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Prezidentė reikalauja naikinti korupcijąPasaulio dviračių čempionatas Geelonge

Šių metų rugsėjo 29 - spalio 4 dienomis Geelonge vyko Pasaulio dviračių čempionatas 
(2010 UCI Road World Cycling Championship), kuriame dalyvavo ir sportininkai iš 
Lietuvos. Plačiau apie čempionatą skaitykite “M.P.” psL 6.
Nuotraukoje - Lietuvos sportininkai su Geelongo lietuviais.

Žinoma kaip kovotoja prieš 
korupciją, kuri yra viena iš 
pastebimų Lietuvos blogybių, 
Prezidentė Dalia Grybauskai
tė žengia dar vieną žingsnį. 
Kaip praneša žinių agentūra 
BNS, ji teigia, jog reikia patik
rinti visų valstybės tarnautojų 
skaidrumą. Tuo tikslu ji siūlo
Seimui išplėsti sąrašą asmenų, skiriamų į 
aukštas pareigas, kuriuos turės tikrinti 
specialiosios antikorupcinės tarnybos.

“Valstybės tarnyba turi būti visa apim
ta, patikrinimai turi tapti privalomais 
prieš priimant į valstybės tarnybą. Valstybės 
tarnyboje visi dirbantys žmonės turi būti 
patikrinti ir atitikti aukščiausius etikos 
reikalavimus”, - žurnalistams paaiškino 
Prezidentė. Tai suprantama kaip jos natūra
li reakcija į spaudoje nuolat iškeliamus 
finansinius bei protekcijų skandalus, į 
kuriuos būna įsivėlę ir aukšti pareigūnai

bei valdžios ar Seimo nariai.
Prezidentūra jau pranešė, 

kad į specialiųjų tarnybų tikri
namų asmenų sąrašą siūloma 
įtraukti ministerijų kanclerius, 
savivaldybių administracijos di
rektorius, visus politinio (asme
ninio) pasitikėjimo valstybės 
tarnautojus, prokurorus, strate

ginę reikšmę nacionaliniam saugumui 
turinčių įmonių ir valstybės įmonių, jų pa
dalinių vadovus ir pavaduotojus.

Kol specialiosios tarnybos nepateikė 
tokios informacijos, siūloma uždrausti 
priimti j valstybės tarnybą. Taip pat siūloma 
numatyti, kad specialiųjų tarnybų pateikta 
informacija gali būti teisinis pagrindas 
nepriimti arba atleisti asmenį iš valstybės 
tarnybos. Pataisos taip pat numato gali
mybę operatyvinę informaciją naudoti ir 
traukiant asmenį drausminėn, tamybinėn 
ir administracinėn atsakomybėn. ELTA

Sulaikytas Alytaus meras
Algimantas 

Kabaila Lietuvos Įvykių apžvalga
Ar Lietuva 

pasieks euro 
zoną?

Seimo Pirmi
ninkė Irena Degu
tienė sako tikinti, 
kad valdančiajai 
koalicijai pakaks 
balsų parlamente 
laiku priimti kitų 
metų biudžetą.

“Man atrodo, kad biudžetas bus pri
imtas... Žinoma, ne visi balsuos už biu
džetą, didesnė dalis opozicijos, matyt, jam 
nepritars. Tačiau tikiu, kad vienas kitas 
pritars, ir biudžetas bus priimtas laiku”, - 
sakė parlamento vadovė.

Valdančiųjų konservatorių atstovė 
I.Degutienė taip pat sakė, kad problemų 
balsuojant gali kelti vienmandatėse rinki
mų apygardose išrinktų parlamentarų 
elgesys, kai jie stengiasi formuojant biu
džetą gauti tik savo apygardai. “Ne kartą 
sakiau, kokias matau spragas priimant 
biudžetą. Ypač-kaip elgiasi Seimo vien- 
mandatininkai. Išrinktieji vienmandatėse 
apygardose iš esmės dirba kaip savivaldos 
atstovai Seime. Vienam reikia mokyklai 
stogą uždengti, kitam - lopšelyje langus 
naujus sudėti, trečiam-dar ką nors. Bet iš 
esmės jie taip tik įsiteikia savo rinkėjams”, 
- sakė LDegutienė.

“Priimant biudžetą prasideda paklo
dės tąsymas. Kas daugiau savo vienman
datei apygardai išmuš pinigų”, - teigė 
parlamento vadovė. Ji atkreipė dėmesį, kad 
kaimyninėse Lenkijoje, Latvijoje vienman
dačių apygardų nėra, tačiau pažymėjo, kad 
visuomenė nori Seimo narius rinkti tokio
se apygardose.

Vyriausybė žada, kad kitąmet biudže
tas vėl bus taupus. Planuojama, kad jo 
deficitas kitąmet turėtų būti mažesnis nei 
6%, o 2012 metais-neviršyti3%. Pasiekus 

tokius planus, Lietuva turėtų galimybę 
2014 metais įsivesti eurą.

Policijos - angelų sargų diena
Dažnai girdime nusiskundimus dėl po

licijos nesąžiningumo ir kitų nevykusių 
pasireiškimų, tad malonu išgirsti, kaip 
švenčiamas Lietuvos policijos atkūrimo 
dvidešimtmetis. Ta proga Kaune įvairiais 
renginiais bus minima Policijos - angelų 
sargų diena. Kauno centre esančioje Vie
nybės aikštėje pasirodys raitosios polici
jos kuopos pareigūnai, studentai demons
truos kovinius veiksmus, kauniečiams ir 
miesto svečiams bus rodomi tarnybinių 
šunų sugebėjimai.

Vienu įspūdingiausių šventės akcentų 
taps “Aro” rinktinės išminuotojų roboto 
šarvuočio galimybių demonstravimas. 
Šventės metu taip pat bus parodyta skirta 
riaušėms malšinti policijos mobilių kuo
pų įranga ir visi naujausi policijos auto
mobiliai bei motociklai.

Policijos šventėje ruošiasi dalyvauti ir 
svečiai iš užsienio - Latvijos, Estijos, Len
kijos ir Vokietijos pareigūnai su tarnybi
niais automobiliais.

Policijos departamento atstovas 
R.Matonis teigė, kad policija savo šventę 
jau keletą metų organizuoja ne sostinėje. 
Anot Policijos departamento atstovo, 
Vilniuje ateinančių į policijos švente 
kiekvienais metais būdavo vis mažiau, 
kadangi sostinėje renginių yra daug.

“Mažesnių miestų gyventojai galbūt 
nėra matę nei raitosios policijos, nei “Aro” 
pareigūnų pasirodymo, tad jiems ta šventė 
tikrai būna žymiai įspūdingesnė, ateina 
daugiau žmonių”, teigė R.Matonis.

Nepaverskite Lietuvos 
“tarpine zona”

Įprastinės ginkluotės Europoje ribojimo 
sistema neturi paversti Lietuvos “tarpine 
zona”, sako aukšto rango diplomatas,

Nukelta į 2 psL

(DELFI). Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) pareigūnai Alytaus miesto merą 
Česlovą Daugėlą sulaikė 48 valandoms.

