.Juchnevičius prisiminė tik neeilinį 
įvykį, susijusį su dabartiniu Kazachstano 
prezidentu Nursultan Nazarbajev. Jis per 
antrąsias savo atostogas Auskoje“ pa
geidavo neoficialiai susitikti su V.Adam- 
kumi. „Tai buvo nemažas iššūkis visam 
kolektyvui nes Kazachstano prezidentas 
pageidavo ir specialaus valgiaraščio, jame 

„neturėjo būti patiekalų iš kiaulienos“, - 
4

Nuotraukoje - viešbutis “Auska” Palangoje.

pasakojo J.Juchnevičius. Jam taip pat 
įsiminė ir Mongolijos prezidentas, kuris 
„Baltijos“ direktoriui dovanų atvežė iš 
kašmyro vilnos numegztą megztinį. 
„Mongolai paprastai yra nedidelio ūgio, o 
aš gana stambus vyras, todėl man buvo 
keista, kaip jie sugebėjo sužinoti mano 
dydį, nes megztinis tiko idealiai“, - šyp
sodamasis kalbėjo JJuchnevičius.

Surengė istorinį susitikimą
Prezidentinių apartamentų darbo 

kabinete įrengtas tiesioginis ryšys su 
Vyriausybe, bet čia prezidentai dažniau 
ilsėjosi nei dirbo. Pasak O.Birienės, Aus
koje“ valstybių vadovai rengdavo tarp
tautinius biliardo turnyrus. „Lenkijos pre

Tvarkys Birželio sukilimo memorialą
Šiemet planuojama Kauno senosiose 

kapinėse sutvarkyti Karinį memorialą, 
skirtą 1941 m. birželio 22-28 d. sukilimo 
aukoms atminti. Tam turėtų būti skirta 
800,000 litų. Dėl memorialo sutvarkymo 
specialų sprendimą planuoja priimti 
Vyriausybė. Pagal Krašto apsaugos minis
terijos (KAM) parengtą programą visus 
darbus numatoma atlikti dar šiemet.

Ketinama išardyti dabartinę asfalto 
dangą, akmenines sieneles, juodo akmens 
trinkeles, nukasti dalį dirvožemio ir jų 
vietoje pasodinti veją bei sudėti naujas 
betonines trinkeles. Taip pat bus pagamin
ti 24 nauji metaliniai kryžiai, pastatyti 
suoliukai informacinis stendas.

Karinio memorialo paveldo objektas 
yra Kauno senosiose kapinėse, tarp Vy
tauto prospekto, Totorių, Trakų ir Baž
nyčios gatvių. Čia amžinojo poilsio yra 
atgulę ir Lietuvos nepriklausomybės kovų 
savanoriai, karo lakūnai, buvo įrengtas 
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno mauzo
liejus. 1941 metų birželio 26 dieną šioje 
kapinėse iškilmingai palaidoti 74 birželio 
sukilimo dalyvių palaikai, o bendrame 
kape buvo suguldyti 64 karstai

Sovietmečiu naikinant kapines, dalis 
sukilėlių palaikų perkelta į kitas kapines, 
o bendra sukilėlių kapavietė buvo suly
ginta su žeme. Buvusių kapinių vieta bu
vo pavadinta Ramybės parku. Atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę, Birželio suki
limo aukų kapų vietoje 1991 metais syd- 
nėjiškio Viktoro Šliterio iniciatyva čia 
buvo pastatytas simbolinis paminklas

Modernus žemės ūkio kooperatyvas
Prieš karą Lietuvoje viena iš pažan

giausių žemės ūkio komercijos formų 
buvo kooperatyvai. Dabar tokią patiems 
ūkininkams naudingą kryptį skatina 
Europos Sąjungos parama. Bet tuo pa
čiu, Europos Sąjungos pinigai ūkinin
kams padeda veržtis ir į tarptautinę rinką.

Per 200 ūkių šeimininkų vienijantis 
kooperatyvas “Pienas LT” Kauno rajone 
statys modernią gamyklą ir pirmasis Ry
tų Europoje eksportuos koncentruotus 

zidentas Aleksandr Kwasnewskl Ukrainos 
prezidentas Leonid Kučma ir Lietuvos 
vadovai mėgo šį žaidimą, bet, suprantama, 
žaidė ne dėl įtakos zonų ar valstybių teri
torijų, o tiesiog dėl pramogos“, - šypsojosi 
O.Birienė.Vienas įsimintiniausių rengi
nių, anot O.Birienės, buvo 1994 m. pirmą 
kartą istorijoje įvykęs Baltijos šalių prezi
dentų - AM.Brazausko, Lenart Meri ir 
Guntis Ulmanis - susitikimas.

Iki 2009 m. valstybiniai poilsio namai 
priklausė Vyriausybės kanceliarijai, todėl 
juose nemokamai galėjo ilsėtis LR Prezi
dentas, Vyriausybės vadovas ir Seimo Pir
mininkas. Dabar tai jau reikia mokėti

(„Valstiečių laikraštis“)

Nuotraukoje - “Kryžius - medis”.
“Kryžius-medis”. (Birželio sukilimo metu 
žuvo Viktoro Šliterio tėvas.) Šalia ant 
kenotafo yra įrėžtos čia palaidotų sukilė
lių pavardės.