Kartu buvo sulaikyti Alytaus miesto 
savivaldybės administracijos direktorius 
Giedrius Čereškevičius, savivaldybės 
Statybų skyriaus vedėjas Sigitas Stumb
ras, Statybų skyriaus vyriausioji spe
cialistė Jūratė Sadauskienė ir bendrovės 
“Kortas” direktoriaus pavaduotojas Ei
mutis Biekša.

STT pranešė, kad Alytaus valdininkai 
buvo sulaikyti atliekant ikiteisminį tyri
mą dėl piktnaudžiavimo tarnyba, doku
mentų klastojimo ir didelės vertės (daugiau 
nei 500,000 litų) svetimo turto iššvaistymo.

V
Žalioji kortelė

Nors JAV nedarbo lygis vis dar siekia 
9.6%, vėl milijonai žmonių, tarp jų lie
tuviai, bandys laimę imigracinių vizų 
loterijoje, kuri prasidės spalio 5-ąją, rašo 
„Lietuvos rytas“. Amerikiečiai pasirengę 
išdalyti 50,000 žaliųjų kortelių, kurios 
užsieniečiams suteikia teisę gyventi ir 
dirbti JAV.

Galimybių laimėti nėra labai daug, nes, 
pavyzdžiui, pernai loterijoje laimę bandė 
daugiau nei 12 mln. žmonių. Šiemet, kitaip 
negu praėjusiais metais, loterija vyks ne 
du, o vieną mėnesį - iki lapkričio 3 dienos.

Loterijos dalyviai privalo būti baigę vi
durinę mokyklą ir per pastaruosius pen-

Namai ir butai dar pinga
Trečiąjį šių metų ketvirtį būstas 

Lietuvoje vėl pigo, rodo Registrų centro 
rengiamas Lietuvos būstų kainos indek
sas. Jis neatitinka nei rinkos lūkesčių, nei 
rinkos dalyvių skelbiamų duomenų, rašo 
“Verslo žinios”. Negalutiniais Registrų 
centro skelbiamo būsto kainų indekso 
duomenimis, 2010 m. trečiąjį ketvirtį, 
palyginti su antruoju, Vilniuje parduotų 
būstų vidutinė kaina smuko maždaug 
4%, o likusioje šalies dalyje - beveik 8%.

Anot STT, ikiteisminis tyrimas at
liekamas dėl nusikaltimų, susijusių su 
statybomis Alytuje. Pasak Alytaus žinia- 
sklaidos, pastaruosius kelerius metus 
Alytuje daugiausia statybų atlieka Č.Dau- 
gėlos šeimos statybų bendrovė “Kortas” 
arba tos įmonės, kuriose Č.Daugėla turi 
akcijų. Č.Daugėlai tapus meru, prokurorai 
jam iš karto pateikė įtarimus, kad jis, 
būdamas Alytaus statybos bendrovės 
“Kortas” vadovu, sukčiavo pridėtinės 
vertės ir pelno mokesčiais. Merui teismas 
tuomet skyrė tik 1,300 litų baudą. Už 
Socialdemokratų partijos vardo diskre
ditavimą Č.Daugėla yra pašalintas iš 
partijos. □

- ir lietuviams
kerius metus turėti dvejų metų darbo, ku
riam reikalingas mažiausiai dvejų metų 
išsilavinimas, stažą. Dalyvavimas loterijoje
- nemokamas. Tik tuo atveju, jei žmogus 
patenka tarp atrinktųjų ir yra pakviečiamas 
į pokalbį artimiausioje JAV atstovybėje, 
tenka atverti piniginę.

JAV pareigūnai perspėjo, kad žmonės 
nesusigundytų sukčių bandymais išvilioti 
pinigų už pagalbą laimėti žaliąją kortelę, 
nes taip gauti imigracinės vizos neįma
noma. Savo statusą kiekvienas loterijos 
dalyvis turės pasitikrinti internete po kitų 
metų gegužės 1-osios adresu:

http://dvlottery.state.gov

Palyginti su trečiuoju praėjusių metų 
ketvirčiu, šiandieninės būsto kainos 
Vilniuje yra mažesnės vidutiniškai 8%, o 
likusioje šalies dalyje - kone penktadaliu 
(18%). Vilniuje vidutinė buto kvadratinio 
metro kaina smuktelėjo nesmarkiai - 
0.5%, o likusioje šalies dalyje - kiek dau
giau nei 4%.

Registrų centro specialistai pažymi, 
kad pastarųjų metų būstų kainų nuosmukį 
lydi išaugęs rinkos aktyvumas. ELTA
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Trumpai iš visur
♦ Irano branduolinės programos vado
vas pareiškė, kad pirmosios šalyje atomi
nės jėgainės paleidimas atidėtas dėl “ma
žo nuotėkio”, o ne kompiuterinio viruso. 
iVkteprezidentas Ali Akbar Salehi, kuris 
tįip pat vadovauja Irano atominės ener
getikos organizacijai, sakė, kad nuotėkis j 
netoli Bušehro reaktoriaus bloko esantį 
vandens telkinį dabar jau likviduotas.
♦ Japonijoje pietinę Okinavos salą spalio 
4 d. sukrėtė 6.3 taško požeminiai smūgiai, 
pranešė JAV geologijos tarnyba; Japonijos 
meteorologijos tarnyba (JMT) kiek anks
čiau nurodė 6.4 taško stiprumą.
Žemės drebėjimas įvyko 35.4 kilometro 
gylyje, 320 kilometrų į pietvakarius nuo 
Nahos Okinava saloje. JMT ir iš karto 
paskelbė apie 50 centimetrų aukščio cu
namio bangos pavojų Mijako salai, tačiau 
po 45 minučių šį pavojų atšaukė.
♦ Senovės keltų gamtos garbinimas Di
džiojoje Britanijoje pripažintas oficialia 
religija. Druidizmas tapo pirmuoju pa
gonišku tikėjimu, kuriam suteiktas toks 
statusas, praneša naujienų agentūra „The 
Associated Press“.
Tam, kad druidizmas būtų pripažintas 
oficialia religija, specialios labdaros ir 
religinių organizacijų registravimo ko
misijos leidimo reikėjo laukti penkerius 
metus. Norėdami būti įregistruoti religine 
organizacija druidai turėjo atitikti kelis 
minėtos komisijos reikalavimus, įskaitant 
tikėjimą aukštesne jėga, tam tikrą vienybę 
ir idėjų sistemą, kuri neprieštarauja mo
ralės normoms.
Oficialios religijos statusas suteiks drui
dams tam tikrų mokestinių lengvatų, leis 
reguliariai rengti gamtos garbinimo 
ritualus. Šiuo metu Britanijoje suskaičiuo
ta tik 350 druidais save vadinančių žmo
nių, kurie kiekvieną mėnesį moka 10 sva

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
komentuodamas šiuo metu vykstančias 
konsultacijas atnaujinti tarptautinę sutartį

“Mes nenorime tapti kažkokia speci
fine zona. Jau esame buvę visokiomis 
tarpinėmis ir buferinėmis zonomis”, - BNS 
sakė užsienio reikalų viceministras Eval
das Ignatavičius.

Jungtinės Valstijos pastaruoju metu 
aktyviai ragina susitarti dėl Įprastinės 
ginkluotės Europoje sutarties, kuri numa
to karių ir sunkiosios ginkluotės riboji
mus. Lietuva ir kitos Baltijos šalys šioje 
sistemoje nedalyvauja, motyvuodamos tuo, 
kad savo įsipareigojimų nevykdo Rusija.

E.Ignatavičius sakė, kad vasarą prasidė
jusiose konsultacijose Lietuva pasiliko 
galimybę prisidėti prie sutarties, tačiau ne 
be sąlygų. “Mes labai atidžiai žiūrime, kad 
nėnūkentėtų mūsų saugumas, kad būtų 
išsaugotas skaidrumas, abipusiškumas ir 
ka'tr neatsidurtume kažkokioje naujų 
ribojimų ar erdvėje, kur mums uždedamos 
tūbos, bet negauname jokių saugumo' 
gątantijų”, - sakė jis.
f. - Įprastinės ginkluotės Europoje sutartis 
jįĮGES) nustatė Šaltojo karo jėgų pusiau
svyrą. Vėliau, 1999 metais, Stambule buvo 
pasirašytas susitarimas dėl sutarties pri- 
(jpaimo. Tačiau šio susitarimo ratifikavimas 
lipiko. NATO šalys siejo ĮGES su Rusijos 
ginkluotųjų pajėgų išvedimu iš Gruzijos ir 
Moldovos. Rusija kategoriškai atmeta šias 
sąsajas. Diplomatas pabrėžė, kad Baltijos 
šalių padėtis yra “labai specifinė ir dėl 
geografijos, ir dėl istorijos”.

, “Tbrime įvairios patirties, šalia mūsų 
yra daug karinių objektų. Matome ir 
girdime apie pratybas, kurios organi-

Mūsų Pastogė Nr. 40, 2010.10.13, psl. 

rų sterlingų narystės mokestį.
♦ Popiežius Benediktas XVI sekmadienį, 
spalio 3 dieną, paragino pagrindiniame 
Sicilijos mieste Palermo susirinkusius 
maldininkus nusigręžti nuo vietinės mafi
jos “pražūtingo kelio” ir neįsitraukti į nusi
kalstamų grupuočių veiklą.
Benediktas XVI taip pat kalbėjo apie ke
lis šventuosius, kurie esą gali tapti pavyz
džiu jaunimui Italijos didžiausioje saloje, 
kurią tebekausto socialinė ir ekonominė 
krizė. Popiežius savo homilijoje ypatingą 
dėmesį skyrė kunigui Pino Puglisi, dir
busiam viename neramiame Palermo ra
jone ir nužudytam mafijos 1993 metais. 
Sicilijos gyventojai karštai palaiko siūly
mą paskelbti šį dvasininką palaimintuoju.
♦ Eidamas 86-uosius metus mirė pran
cūzų filosofas Claude Lefort, kurio knygos 
buvo skirtos totalitarizmo tyrinėjimams, 
paskelbė dienraštis “Liberation”. C.Lefort 
buvo kairiųjų radikalų grupės “Socializmas 
arba barbarybė” steigėjų, leidęs taip pat 
pavadintą žurnalą.
Tarp autoriaus išleistų knygų - “Šiuolai
kinės visuomenės politinės formos: biu
rokratija, demokratija, totalitarizmas”, 
“Demokratija ir politikos teorija”, “Komp
likacijos: komunizmas ir demokratijos 
dilemos”.
♦ Antradienį, spalio 5 dieną, buvo su
laikyti du paaugliai, įtariami tyčia sukėlę 
didžiulį gaisrą, per kurį sudegė didžioji 
dalis 138 m senumo jūros tilto pietinėje 
Didžiosios Britanijos pakrantėje.
Apie 50 ugniagesių dirbo visą naktį 
mėgindami sutramdyti liepsnas Hastings 
miestelyje, East Sussex Atidarytas 1872 
metais šis statinys turėjo koncertų salę, 
kurioje savo pasirodymus yra atlikę gar
sūs muzikantai, tarp kurių Jim Hendrix, 
„Pink Floyd“ ir „The Rolling Stones“. □ 

zuojamos kaimyninėse valstybėse, o į 
scenarijus įtraukiama ir Lietuvos teritorija”, 
- sakė E.Ignatavičius.

“Reikia atsižvelgti į NATO oro polici
jos misiją, kitą karinę infrastruktūrą, esan
čią Lietuvoje, kurią norime su NATO iš
naudoti mūsų saugumui stiprinti. Žinoma, 
svarbu ir turėti konkrečius gynybos pla
nus”, - sakė E.Ignatavičius. Diplomatas 
pabrėžė esąs tikras, kad į Lietuvos poziciją 
bus atsižvelgiama tinkamai.
ji Opozicija nori pirmalaikių 
ii/ Seimo rinkimų
Vi Lietuvos socialdemokratų partijos ta
ryba spalio 2 d. išplatino kreipimąsi į LR 
Prezidentę dėl pirmalaikių Seimo rinkimų.

“Dabartinė valdančioji konservatorių ir 
lotų dešiniųjų politinių jėgų Vyriausybė sa
vo neprotingais sprendimai įstūmė šalį j 
giliausią krizę. Lietuvoje katastrofiškai iš
augo nedarbas, padidėjo skurdas, emigra
cija, atsirado milžiniška valstybės skola, 
■sumažėjo Lietuvos žmonių pajamos, pen
sijos ir socialinės išmokos. Seimo valdan
čioji dauguma prarado Lietuvos žmonių 
pasitikėjimą ir nėra pajėgi išspręsti šių 
problemų.

j Siūlome Lietuvos Respublikos Prezi
dentei D.Grybauskaitei pritarti pirmalai
kių Seimo rinkimų siūlymui, kurie galėtų 
įvykti kartu su rinkimais į savivaldybių 
tarybas 2011 m. vasario 27 d.”- sakoma 
pareiškime, kurį pasirašo LSDP pirminin
kas Algirdas Butkevičius.

Kaip ir kitur ir veik visada, opozicija 
geidžia kuo greičiau pakliūti į valdžią ir 
todėl nori kuo ankstesnių rinkimų. □ 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

- da,ELTA,BNS ir “Bernardinai”.
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Kas ketvirtas Seimo
Praėjusiais metais parlamente dirbo 

37 Seimo nariai, kurių turtas ir pajamos 
viršijo milijoną litų. Tai rodo specialiame 
“Valstybės žinių” leidinyje paskelbtos 2009 
metų turto ir pajamų deklaracijos. 2008 
metais Seime buvo 35 milijonieriai Pernai 
kai kurie iš jų, pavyzdžiui, Aleksandras 
Sacharukas šį titulą prarado, tačiau atsi
rado ir penki nauji milijonieriai

Iš Seimo pasitraukus milijonieriui iš 
Kėdainių Viktor Uspaskich’ui, turtingiau
sio parlamentaro titulas atiteko jokiai 
partijai nepriklausančiam Valdemarui 
Valkiūnui. Pernai jis deklaravo turėjęs tur
to už 33.139 mln. litų, santaupų - 3.2 mln. 
litų, puse milijono jis buvo paskolinęs, dar 
1.3 mln. litų pasiskolinęs. Bendra jo turto 
ir piniginių lėšų sumą - 36.34 mln. litų.