“Birželio sukilimas buvo lietuvių pa
triotų sukilimas prieš okupacinę sovie
tinę valdžią ir jos karinius dalinius. Su
kilimas prasidėjo pirmą karo dieną ir vy
ko visoje Lietuvoje iki birželio 28 dienos. 
Jis parodė pasaulio valstybėms lietuvių 
tautos laisvės siekį. Tai buvo valstybės 
atkūrimo bandymas, nors ir nepavykęs”, - 
sukilimo reikšmę pabrėžė Krašto Apsau
gos Ministerija. □

pieno baltymus. Naujoji pieno perdirbi
mo gamykla užims hektarą, o visas skly
pas - tris hektarus žemės. Šį plotą koope
ratyvas išsinuomojo 95 metams. Tai bus 
pirmoji Lietuvoje pieno perdirbimo įmo
nė, įsteigta pačių ūkininkų - kooperatyvo 
narių. Per dieną iš savo ūkių jie čia pri
statys 650 tonų gryno pieno - 18% viso 
pieno, dabar atvežamo Lietuvos perdir
bėjams. Gamykla bus atidaryta 2012 metų 
pradžioje. □
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Iš Redakcijos pašto
Lietuvos muzika XIX - XX amžiuose

(Ištrauka iš straipsnio “Muzika ir mes”, skaityto per lietuvių 
radijo valandėlę Adelaidėje)

Isolde Ira 
Poželaitė - 
Davis AM

Jau anksčiau 
buvo pastebėta, kad 
lietuvių dainose ir 
šokiuose sponta
niškai atsispindi 
senovės lietuvių 
gyvenimas. Turime daug mitologinių įvai
rių apeigų, šeimos gyvenimo, gamtos, 
darbo, karo ir proginių dainų bei šokių, 
kurios siekia gilią senovę.

Daug dainų buvo nežinomų dainių 
sukurtos ir perduotos iš kartos į kartą. Tad 
galime, teigti, kad muzikos užuomazga 
buvo liaudies daina, savita kiekvienai tau
tai, tautelei ir genčiai.

Iš to turtingo liaudies dainų lobyno tik 
kai kurios pasiekė mūsų laikus, nes tik XIX 
a. pabaigoje ir XX a. pradžioje prasidėjo 
dainų užrašymas, klasifikacija ir harmo
nizavimas. Vilniaus Akademijos profe
sorius išleido pirmąją muzikologijos knygą 
lotynų kalba “Ars et praxis musica”.

XIX amžius
Iš amžiaus pradžios jau turime auten

tiškų muzikos kūrinių. Lietuvos hetmo- 
nas kunigaikštis Mykolas, Kazimieras 
Oginskis (1728 -1800) buvo ir muzikas. 
Jis pats griežė smuiku ir arfa, be to turėjo 
orkestrą ir operos ansamblį.

Po 1831 metų sukilimo caro valdžia 
smarkiai suvaržė švietimą ir kultūrinę 
veiklą. Tačiau muzika nebuvo užgniaužta

Sugrįžus iš Lietuvos

Edmundo Gaubo medžio skulptūra “Žalgiris. Lietuviai sugrįžo” frakų pilies menėje.

Žalgirio mūšio pergalės 600 metų 
sukakties proga šiemet Lietuvoje netrūko 
nei renginių, nei parodų, nei menininkų 
darbų.

Lankydamasi Trakų pilyje, vienoje me
nėje išvydau įspūdingą medžio skulptūrą, 
pavadintą “Žalgiris. Lietuviai sugrįžo”. Tai 
Radviliškyje gyvenančio tautodailininko 
Edmundo Gaubo darbas, kurį jis kūrė net 
penkerius metus.

Kaip sakė menėje budinti muziejaus 
darbuotoja, tai iš vienos milžiniškos liepos 
kamieno išskaptuota dviejų dalių1 skulp

Vilniuje. Dainininkai ir kiti muzikai at
vykdavo gastrolėm, o nuo 1873 metų veikė 
rusų muzikos draugija, kurią įsteigė rusų 
šviesuomenės sluoksniai Vilniuje. Drau
gija pradėjo rengti koncertus ir kviesti 
solistus. Jų renginiuose dalyvaudavo ne 
vien tik užsieniečiai, bet ir daug vietinių 
muzikų. Sukilimo aidai taip garsiai nu
skambėjo Europoje, kad net keli svetimša
liai kompozitoriai susidomėjo Lietuvos 
likimu ir savo kūryboje skyrė jai vietelę. 
1874 m. Amilcare Ponchielli parašė ope
rą “I Lituani”, Stanislaw Moniuszko su
kūrė kantatą “Milda”, Frėdėric Chopin 
sukomponavo “Chanson lituanienne” (lie
tuvių daina)

Juozas Kalvaitis (1842 - 1900) yra 
turbūt mūsų pirmas kompozitorius pro
fesionalas. Jis sukūrė ir išleido Tilžėje šv. 
Mišias su lietuvišku tekstu. Mykolas 
Racevičius - Račas ir Juozas Drija - 
Visockis yra parašę religinės ir chorinės 
muzikos. Pastarasis suharmonizavo apie 
100 liaudies dainų. Deja, jų kūryba nebuvo 
spausdinta ir atrodo, kad bus žuvusi O gal 
koks muzikas, besirausdamas po senus 
muzikos archyvus ir užtiks jos pėdsakus?

Iš kitų XIX a. kompozitorių išsiskyrė 
Vincas Kudirka, kuris 1898 m. sukom- 
panavo mūsų Tautos himną. Žodžiai ir 
muzika, kurią taip pat sukūrė Kudirka, 
buvo spausdinti “Varpe” 1898 m. rugsėjo 
mėn. Jis taip pat publikavo “Kanklėse” 
lietuvių dainų antologiją. Sukūrė smui
kui ir fortepijonui muzikos.Vincas Ku
dirka pats grojo smuiku. Fortepijonui 
sukūrė opusą “Nemuno Bangos” ir kitas 

tūra, kurios ilgis 3.4 metro, aukštis - 1 
metras. Šioje skulptūroje išskaptuotos 63 
raitelių ir 82 pėstininkų figūros. Nuostabu 
tai, kad visos figūros yra išskaptuotos iš 
vieno gabalo medžio, nėra nei vienos pri
dėtos ar priklijuotos detalės. Skulptūroje 
pavaizduotas Žalgirio mūšio metu Vytauto 
Didžiojo vadovaujamos kariuomenės puo
limas po gerai apgalvoto ir suplanuoto 
atsitraukimo. Savo darbu skulptorius 
įprasmino lietuvių karių narsą ir sumanu
mą kovose su kryžiuočiais.

Dalia Doniela 

kompozicijas, pagrįstas liaudies dainomis.
XX amžius

XX amžiaus pradžioje muzika su
klestėjo Lietuvoje. Lyg kas užtvanką būtų 
pralaužęs, muzika plačiai išsiliejo į tautos 
gyvenimą. Pats žymiausias, jau tarptautinio 
lygio kompozitorius buvo Mikalojus Kons
tantinas Čiurlionis. Jis pagarsėjo savo pre
liudijomis, simfonijomis, sonatomis, net iš 
penkių dalių, e.g., Sonata VL155: Allegro 
moderato, Andante, Scherzo, Allegro 
vivace ir Finale, kurioje visų temų har
monijos sueina į vieną kulminacinę kom
pozicijos šerdį. Be to, jis sukūrė mazurkų, 
noktiurnų, preliudijų, humoreskų, kame
rinės muzikos, uvertiūrų, e.g., “Kęstutis”, 
kantatą orkestrui ir chorui “De profiindis”, 
harmonizavo daug liaudies dainų. Čiur
lionis dar ir tuo išsiskiria iš kitų pagar
sėjusių kompozitorių, kad jis dažnai ir 
nutapydavo savo muzikinių kūrinių 
paveikslus pvz. - simfonijos “Jūra” dalis.

Tuo metu Juozas Naujalis ir Česlovas 
Sasnauskas komponavo nemažai religinės 
muzikos ir giesmių klasikiniame stiliuje. 
Taip pat nepamirškime ir kitų kompozi
torių, kaip Stasio Šimkaus, Juozo Tallat- 
Kelpšos, Aleksandro Kačanausko, Teodoro 
Bazio, kurie parašė daug vokalinės muzi
kos lietuvių poetų eilėraščiams, ypač daug 
Maironio eilėms, ir suharmonizavo aps
čiai liaudies dainų. Paminėtinas ir Mikas 
Petrauskas, kūręs daugiausiai JAV, kur jis 
buvo veikliai įsijungęs į bendruomeninį 
gyvenimą. Kadangi jis kūrė daugiausia 
mėgėjams ir saviveiklos scenai, tai jo 
palikimas nors gausus, bet nėra reiklios 
kūrybos išdava. Pažymėtina, kad jis su
komponavo apie 20 operečių ir dvi operas 
pvz., “Birutė” ir “Eglė, žalčių karalienė”.

Iš XX a. pradžios du kompozitoriai - 
Stasys Šimkus ir Juozas Žilevičius - su
kūrė vokalinės ir instrumentalinės muzi
kos ir jų palikimas yra svarus sekančioms 
kartoms. Be to, jie labai daug pasitarnavo 
lietuviškos muzikos baruose, 1960 metais 
įkurdami Čikagoje lietuvių muzikos bib
lioteką, turtingą radiniais. Joje jau yra 
surinkta virš 200,000 muzikos kūrinių.

1924 metais iškilo trys lietuvių muzikos 
šulai - milžinai, kurie pakreipė muzikos 
stilių neoromantizmo linkme, pagrįsta 
liaudies dainų motyvais. Tai yra Juozas 
Gruodis, Kazimieras Viktoras Banaitis ir 
Vladas Jakubėnas, kurių plačiašakis ta
lentas drauge su Čiurlionio palikimu pra
turtino lietuvių muziką ir privedė ją prie 
tarptautinio lygio.

Prie jų reikia priskirti ir Jurgį Kar- 
navičių, kuris yra laikomas lietuviškos 
operos tėvu. 1933 m vasario 16 dieną jo 
operos premjera “Gražina” sujaudino 
publiką Kauno operoje - teatre. Lietuviai 
pasijuto pagaliau turį ir savo lietuvišką 
svarią operą. Nes Karnavičius joje įaudė 
virš 40 liaudies dainų motyvų ir melo
dijų. 1936 metais pasirodė ir antroji jo 
opera “Radvila Perkūnas” pagal Balio 
Sruogos libretą. Ši opera irgi turėjo didelį 
pasisekimą.

Jeronimas Kačinskas, Vytautas Bacevi
čius ir romantikas Julius Gaidelis skiriasi 
nuo aukščiau išvardintų kompozitorių 
savo palinkimu į modernizmą ir muziki
nę teoriją, liečiančią kompozicijų lietu
viškumą” . Jų nuomone, “lietuviškumas” 
turi iškilti iš kompozicijos vidinės struk
tūros ir jos esmės, o ne būti tik “padabi- 
nimas” liaudies melodijomis.