Antrą vietą pagal turtus Seime užima 
socialdemokratas Bronius Bradauskas. Jo 
ir žmonos bendras turtas su piniginėmis 
lėšomis praėjusių metų pabaigoje sudarė 
24.89 mln. litų. Beje, per metus šis skai
čius padidėjo 4 mln. litų.

Treti liko parlamente dirbantys su
tuoktiniai liberalas Kęstutis Glaveckas ir 
konservatorė Rūta Rutkelytė. Jų bendras 
turtas ir santaupos siekė 12.43 mln. litų. 
Beveik nepasikeitė socialdemokrato Jo
no Jagmino ir jo žmonos Audronės turti
nė padėtis - jie, kaip užpernai, išlaikė 
maždaug 10 mln. litų turtą. Buvęs social
demokratas Andrius Šedžius deklaravo 
turto ir piniginių lėšų už 8.69 mln. litų, 
tačiau apie 6.5 mln. litų yra skolinti.

Kita parlamentarų pora - buvęs Seimo 
pirmininkas “prisikėlėlis” Arūnas Valins
kas ir jo žmona Ingrida Valinskienė - sa
vo turtą bei santaupas įvertino 6.21 mln. 
litų. Po 6 mln. litų savo šeimos turtą bei 
pinigus įvertino Seimo Krikščionių par
tijos frakcijos narys Jojias Ramonas bei 
Mišriai Seimo narių grupei priklausanti 
Agnė Zuokienė.

“Tvarkiečio” Vytauto Galvono ir jo

Brangios A. Brazausko laidotuvės
Prezidentūra prašo Vyriausybės skirti 

daugiau nei 100,000 litų buvusio Pre
zidento Algirdo Mykolo Brazausko 
laidotuvių išlaidoms padengti. Finansų 
ministerijos siūlys, kad 101,800 litų bū
tų padengti iš Vyriausybės rezervo..

Kaip sakė Prezidentės patarėja Daiva 
Ulbinaitė, didžiąją šios sumos dalį suda
ro išlaidos laidotuvių aptarnavimui (be
veik 13,000 litų), apsaugos priemonėms 
(12,000 litų), garso, vertimo technikai, 
ekranams, paviljonams (23,000 litų), 
transporto paslaugoms (11,000 litų), svečių

Užsidegė Lietuvos keltas „Lisco Gloria”
(DELFI). Šeštadienį, 

spalio 9 d., netrukus po vi
durnakčio iš Kiel’io uosto 
(šiaurės Vokietija) į Klaipė
dą plaukusiame kompani
jos „DFDS Lisco“ kelte „Lis- 
co Gloria“ (žiūr. nuotr. deši
nėje) kilus gaisrui nesunkiai 
nukentėjo 28 keleiviai, tarp 
jų 6 lietuviai. Dauguma jų 
apsinuodijo smalkėmis. 249 
kelto keleiviai bei įgulos 
nariai buvo evakuoti į neto- 
liesę buvusį Vokietijos keltą 
„Deutschland“ ir parpluk
dyti atgal į Kiel’io uostą. 
Dauguma keleivių specialiais lėktuvų 
skrydžiais į Lietuvą turėtų būti parskrai
dinti sekančią dieną. Bendrovė keleiviams 
žada kompensuoti patirtus nuostolius.

Kelte dauguma -178 - keleiviai buvo 
lietuviai, 6 iš jų yra nesunkiai sužeisti - 
tokią pirminę informaciją Lietuvos už

narys milijonierius 
žmonos Laimos Ritos Gadonienės ben
dras turtas sudaro 3.6 mln. litų, nedaug 
nuo jų atsilieka liberalu neseniai tapęs 
Arminas Lydeka su sutuoktine Olga Bri
gita Lydekienė. Jie turto ir piniginių lėšų 
deklaravo už 3.4 mln. litų. Beje, per me
tus Lydekų turtas išaugo beveik milijonu 
litų. Po 3 mln. litų turtą valdo socialde
mokrato Juozo Palionio ir valstiečių liaudi
ninkų atstovo Konstanto Rainelio šeimos.

1999 metais į Seimą buvo išrinkti tik 2 
milijonieriai, 2000 metais - jau 13, 2004 
metais - 28,2008 metais - 35 milijonieriai. 
Dabar šis skaičius pašoko iki 37.

TUrtingi ir tarnautojai
Kaip apskaičiavo „Verslo žinios“, 

pernai Lietuvos politikai, tarnautojai, 
teisėjai ir kiti viešieji asmenys bei jų šei
mos nariai, kurių iš viso buvo beveik 
45,000, valdė didesnį nei 5 mlrd. litų dek
laruotą turtą. Turtingiausias politikas - 
Vaidas Šimaitis, Palangos savivaldybės 
tarybos narys, pernai deklaravęs 145 mln. 
litų turtą. Trečioje ir antroje vietoje - Eu
ropos Parlamento narys Viktor Uspaskich 
ir jo žmona Jolanta Blažytė, jų turtas su
darė atitinkamai 81.6 mln. ir 100.3 mln. 
litų. Ketvirtas pagal turtą politikas - Vid
mantas Martikonis, Vilniaus miesto sa
vivaldybės tarybos narys, jis deklaravo 
44.4 mln. litų grynąjį turtą. Toliau rikiuo
jasi Seimo narys Valdemaras Valkiūnas 
(35.6 mln. litų), Valstybinės mokesčių 
inspekcijos (VMI) tarnautojos vyras 
Pavelas Malmyga (31.1 mln. litų), Seimo 
narys Bronius Bradauskas (23.1 mln. litų), 
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 
narys Gintaras Žilėnas (16 mln. litų), o 
dešimtuką baigia Seimo narys Jonas 
Jagminas, deklaravęs 12.1 mln. litų.

Palyginti, šalies Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė, kuri yra turtingiausia tarp 
trijų pagrindinių Lietuvos vadovų, sąraše 
teužima 136 vietą, ji deklaravo 1.84 mln. 
litų turtą. Pagal Lietuvos spaudą 

sutikimui ir apgyvendinimui (per 11,000 
litų), maitinimui (apie 2,000 litų), vėliavai, 
dėžutėms, pagalvėlėms, vazoms, portretui 
ir kitiems atributams (2,700 litų).

Tai ne tik Prezidentūros, bet ir kitų 
institucijų - Seimo kanceliarijos, Užsienio 
reikalų ministerijos išlaidos. Be to, kai 
kurios paslaugos suteiktos nemokamai: 
pavyzdžiui, kariuomenės orkestro, patal
pų nuomos.

Dar per 50,000 litų prašoma kitų po
litikos ir visuomenės veikėjų laidotuvių 
išlaidoms. ELTA

sienio reikalų ministerija teigia gavusi iš 
krizių centro Kiel’yje. Keltu taip pat 
plaukė Latvijos, Danijos, Lenkijos, Rusijos 
ir Argentinos piliečiai Tarp kelto kelei
vių buvo 25 moksleivių grupė ir du jų 
mokytojai Jie, pirminiais duomenimis, - 
iš Šilutės. □
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Bendruomenės baruose| 
“Kas padaryta kultūrai, sugrįš į Lietuvą...”

Hobarto lietuvių gyvenime
Šių metų rugsėjo 11 dieną ALB Ho- Didysis ir jų darbai kuriant Lietuvą.

Aldona Ruseckaitė, 
“Literatūra ir menas”

Tęsinys iš “M.P.” nr. 39.
Australijoje išleistoje knygoje “Toli

mieji miražai” liūdesio yra mažiau nei 
ankstyvuosiuose eilėraščiuose. Šviesūs 
jaunystės, Lietuvos prisiminimai, meilė, 
gamtos stebėjimas. Nepaisant emigranto 
dalios, “Spinduliai tie į širdį man krinta,/ 
gaivalingos šviesos jon prilieja...” (“Spin
duliai širdyje”). Yra knygoje ir patriotinių 
eilėraščių skyrius.

Kito eilių rinkinio “Akmens ir paukš
čio metas” aplanke autorius prisipažįsta: 
“Minutėse ieškau šimtmečių aido.(...) Ieš
kau tikrųjų žodžių ir minčių...(...) Ieškau 
šviesos ir gėrio vis tamsėjančiuose pasau
lio horizontuose...” Ir išties eilėraščiuose 
galima justi gyvenimo džiugesį, pilnatvę: 
”Žmogaus būtis - tai tobuliausias žiedas,/ 
tai apskrita grandis, be galo, be pradžios...” 
(“Archimedas”). Nors kelio pabaigoj 
laukia juoda mirtis: “į rankas puola ledas - 
/šaltas mirties baltumas” (“Vaikšto šerkš
nas...”). Šioje knygoje apmąstoma būtis, 
kasdienė buitis. Lietuva čia tarsi kvėpuoja 
virš visų eilėraščių, tačiau kalbos apie ją 
nedaug, nors pasakyta talpiai:”Mano tauta 
-/ veržli kraujo banga/ tarp saulėtekio ir 
saulėlydžio” (“Mano tauta”). O Australija 
pavadinta “Nesugrįžimo žeme”.

Paskutinės knygos “Tik sapno ugnį 
jausi” programinis eilėraštis galėtų būti 
“Žmogus - tamsoje giedantis paukštis”: 
”Žmogau,/Tau duota tik pradžia ir pabaiga,/ 
Pats privalai dienoms suteikti esmę...” Jau 
grįžtama praeitin, žvelgiama į amžinybę, 
pradedamos derybos su mirtimi... Knygoje 
daug dedikacinių eilėraščių. V. Daujotytė, 
šioje knygoje apibendrindama J. A Jūragio 
kūrybą, teigia: “Vienas iš daugelio egzodo 
autorių, psirinkusių eilėraštį kaip dvasios 
gyvenimo, bendravimo su kitais, bendru
mo būdą”.

Jūragis daug laiko atidavė dirbdamas 
kultūrinį darbą tarp Australijos lietuvių. 
“Autobiografijoje” jis rašo:”Ir man malo
nu pažymėti, kad prie Australijos lietuvių 
Lietuvos kultūrinių darbų ir aš savo kuk
lia plunksna prisidėjau kaip (..) redak
torius, kaip poezijos žodžio sakytojas per 
minėjimus, šventes ir literatūros vakarus...” 
(1990).

Svarbiausias buvo redaktoriaus darbas. 
JA Jūragis redagavo “Australijos Lietuvių 
Metraščio” (1962) pirmąjį tomą, “Plunks
nos” klubo almanachą “Plunksna ir žodis” 
(1966), Australijos lietuvių poezijos rinki
nį “Terra Australis” (1972). Dėl pastarojo 
rinkinio pavadinimo kilo diskusijų, tad 
Jūragis laiške B. Brazdžioniui rašo: “Ko
dėl “Terra Australis” (“Pietų kraštas”)? 
Dėl to, kad visai eilei knygoje dalyvaujan
čių poetų tas vardas patiko, nes egzotiškai 
skamba. O egzotiškas pietų kraštas, ar mes 
to norime, ar nenorime, per 25 metus bu
vo ir dabar yra kasdieninė mūsų buities 
realybė. Kodėl mes turime bijoti ar gėdytis 
tą faktą pripažinti?” (1972.09.02). Al
manache “Terra Australis” geriausiai at
sispindi Australijos lietuvių poetų nuo
taikos, jų kūrybinis pajėgumas. Jūragis 
daug metų rašė, jog Australijoje lietuviai 
esą laikini, vis dėlto po kelių dešimtme
čių jis pripažino: “Kai nostalgijos amžino
ji ugnis kiek prigeso, mums prasisklaidė 
svetimumo rūkai, ir mes naujai praregė
jome. Pamatėme, kad Australija - gražus, 
spalvingas ir turtingas kraštas, kad jame 
galima gyventi, statytis namus, suktis liz
dą... Mūsų šaknys Australijoje jau giliai 
įleistos...” (“Autobiografija”).

Už kūrybą, literatūrinę veiklą J.A. 

Jūragiui 2003 metais paskirta Lietuvių 
rašytojų draugijos premija. Ji iškilmingai, 
poetui sėdint ąžuolų vainiku apipintame 
krėsle, buvo įteikta Sydnėjaus Lietuvių 
Klube.

Į Maironio lietuvių literatūros muzie
jų Jūragis savo archyvą pradėjo siųsti 
prieš gerą dešimtmetį. Persiuntė dalį 
asmeninės bibliotekos - per 450 įvairių 
knygų.

Gana reta knyga yra “Žodžiai prieš 
sunaikinimą”. Tai poezijos rinktinė olan
dų kalba (Amsterdamas, 1980). Šalia kitų 
Europos klasikų čia trys lietuvių poetai: 
J.A. Jūragis, S. Nėris, V Palčinskaitė. Jų 
eilėraščius vėtė Žentą Tenisonaitė-Helle- 
mans, “Ši antologija turi tikslą parodyti 
šių dienų jaunimui, koks kartais gali būti 
baisus pasaulis. (...) Eilėraščiai yra paimti 
specialiai tam tikra tema” (apie Antrojo 
pasaulinio karo baisumus - A. R.), - rašė 
1980 10 28 Jūragiui Z. Tenisonaitė- 
Hellemans.