1943 -1944 metai
Tai buvo sunkus išbandymas mūsų 

tautai ir lietuvių muzikos raida išsišakoja 
dviem kryptim: Lietuvoje likusių kompo
zitorių ir išeivijos kūryba, kurių dauguma 
pasitraukė į JAV.

Lietuvoje likusieji turėjo arba prisitai
kyti, arba būti sunaikinti, kaip pvz. Juozas 
Pakalnis grįžęs iš Maskvos nusižudė, nes 
Maskvoje buvo pasmerktas už vakarietiškas. 

formalizmo tendencijas muzikiniame 
stiliuje. Pakalnis turbūt geriausiai publi
kos prisimenamas kaip simfoninės poe
mos “Lituanica” kompozitorius, kurioje 
jis pagerbė Dariaus ir Girėno skrydį. 1948 
metais Juozas Gruodis buvo priverstas 
viešai paskelbti savo “klaidas” ir atsižadėti 
vakarietiškos įtakos. Jis taip susijaudino, 
kad tebūdamas 64-rių metų gavo širdies 
smūgį ir mirė tą pačią dieną, kai jo “iš
pažintis” pasirodė laikraščiuose. Muzikai 
- Antanas Paulauskas ir Julius Sinius - 
buvo ištremti dešimčiai metų į Sibirą ir 
greit po sugrįžimo Lietuvon abu mirė.

Iš tų, kurie prisitaikė prie komunisti
nio režimo (bet ar turime teisę juos smerk
ti? Manau, kad ne, jei jie nenusidėjo žmo
niškumui) gal keisčiausias yra kompo
zitoriaus Juozo Tallat-Kelpšos atvejis. 1949 
m jis gavo širdies smūgį ir mirė bediri- 
guodamas savo kantatą, sukurtą Stalino 
garbei pašlovinti. Kiti, kaip Konradas Ka- 
veckas, Stasys Vainiūnas, Balys Dvarionas, 
Jonas Švedas senjoras, pagarsėjęs per savo 
liaudies ansamblį “Lietuva”, turėjo atiduo
ti propagandinę duoklę okupantui. Betgi, 
šalia to yra sukomponavę labai gerų 
kompozicijų. Norėčiau šia proga paminė
ti Marijos Pečkauskaitėes vardo gimnazi
jos muzikos mokytoją Antaną Račiūną, 
kurio opera “Trys Talismanai” (libretas ir 
partitūra) žuvo karo metu. Jis buvo geras 
muzikos mokytojas ir, galiu prisipažinti, 
kad iš jo dėstytų pamokų pasisėmiau 
nemažai žinių, o kadangi tėvai turėjo 
nemažą biblioteką ir knygų apie meną ir 
muziką, tai galėjau pagilinti žinias, kurias 
jis bandė klasei perduoti. Jam buvo sunku 
mokytojauti tokioje neklaužadų klasėje.

Balys Dvarionas ir Jonas Švedas senj. 
pasižymėjo dar ir tuo, kad bendromis jė
gomis sukomponavo Tarybų Lietuvos 
himną. Tikiuosi, kad esu pakankamai 
bešališka, nes turiu prisipažinti, kad jų 
himnas neprilygsta nei savo mintim, nei 
orumu Lietuvos himnui “Lietuva, tėvynė 
mūsų...”

Gal šio straipsnio skaitytojams būtų 
įdomu sužinoti, kokius reikalavimus ko
munistų partija kėlė kompozitoriams. 
Nesileisdama į detales, apibūdinsiu svar
biausius kelis reikalavimus, cituoju:

“...kompozitoriai turi kurti muziką, 
kuri savo romantiškumu prilygtų Čai
kovskio kūrybai; jie turi kurti lietuvių 
liaudies dainų pagrindu, ar naudoti jų 
sudėtines dalis...”

Aišku, bet kokia vakarietiška įtaka ar 
“vakarietiškas formalizmas”, kaip sovietai 
ją vadino, buvo griežtai draudžiamas. Iš
vadoje, muzikai tiek Lietuvoje, kiek ir pa
čioje Sovietų Sąjungoje, turėjo regresuoti, 
žengti atgal kone 100 metų. Čaikovskis 
gyveno nuo 1840 iki 1893 metų.

Tiesa, po Stalino mirties, 1953 m., kom
pozitoriai pajuto lyg ir daugiau laisvės - 

’ net ir džiazas, uždraustas Stalino laikais, 
pamažu įsipilietino Lietuvoje. Nors esu 
džiazo mėgėja, tačiau lietuviškasis man 
pasirodė labai paviršutiniškas, naudojąs 
išviršinę formą (ritmą), bet be gilaus vi
dujinio įteigimo, be to geram džiazui 
būdingos improvizacijos platumo.

Tačiau kiti Lietuvos kompozitoriai, 
kaip Vytautas Klova, Eduardas Balsys, 
Vytautas Barkauskas, Jurgis Juozapaitis, 
kurio kompozicija “Perpetuum Mobile” 
suskambo neseniai ir Sydney “Audacious” 
koncerte, Vaclovas Paketūras ir Feliksas 
Bajoras, kurio septynių dalių “Veiksma
žodžių suita” atkurianti charakteringas 
žmogaus būsenas - “Ateina”, “Samprotau
ja”, “Pyksta”, “Gėrisi”, “Kenčia”, “Šoka”, 
“Nueina” - yra originalios ir išraiškingos 
inspiracijos kūriniai. Šitų kompozitorių 
įnašas į Lietuvos muzikinį lobyną yra sva
rus ir reikšmingas.

Nukelta į 7 psL
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Miss Lietuvaitės rinkimai Anglijoje
Kaip praneša DELFI, penktadienio 

vakarą, rugsėjo 24 d., Londone buvo išrink
ta Miss Lietuvaitė. Ja iš devynių kandida
čių tapo vyriausia konkurso dalyvė Šiau
liuose gimusi Viktorija Tamutytė. „Mes 
renkame ne gražiausią, bet žaviausią, pro
tingiausią merginą, - prieš renginį sakė jo 
organizatorė, klubo „Romuva“ savininkė 
Zita Skudžinskienė. - Todėl atrinkdami 
kandidates į paskutinį turą nekreipėme 
dėmesio į jų kūno duomenis - mums buvo 
įdomus jų vidus, jos kaip asmenybės“.

Ponia Zita tokio projekto teigė ėmėsi 
įgyvendinti todėl, kad turi ambicijų įro
dyti ir parodyti, jog grožio konkursai - ne 
tik merginų „pardavinėjimas“, kaip daž
nai girdi apie tokio pobūdžio renginius 
kalbant.

Grožio konkursai čia, Britanijoje, anot 
pašnekovės, svarbūs ir kaip lietuviškumo 
skatinimas. „Daug merginų, kurios atsiuntė 
anketas, nemokėjo lietuvių kalbos“, - teigė 
pašnekovė. Jos čia užaugo, kalba angliš
kai, bet dalyvaudamos konkurse, anot po
nios Zitos, prisilietė prie lietuviškumo.

Siekdamos Miss Lietuvaitė JKkarūnos 
dalyvės varžėsi prisistatymo, etninės sce
nos „Pasaka be galo“, bikini, talentų, vestu
vinių suknelių pristatymo konkursuose.

Busimoji nugalėtoja prisistatymo kon
kurse kaip išskirtinį savo bruožą akcenta
vo polinkį mokytis kalbų (ji teigė galinti 
susikalbėti keturiomis - anglų, rusų, bul
garų ir lenkų) ir patikino atėjusi į konkursą 
įrodyti, kad blondinės ne tik ambicingos, 
bet ir protingos.

Daugiausia ovacijų sukėlė bikini kon
kursas, juoko - pasakos be galo sekimas, 
intrigos - talentų konkursas (merginos 
šoko, skaitė savo kūrybos eiles, demons
travo savo tapybos darbus, piešimo ant kū
no talentą). Žaviausiai merginos atrodė 
pristatydamos salono „Bridal Caprice“ 
puošnių rankų darbo vestuvines sukneles.

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

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

Kita Bali pusė - už 
Didžiosios Kutos ribų

Turistas, sėdintis ant gretimos baro 
taburetės ir vartantis turistines skrajutes 
išgirsta, kad aš čia gyvenu. Jo akys sužvil
ga, ir jis sako: “Kokia tai vietovė Bedugni? 
Arba Lovina - mes galvojame ten nuva
žiuoti keliom dienom”.

“Ummmm...”, - sakau aš. “Aš tai ten 
nesu buvęs, aš paprastai sukuosi Lcgiano ir 
Seminjako rajonuose. Tiesą pasakius, aš 
niekad nesu buvęs toliau kaip Umalas...” 
Aš nutylu sumišęs.

“Kiek laiko jūs jau gyvenate Balyje?” - 
klausia jis.

Aš jam pasakau, kad metus. Jis visiškai 
atsilošia ir žiūri į mane lyg aš būčiau ko
kia nauja nuodingos rupūžės rūšis.

“Taaaip... tai jums visai neįdomu 
pamatyti daugiau negu tik pietinę salos 
dalį?”

Aš esu įgeltas. Man labai įdomu, bet 
baisieji dvyniai, - Atidėliojimas ir Tingi
nystė - yra susimokę sutrukdyti mano 
pastangas. Aš turiu daugybę pasiaiškini
mų: keliai yra baisūs, judėjimas keliuose 
yra košmaras, kelionė bus labai ilga... Na, 
kiek gi ryžių laukų aš noriu pamatyti per 
vieną dieną? Bet kaip paskui pasirodo, tie 
visi išankstiniai įsivaizdavimai buvo visai 
neteisingi. Po to, kai baro nepažįstamas 
mane pažadino iš apatijos (ačiū, drauguži!), 
mano draugai mane irgi paskatino. Aš
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Po trumpos pertraukos merginas ver
tinusiai komisijai (ambasadoriui Oskarui 
Jusiui, internetinio portalo redaktorei 
Dovilei Ilevičiūtei ir 1.1.,) pasitarus, pa
skelbtos nominantės: „Miss Foto“ tapo 
Laura Strikunaitė, „Miss Publika“ - Lina 
Skukauskaitė, „Miss Talentas“ - Paulina 
Sabaliauskaitė, „Miss Elegancija“ - 
Monika Kome, „Pirmoji Vice Miss“ - 
Kristina Burneikaitė ir „Miss Lietuvaitė“ 
-Viktorija Tamutytė.

Po gausių sveikinimų j užkulisius grį
žusi nugalėtoja nebuvo šneki - vis dar 
negalėjo atsigauti. „Nežinau. Galbūt, - 
paklausta, kaip jaučiasi, ir ar šis titulas 
pakeis jos gyvenimą, trumpai atsakinėjo 
Viktorija. - Manau, laimėjau, nes įdėjau 
labai daug pastangų šiam konkursui 
besiruošdama“, - atsakė mergina.

Visą vakarą publiką linksmino Tikroji 
Išdykėlė, Gina Cinskytė, Arvydas Beiga, 
Andrius Abromavičius.