Unikali medžiaga - dešimt didelio 
formato aplankų “Lietuvos laisvės kova 
Australijos (Sydney NSW) didžiojoje spau
doje 1990-1991 metais”. “Man labiausiai 
rūpėjo atiduoti muziejui mano asmeninių 
laiškų kopijų aplankus ir rinkinius iškar
pų iš Australijos (Sydnėjaus) didžiųjų 
laikraščių, kuriuose buvo rašoma apie 
Lietuvos laisvės kovą veržimosi j laisvę 
metu” (iš 1997 06 13 laiško autorei). 
Jūragis atliko didžiulį darbą - jis stropiai 
surinko ir suklijavo visus straipanius, 
kuriuose bent žodžiu buvo užsimenama 
apie Lietuvą.

Poetas persiuntė dalį epistolinio ar
chyvo. Aktyviausiai susirašinėta su Aus
tralijos rašytojais, redaktoriais dėl kūry
bos, recenzijų, pranešimų. Yra Aldonos 
Veščiūnaitės, Prano Pusdešrio, Jurgio 
Janavičiaus, Magdalenos ir Juozo Slavė
nų, kun. Prano Dauknio, Genovaitės Ka- 
zokienės, Viktoro Baltučio ir kitų asmenų 
laiškų. Susirašinėta ir su kultūrininkais iš 
Lietuvos. Ypač vertingi Irenos Kostkevi- 
čiūtės laiškai, kuriuose ji domisi poetės 
M. Mykolaitytės - Slavėnienės (Putino 
sesers) ir jos vyro J. Slavėno archyvo likimu. 
“Gera, kad esate toks ištikimas Magdale
nos atminimo bičiulis” (iš 1991.12.24 L 
Kostkevičiūtės laiško). Abu su Jūragiu jie 
stengėsi, kad po Slavėnų mirties archyvas 
grįžtų į Lietuvą, mat ten buvo V. Mykolai
čio laiškų, fotografijų. Dalį archyvo Jūra
gis persiuntė L Kostkevičiūtei. Tuo pačiu 
klausimu Jūragiui laiškus rašė ir V. My
kolaičio - Putino “Raštų” sudarytojas, re
daktorius Aleksandras Žirgulys: “Mane 
ypač domina būsimam “Raštų” leidimui 
Putino laiškų originalai ir jo raštų Aus
tralijoje bibliografija (J. Slavėno). Būkite 
geras pasidomėti archyvo padėtimi..” 
(1984.07.10). Jūragis domėjosi, nes po 
kelių mėnesių A Žirgulys jam dėkoja už 
atsiųstą medžiagą.

Muziejui perduota korespondencija su 
seserimis, ypač Onute. Jie vienas kitą 
surado apie 1966 metus. Išsaugota dau
gybė seserų laiškų, surištų į savotišką 
“tomą”. “Cenzūra Lietuvoje buvo smalsi ir 
griežta. Parašius atviriau, kaip mes gy
vename, kaip čia lietuviai gyvena, ką ir 
kaip veikia, laiškai dingdavo... Teko la
viruoti - rašinėti apie paukštelius, mede
lius, gėleles ir siaurą mūsų namų aplinką... 
Onutės laiškai kaip seseriškos meilės 
paliudijimai... Sesuo buvo mano stipriau
sias ryšys su Lietuva, su tėviške. Mano 
laiškai buvo atsiliepimai į jos ilgesį ir 
pastangos būti arti jos širdies...” (iš 1997 
1107 laiško autorei).

Parodoje yra ir Jūragio kūrybinių 

barto Apylinkės Valdyba suruošė Tautos 
minėjimą, kuris vyko Vokiečių Klubo 
salėje, Glenorchy.*Šį kartą j minėjimą ne
buvo pakviesti miesto valdžios atstovai bei 
kiti svetimtaučiai. Susirinko apie 30 lietu
vių ir jų draugų.

Minėjimą atidarė ALB Hobarto Apy
linkės Valdybos pirmininkas M. Kožikas, 
kuris pranešė, kad latvių bendruomenės 
pirmininkas Saulis ir dr. A. Taškūnas su 
žmona dėl ligos negali dalyvauti minėjime.

Minėjimo pradžioje buvo sugiedoti 
Australijos ir Lietuvos himnai. Apylinkės 
Valdybos sekretorius R. Statkus taip pat 
negalėjo dalyvauti minėjime, tai jo paruoš
tą paskaitą perskaitė R. Share. Buvo 
prisimintas karalius Mindaugas, Vytautas

Multicultural Council of Tasmania rugsėjo mėnesį Italų Klubo salėje suruošė koncertą ir 
pietus. Nuotraukoje - lietuvių stalas. Pirmas iš kairės sėdi ALB Hobarto Apylinkės Val
dybos pirmininkas Mindaugas Kožikas.

Užsienio lietuvių organizacijų 2011 m. projektų 
atrankos konkursas

Lietuvos Užsienio reikalų ministerija 
skelbia užsienio lietuvių organizacijų 
2011-ųjų metų projektų atranką ir kviečia 
teikti projektų paraiškas. Konkursas vyk
domas pagal Užsienio lietuvių organiza
cijų projektų rėmimo tvarką.

Užsienio lietuvių organizacijos, ugdy
mo ir kultūros įstaigos kviečiamos teikti 
projektus, kuriais siekiama įtraukti už
sienio lietuvius į Lietuvos politinį, visuo
meninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, 
stiprinti bendruomeniškumą, plėtoti 
lituanistinį švietimą per šeštadieninių ir 
sekmadieninių mokyklų veiklą, puoselėti 
lietuvišką kultūrą, remti užsienio lietuvių 
žiniasklaidą.

Didžiausia vienam projektui skiriama 
lėšų suma - 20,000 litų.

Projektų įgyvendinimo trukmė - iki 
2011 metų gruodžio 31 dienos.

Užpildyta projekto paraiškos forma - 
vienas originalus egzempliorius su para
šais - su tvarkoje nurodytais priedais turi 

rankraščių, vėlyvojo laikotarpio fotografi
jų, kurių poetas atsiunčia laiškuose - 
dažniausiai jis savo sode, tarp žydinčių 
augalų. Sulaukus brandaus amžiaus, gėlės 
ir paukščiai tampa poeto stebėjimo ir 
grožėjimosi sfera. Apie savo namus 
Australijoje jis rašo: “Jūragynė - mano 
pasaulis, mano mažytis pasaulis, kuriame 
aš kaip žvirblio plunksnelė sukuosi” (iš 
2005 11 16 laiško autorei). Yra nuotrau
kų su žmona Lidija. “Mudu su žmona Li
dija esame ne tik vienodo likimo paliesti. 
Mudu esame vienodos prigimties, pana
šių jausmų, panašių troškimų žmonės. 
Dabar mes žaidžiame gyvenimą kaip vai-.

Meninėje programos dalyje Domi
ninkas padainavo kelias daineles, o Rožė 
paskaitė iš savo kūrybos. v

Sekė vaišės, kurių metu buvo parduo
dami loterijos bilietai Apylinkės Valdybos 
pirmininkui darbuotis padėjo Monika 
Hollis - Paškevičiūtė ir jos dukra Trudy. 
Ačiū joms. Gi M
* ♦ ♦

88-erių metų veiklus Hobarto lietuvis 
Petras Šiaučiūnas (po žmonos mirties 2007 
metais gyveno vienas dideliame name) 
rastas parkritęs ant grindų, nuvežtas į 
ligoninę. Dabar, kol sveikata pagerės, 
apgyvendintas slaugos namuose Gle- 
norchy.