Vilma Okunevičiūtė

pasileidau į kelionę ir pamačiau, kokių 
lobių aš iki šiol nebuvau matęs.

Vos 50 kilometrų į šiaurę nuo mano 
įprastinių mėgiamų vietų aš pamatau 
Bedugulą. Ten vėsu-toji vietovė yra 1500 
metrų virš jūros lygio. Prekyvietės atrodo 
įdomios ir aš imu derėtis dėl maišiuko 
riešutų. Mano derėjimosi įgūdžiai gerai 
ištobulinti Kutos krautuvėse ir pardavė
jas maišiuko kainą nuleidžia ligi 35,000 
rupijų.

“Mažas maišiukas”, - sako mano bali- 
nietis vairuotojas, bandydamas nesijuokti. 
“Ar nori daugiau? Pigiai?”

Aš noriu jam padaryti malonumą ir 
sutinku. Jis grįžta su keturis kartus di
desniu maišeliu. “15,000”, - sako jis man 
trumpai. Jis yra mandagus ir nesišaipo. 
Harga (kaina) bule,harga vietiniam.

Paskui jis mane nuveža į Kebun Raya 
Eka Kaiya - Bedugulo botanikos sodą, 
įkurtą prieš 50 metų. 120 hektarų plote 
yra tikras augmenijos stebuklų kraštas. 
650 rūšių medžių, 500 įvairių orchidėjų. 
Žmogus, staiga čia atsidūręs iš kito pa
saulio krašto , lengvai galėtų pagalvoti, 
kad jis yra Naujojoje Zelandijoje ar Pietų 
Amerikoje, ar net garsiajame Palangos 
botanikos sode Lietuvoje. Vienintelis 
dalykas, kuris atrodo lyg matytas, yra 
tradicinis balinietiškas namelis, pasislėpęs 
tarp medžių. Jame gali apsistoti 12 žmo
nių. Ir jį galima išnuomoti! Kur gi kitur 
kaip Balyje tas galėtų būti?

Važiuodami vėl į šiaurę pro terasomis 
užsodintus ryškiausio žalumo ryžių lau
kus mes pamatome nuostabius ežerus - 
Brataną (ir vienuolikos pakopų vandens 
šventyklą prie jo), Buyaną ir Tamblinganą. 

-Neįtikėtinai geras kelias vingiuoja aštrio- 
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Emigrantų vaikams
Anglijoje buvo sukurtas ir išleistas 

pirmasis lietuviškas mokomasis videopro- 
jektas vaikams „Žalgirio mūšiui 600 metų 
-vaikiškai“. Rugsėjo 14-osios pavakarę jis 
buvo pristatytas Londone, knygyne 
„Knygnešys“, kur skambėjo vaikiški bal
sai, buvo girdėti suaugusiųjų pasididžia
vimo atodūsiai ir griausmingos katutės.

Pagrindinis mokyklėlės „Mano pirmie
ji mokslai“ principas - „Žaisk, bandyk, 
kurk ir mokykis“ - atsispindi šiame vai
dinime, kurio aktoriais tapo 2-10 metų 
vaikai.

Sumanymas buvo nufilmuotas vos per 
dvi savaites, tačiau rezultatas - nuostabus. 
Fotografė Olga Onaitienė (ji ir vieno 
mokinio mama) debiutavo kaip kino ope
ratorė ir videorežisierė. Videoprojekto 
peržiūra baigėsi audringais plojimais ir 
bendra jaunųjų aktorių daina.

Ta proga, mažiausiems vakaro daly
viams buvo surengtas piešinių konkursas 
„Nupiešk Žalgirio mūšio karvedį Vytau
tą Didįjį“. Dalyvavo net 17 jaunųjų daili
ninkų, o jų darbus vertino komisija.

Po gana karštų debatų buvo išrinkti 
keturi nugalėtojai. Pirmoji vieta atiteko 
Nedai Lipčiūtei (6 m.), antroji - Enrikai 
Kazlauskaitei (7 m.), trečiąją vietą pasi
dalijo Adriana Andriušaitytė (4 m.) ir 
Armandas Onaitis (4 m). Nugalėtojai buvo

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 Melbourną 
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

mis kilpomis per kalnų perėjas 1220 met
rų aukštumoje. Motociklistai, su šiltomis 
striukėmis ir šalikais, tokie pat bepročiai 
kaip ir pietuose - nesirūpindami mus pra
lenkia, nežiūrėdami kas už kampo. Man 22 
laipsnių temperatūra yra labai maloni, jie, 
ant lekiančių motociklų turbūt jaučiasi 
kaip Mawson bazėje, Antarktikoje.

Nusileidę iki jūros lygio mes važiuo
jame į Loviną. Ir vėl staigmena. Tai nėra 
“miestelis” kaipo toks - tai visa eilė kai
melių, kurie susijungė į malonų 12 km 
ruožą. Bet jis ramus ir draugiškas, o pa
jūriai labai įspūdingi. Restoranuose kai
nos perpus pigesnės negu Legiane, o mais
tas puikus. Pardavėjai nerodo jokio 
veržlumo. “Aš turiu sarongų. Gal nori 
pirkti?” Aš mandagiai atsisakau. “OK. 
Jokių problemų”. Ką? Jokių įtikinėjimų? 
Jokio spaudimo? Man ši vietelė jau ima 
patikti. Ir butai čia patogūs bei pigūs.

Aš truputį pasvarstau, ar nepažiūrėjus 
delfinų. Bet ekskursijos vadovas paaiš
kina, kad jo laivas išplaukia 6 vai. ryto, tai 
reiškia, kad reikia keltis 5 vai. Aš geriausiu 
atveju iš ryto ne labai gyvas, bet 5tą valan
dą ryto yra juokinga. Delfinams neteks 
manęs pamatyti

Kitą dieną mes pravažiuojam pro 
Singarają pakeliui į Baturo ežerą. Aš mies
telio daug nepamatau, bet pastebiu, kad jis 
yra švarus. Jokių šiukšlių maišiukų, jokių 
besimėtančių šiukšlių. Mes turėtume pa
grobti keletą už tvarką atsakingų žmonių 
ir atgabenti juos į Bali, kad pamokytų 
mus, kaip to pasiekti. Man tikrai padaro

- apie Žalgirio mūšį

apdovanoti Londono lituanistinės mokyk
los ir kitų suteiktais prizais.

Netrukus šia netradicine mokymo 
priemone - „Žalgirio mūšiui 600 metų - 
vaikiškai“ - bus prekiaujama ir Lietuvoje. 
Vaizdo diskas jau platinamas Anglijoje, 
kur jį galima įsigyti „Lituanica“ parduo
tuvėje įsikūrusiame knygyne „Knygnešys” 
arba užsisakyti internetu:

www.knygnesys.co.uk
Rasa Liaugaudaitė

rove ir lietuviškos dvasios palaikymu 
netgi pačiame pasaulio pakraštyje.

SKELBIMAS
Visus, kam svarbus toks prisiminimas, 

visus tikėjimo namiškius kviečiu į Mel
bourne lietuvių katalikų šeimynos 60- 
ečio 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 

įspūdį. Bet kai mes pasiekiam Kintamanį, 
tas įspūdis išblėsta. O Baturo ežero ir ug
nikalnio vaizdai yra nuostabūs, bet kai 
kurie žmonės mane verčia manyti, kad aš 
esu Kutos aikštėje. Visur pilna turistinių 
autobusų, restoranai su geresniu vaizdu 
nežmoniškai pakelia kainas už kažkokią 
nvapetitišką pliurzę, ir pardavėjai yra 
įkyrūs, neatstojantys, verkšlenantys ir 
agresyvūs. Ir be to, netrūksta meistrų, kurie 
siūlosi pataisyti automobilius, kuriuos pa
tys tyčia apgadino.

Aš netikėtai grįžtu prie automobilio ir 
atrandu du apšiurusius žmogėnus, susi
gūžusius prie užpakalinių ratų.

“Ką jūs čia darote?”, - klausiu aš.
“A, mes tik tikrinam jūsų padangas”, - 

sako vienas.
“O jūsų draugas kitoje pusėje?” - 

klausinėju toliau.
Antrasis lyg sugautas ateina, įsikišda

mas į kišenę kažkokį kietą blizgantį daiktą.
“Tai kaip padangos, ar tvarkoj?” - klau

siu vėl, tuo pačiu metu juos nufotogra
fuodamas.

“Taip, taip”, - sako jie atsitraukdami.
“Ir jos liks tvarkoj, ar ne?” - aš sakau 

labai tvirtai. Tai nėra klausimas, ir jie tą 
supranta.

Tai buvo labai trumpa kelionė, bet ji iš
traukė mane iš geto. Aš turėjau progos pa
matyti Bali Salos turtingumą ir įvairumą, o 
ne tik siaurą Bali turistų geto. Aš žinau, 
kad dar daug galima pamatyti ir sužinoti. 
Ir aš tikrai ketinu tą padaryti ilgai ne
laukdamas. PABAIGA
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SHOWCASING TALENT!!!!
December 29, 2010, 7pm Lithuanian House

555 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.nct 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

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

I<VI participate in the
Youth Art Show, 27 - 30 December 2010 
during the Lithuanian Days in Melbourne 2010

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

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

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

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

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

Sydnėjaus Senjorų / Pensininkų Klubo 
narių dėmesiui

Šaukiamas svarbus susirinkimas, kuris įvyks antradienį, spalio 12 d., 12 vai.
Sydnėjaus Lietuvių Klube Bankstowne.

Visi užsiregistravę būtinai dalyvaukite, nes norime padaryti bendrą nuotrauką 
ir išrinkti pirmininką/ę.

Norintys prisijungti visada yra mielai laukiami.
Po susirinkimo bus bendri pietūs. Kaina $10. Laukiame visų senjorų ir 

pensininkų. Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Lietuvos muzika...
Atkelta iš 5 psL

Išeivijos kompozitoriai
Iš Lietuvos kompozitorių paminėtini 

Juozas Strolia, harmonizavęs daug liau
dies dainų ir sukūręs originalių savų dai
nų. Jo opus maximus yra kantata “Tva
nas” su Mykolaičio - Putino žodžiais bei 
simfoninio orkestro palyda. Žinoma, la
bai originalus yra jo šešių balsų moterų ir 
vyrų choras su kalbėtoju. Be to, jis sukūrė 
nemažai kūrinių fortepijonui ir smuikui, 
bei šešių dalių muziką “Eglei, žalčių 
karalienei”. Strolios trys sūnūs - Vytautas, 
Faustas ir Herkulis - taip pat muzikai. 
“Encyclopedia Lituanica” V-me tome, psl 
311, radau įdomų komplimentą Juozui 
Stroliai, kad jis labai pasižymėjo jaunimo 
tarpe Čikagoje, cituoju:

“ Residing in the Chicago area since 
1959, he is responsible more then any other 
person for cultivation of the Lithuanian folk 
song among the youth of the largest 
Lithuanian community in the United 
States.”