J. Paškevičius

būti pateikta iki 2010 m. gruodžio 10 d. 
(pagal pašto antspaudą) adresu:

Užsienio reikalų ministerijos 
Užsienio lietuvių departamentui,
J. Himo-Vaižganto g. 2, 
LT-01511 Vilnius, Lithuania

Daugiau informacijos teirautis 
elektroniniu paštu: lietuviai@urm.lt.

Pagarbiai,
Algimantas Misevičius,

Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministerijos 

Užsienio lietuvių departamento 
Ryšių su bendruomenėmis ir 

informavimo skyriaus vedėjas
J. liimo-Vaižganto 2, 

LT-01511 Vilnius 
LITHUANIA 

Telefonas: 236 2652, 
faksas: 2313090 

algimantas.misevicius@unn.lt

kai ir branginame gyvenimą kaip seniai, 
nes mūsų amžiuje kiekviena nauja diena 
yra didelė Kūrėjo dovana ir mums sutei
kiama malonė...” (iš 2004.10.12 laiško 
autorei).

“Čionai mes esame laikini. Mūsų ben
druomenės veikimas prilygsta per vande
nyną bėgančiai ir vis žemėjančiai bangai, 
kuri vieną dieną išsilygins. Demografine 
prasme jos nebebus matyti. Bet tai, kas yra 
padaryta kultūrai, sugrįš į Lietuvą, lyg mes 
iš ten nebūtume išėję...” (JA Jūragis).

Savo kūryba poetas Juozas Alinis Jū
ragis sugrįžo į Lietuvą. ''' □

? Nr. 40, 2Q10J0.13, psl. 3
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| Lietuva iš arti
Daugėja dingusiųjų tarp išvykusių jų

Andželika Lukaitė, Vilnius

^ Dingusių žmonių šeimų paramos cen- 
tjęo. direktorė Giedrė Blažytė pažymi, jog 
daugėja išvykusių uždarbiauti j užsienį ir 
dingusių be žinios žmonių skaičius. Din
gusių asmenų paieškos paslaugas teikian
čių įmonių atstovai sako, jog didelė dalis 
dingusiųjų - prostitucija užsienyje besiver
čiančios moterys. Anot pašnekovų, daugėja 
moterų, kurios išvažiuoja į užsienį žinoda
mos, ką dirbs, tačiau susiduria su žiauriu 
elgesiu, negali ištrūkti iš darbdavių rankų.

Policijos departamento vyriausios 
specialistės Linos Nemeikaitės suteiktais 
duomenimis, per šešis 2010 m mėnesius 
šalies policijos įstaigos ieškojo 1278 din
gusių be žinios asmenų (į šį skaičių tai pat 
patenka duomenys už ankstesnį laikotar
pį, t. y. iš viso ieškoma), iš jų surasta - 773 
žmonės, arba 60.5%.2009 m. viso buvo 
ieškomi 2128 asmenys. Rasta 1650 
(77.5%), liko paieškoje - 478.

2009 m. buvo ieškomi 866 dingę be 
žinios nepilnamečiai asmenys, surasti - 794 
arba 91.68% visų ieškomų dingusių be ži
nios nepilnamečių asmenų. 2009 m. gruo
džio 31 d. nerasti buvo likę 72 dingę be 
žinios nepilnamečiai asmenys, iš kurių 33 
mergaitės bei 39 berniukai

Šaukiasi pagalbos moterų artimieji
Dingusių asmenų paieška užsiiman

čios įmonės „Inspectors Office“ vadovas 
Reinoldas Šidlauskas teigė, kad viena 
dažniausiai pasitaikančių priežasčių, dėl 
kurios pastaraisiais metais dingsta žmonės 
yra seksualinės. „Pavyzdžiui, tėvai išgerian
tys, asocialūs, atžalomis nesirūpina. Dukra 
nepilnametė arba jau pilnametė. Paskam
bina kokia nors pusseserė ir sako: „Dingo 
giminaitė“. Dažniausiai išsiaiškiname, kad 
moteris, apgaulės būdu, išvežta dirbti 
prostitute. Pažada normalų darbą, valyto
jos ar kavinės darbuotojos, o nuvykus pa
aiškėja, kuo iš tikrųjų teks užsiimti. Arba 
randame toje pačioje Lietuvoje merginą 

Atsijaunina Raganų kalnas
Viena iš įspūdin

giausių Lietuvos vie
tų, kur gamta jungiasi 
su žmogiškąja kūry
ba - Kuršių nerijoje 
prie Juodkrantės esan
tis Raganų kalnas. 
Šiemet ten per dvi sa
vaites medžio skulp
toriai iš Šiaulių, Pa
nevėžio ir Ukmergės 
atnaujino sutrūniju
sius savo ir kitų au
torių darbus.

Daugiau kaip 30 
metų medžio kūrinius 
veikia drėgnas jūrinis 
klimatas, dalį kūrinių 
nuniokojo vadina
masis grybas, kai ku
rie supuvo iš vidaus ar
trūnija iš išorės. Pasak Neringos savi
valdybės kultūros skyriaus vedėjo Narū
no Lendraičio, šįmet skulptūroms at
naujinti skirta 15,000 litų iš Kultūros 
rėmimo fondo ir Neringos biudžeto.

Anksčiau prie Raganų kalno atnau
jinimo prisidėdavo ir verslininkai. Dabar 
Raganų kalne yra maždaug šimtas 
ąžuolinių raganų, velnių, lietuviškų ste
buklinių pasakų ir Neringos legendų he
rojų. Skulptoriai atnaujino septynis tauto
dailės kūrinius bei Algirdo Baranausko 
sukurtą informacinę lentą. 
-----------------------------------------------------------bėjo
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su kažkokia kompanija, daug vyresniais 
vyrais.

Kitas variantas, kada moteris dirbti 
prostitute važiuoja savo noru. Ypač dabar 
daug moterų išvažiuoja tokiu tikslu. 
Moterys tam pasiryžusios, nes čia nėra 
darbo, nėra finansų. Bet kai nuvykusios į 
vietą yra žiauriai mušamos, visaip kitaip 
skriaudžiamos, negali išeiti iš ten, tada joms 
reikia padėti“, - pasakojo R. Šidlauskas.