Neabejotinai JAV gyvena ir kuria di
desnioji išeivių kompozitorių dalis. Iš jų 
paminėtini vyresniosios kartos Vytautas 
Bacevičius ir jo duktė Gražyna Bacewicz, 
kuri yra smuiko virtuoze ir pasižymėjusi 
kompozitorė, laimėjusi tarptautinių pri
zų. Kiti kompozitoriai - Kazimieras, Vik
toras Banaitis, Bronius Budriūnas, Julius 
Gaidelis, Jeronimas Kačinskas, Vladas 
Jakubėnas ir Julius Štarka. Iš jaunesnių - 
Darius Lapinskas, Bruno Markaitis, 
Leonardas Šimutis, Jonas Švedas jun., 
Alfonsas Mikulskis, Stepas Sodeika, Pet
ras Rėklaitis, Antanas Nakas, Stasys 
Gailevičius, J. Govedas ir Stasys Graužinis.

Paminėjome daug kompozitorių, bet į 
šį skaičių neįtraukėme kompozitorių bei 
dabartinių ir pačių jauniausių Lietuvoje ir 
išeivijoje. Mano sąraše yra apie 50 kom
pozitorių Lietuvoje ir išeivijoje.

Tad peršasi išvada, kad lietuvių tauta, 
pagarsėjusi savo liaudies dainomis, se
nomis sutartinėmis ir vis gausėjančiomis 
kompozitorių gretomis, yra įnešusi kuk
lų, bet labai originalų ir savitą indėlį į Pa
saulio muzikos lobyną. □

O? NEW YEAR’S EVE BALL
- TICKET SALES 

aid1 mclboorno -joto
Unlike other ALD events the New Year’s 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 Year’sEve 

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

Commonwealth Bank of Australia BSB 063158
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 Club 

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 together with 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 Club.

* 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 - suaugusiem $75, vaikam iki 12m $45, vaikam iki 3m, 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 Year’s 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 Melbourno 
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 Inn, 
765 Old Calder Hwy. Keilor, Tel. (03)9336-3011.

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

Bronė Staugaitienė
Naujųjų Metų Baliaus ko-ordinatorė

Mirus

A'u’A Rasai Lipšienei,
vyrui Edžiui, sūnums Jonui ir Andriui, giminėms ir artimiesiems reiškiame 

gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Laima ir Kęstas Protai

A'frA Rasai Lipšienei
mirus, giliai užjaučiame vyrą Edį, sūnus Andrių ir Joną, marčias Rimą ir 

Jazminą, gimines ir artimuosius.
Laima ir Vytenis Šliogeriai
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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: 0407214290), pas Apylinkės Valdybos narius ir Klubo raštinėje.

Užpildytas anketas prašome siųsti Valdybos sekretorei adresu: 43B Edgar 
St, Auburn NSW2144.

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

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos nariams

Visuotinis metinis narių susirinkimas
įvyks sekmadienį, spalio 24 dieną, 2 vai. p.p. Lietuvių Būstinėje, 2 Bradfield

Street, Downer. Prašome narius dalyvauti
DARBOTVARKĖ:

1. Susirinkimo atidarymas
2. Atsiprašymai
3. Mirusiųjų pagerbimas
4. Praėjusių metų Metinio visuotinio susirinkimo protokolo skaitymas
5. Pirmininko pranešimas
6. Iždininko pranešimas
7. Sekretorės pranešimas
8. Renginių koordinatorės pranešimas
9. Sąjungos Revizoriaus Komisijos priėmimas ir ataskaita dėl 2009 -10 m.
10. Organizacijų Revizijos Komisijos pranešimas
11. Mandatų Komisijos rinkimai
12. Sąjungos Valdybos rinkimai
13. Revizijos Komisijos rinkimai
14. ALB Krašto Tarybos dviejų atstovų rinkimas
15. Klausimai ir pasiūlymai
16. Susirinkimo uždarymas.
Kviečiame dalyvius pasilikti pasibaigus susirinkimui pabendrauti prie vaišių.

Sekretorė
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

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

Klubo restoranas
Virtuvėje dirba šefas Antrinio.

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

MELBOURNO LIETUVIŲ KATALIKŲ

60 metu* juUliejus
Šiais metais spalio 31d., sekmadienį, Melbourne Lietuvių Katalikų Parapija 

švęs savo 60 metų įsikūrimo jubiliejų.
Melboumo Parapijos Taryba maloniai kviečia visus parapijiečius ir svečius iš 

arti ir toli gausiai dalyvauti tą dieną iškilmingose Padėkos Mišiose, kurios įvyks 
12.00 vai. Šv. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje, North Melbourne.

Organizacijas prašome dalyvauti su savo vėliavomis.
Po to kviečiame visus į šventinius pietus Lietuvių Namuose, 50 Errol St. 

North Melbourne, užsisakant vietas pas Stefą Simutytę -Oetterli tel: 9370 5964 
(Po 6.30 vai vakaro) arba Rūtą Švambarytę-Kenny tel: 94314852 iki spalio 24 
dienos. Laukiame Jūsų visų.

Australijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas:
www.austlb.org

Melbourne senjorų pensininkų išvyka 
į IVIt. Macedon

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

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

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

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 spalio 7 dieną

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

v- . 1 - . ... .

“Musų Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne 
vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.

(Vidurdienį laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Mondays 10 a.m.

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. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

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