Ekonominė situacija daro savo
Kaip pastebi Dingusių žmonių šeimų 

paramos centro direktorė Giedrė Blažytė, 
„Ekonominė situacija šalyje duoda savo. 
Žmonės važiuoja į užsienį negalvodami, 
kaip ten bus - yra važiuojančių, kurie ne
turi konkrečių darbo pasiūlymų, išva
žiuoja nemažai tų, kurie netgi kalbos ne
moka. Pasitikima draugais, pažįstamais, 
firmomis“. „Būna, pasirašoma sutartis ta 
kalba, kurios žmogus nesupranta, jis dirba 
ilgas valandas, nežmoniškomis sąlygomis 
ir paprasčiausiai jam nėra sumokami 
pinigai“,-priduria ji. Dažniausias atvejis, 
kada nuvykus į vietą iš žmogaus atima
mas asmens dokumentas ir jis kurį laiką 
dirba nemokamai

“Paprastai taip nutinka žemesnio lyg
mens darbuotojams, kurie pluša fabrikuo
se, uogauja, grybauja. Būna, kad taip ir 
nerandam, kur ir kaip artimųjų pasigestas 
žmogus dirba“, - kalbėjo vienas detekty
vas. Taip pat pasitaiko nemažai atvejų, kai 
kreipiasi nepilnamečių, išėjusių iš namų, 
ir negrįžusių artimieji.

„Kai kalbama apie vaikus, priežastys 
daugiausiai psichologinės, bėgama nuo 
konfliktų šeimoje, taip pat patiriamų 
patyčių mokykloje.” Dingusių žmonių šei
mų paramos centro direktorė G. Blažytė 
primena, jog ypač svarbu, kad išvažiuojan
tys į užsienį paliktų koordinates savo 
artimiesiems, taip pat asmenų, kurie pa
dėjo surasti darbą kontaktus. Patariama 
palikti ir asmens dokumento kopijas.

Pagal Lietuvos spaudą

Raganų kalno skulptūros.

Pirmieji kūriniai Raganų kalne įkur
dinti 1979 metais.

„Jau trečią dešimtmetį džiaugiamės 
unikaliu medinių skulptūrų muziejumi po 
atviru dangumi Juodkrantėje. Neatsitikti
nai Raganų kalną vasaros sezono metu 
aplanko tūkstančiai Lietuvos bei užsienio 
turistų, kurorto svečių. Deja, dėl atšiauraus 
jūrinio klimato skulptūros nuolat dūla, 
kai kurios nepataisomai “suėdamos grybo”, 
todėl jas būtina nuolatos prižiūrėti restau
ruoti arba pakeisti naujomis“, - apie būti
nybę kasmet organizuoti simpoziumą kal-

N.Lendraitis. ’ □

Emigracijai rengiasi kalbų mokyklose
Mantas Tomkūnas, Vilnius

Migracijos departamento prognozė, kad 
šiemet į užsienį gyventi išvyks apie 90,000 
Lietuvos piliečių, pildosi užsienio kalbų 
mokyklose.

Čia pastebima, kad šiais metais nor
vegų kalba savo populiarumu vejasi 
anglų kalbą. Pagal tai, kokią užsienio 
kalbą mokytis dažniausiai pasirenkama, 
sprendžiama, į kurias valstybes emigruos 
lietuviai.

„Daug gyventojų užsienio kalbų moko
si vien todėl kad ketina išvykti iš Lietu
vos. Anksčiau žmonės pasirinkdavo anglų 
kalbą, nes jos reikėjo dirbant arba tiesiog 
norėdavo laisvai kalbėti, ir tik nedidelė 
dalis kalbos mokydavosi norėdami išvyk
ti iš šalies. Dabar didžioji dalis mokosi 
anglų ir norvegų kalbų, nes pasiryžę emig
ruoti“, - šitaip padėtį apibūdino mokyk
los „America English School“ (AMES) di
rektorė Panevėžyje Laima Aužbikavičienė.

Specialistė pastebi, kad kalbų mokosi 
įvairaus išsilavinimo žmonės. Užsienio 
kalbų grupėse galima sutikti ir specialų 
vidurinį išsilavinimą įgijusius, ir aukštojo 
mokslo diplomus turinčius panevėžie
čius. Pasak jos, kalbų mokytis ateinantys 
žmonės dažniausiai jau turi susidarę pla
nus, ką veiks ir kokius darbus dirbs užsie
nyje, todėl būna ryžtingai nusiteikę.

L.Aužbikavičienė pažymi kad Panevė
žyje į užsienio kalbų kursus jau eina ne 
pavieniai miestiečiai, o šeimos. Anksčiau 
tokių atvejų beveik nebuvo.

„Kalbų mokytis ateina net šeimomis - 
vyras, žmona ir dar vaikus užregistruoja. 
Visų tikslas - pasirengti išvykti į užsienį. 
Anksčiau tėvai kalbų mokydavosi dėl 
vaikų, nes norėdavo jiems padėti mokytis, 
nes patys pakankamai žinių neturėdavo. 
Tačiau niekada nebūdavo taip, kad ateitų

Filmas apie mūšį su bermontininkais
Pasibaigus Pirmam pasauliniui karui, 

1919 metais vykusios kovos dėl Nepri
klausomybės palietė įvairius Lietuvos 
plotus. Rytuose ir šiaurėje buvo išstumia
mi bolševikai, pietuose ir dalinai rytuose 
buvo kovojama su įsiveržusiais lenkais. 
Bet 1919 metu antroje pusėje atsirado 
naujas priešas - bermontininkai. Tai buvo 
maišyti vokiečių ir rusų vienetai, kurie 
tarsi žadėjo kovoti su sovietais, bet iš tik
rųjų laikėsi Latvijoje bei šiaurės Lietuvoje 
ir gyveno iš rekvizuojamo, tiesiog iš ūki
ninkų plėšiamų gėrybių.

Dabar Radviliškio rajone esančio Kle
boniškių etnografinio kaimo muziejuje 
rugpjūčio viduryje buvo nufilmuoti pir
mieji kadrai dokumentiniam filmui, kuris 
įamžins Lietuvos kariuomenės pergalę 
prieš bermontininkus.

“1919-ųjų lapkritį įvykusiam Lietuvos 
kariuomenės mūšiui su bermontininkais, 
mano nuomone, skiriamas nepakankamas 
dėmesys. Tai bus pirmas filmas per visą 
nepriklausomos Lietuvos istoriją, pasako
jantis apie tarpukario kovą”, - sakė šiau
lietis, filmo režisierius Gediminas Beržinis.

Padedant Radviliškio kultūros centro

Išgelbėta devinta gyvybė
Vilniuje įrengtame gyvybės langelyje 

buvo rastas penktas po jo atidarymo 
naujagimis, rašo „Lietuvos žinios“. Rasta
sis dešimties dienų berniukas yra svei
kas, jis šiuo metu perkeltas į Santariškių 
Pediatrijos centrą medicininiams tyri
mams atlikti.

Netrukus vaikas grįš atgal į kūdikių 
namus. Šis naujagimis - jau devintas 
Lietuvos gyvybės langeliuose paliktas 

visa šeima. Su vaikais dažniausiai būdavo 
vienas iš suaugusių šeimos narių“, - pa
sakojo ji

Panašias tendencijas pastebi ir kitos 
Panevėžio užsienio kalbų kursus siūlan
čios mokyklos. Kalbų mokyklos JKalba.lt“ 
pagrindiniai klientai yra abiturientai ir 
aukštesniųjų klasių moksleiviai. Šiemet į 
mokyklos užsienio kalbų kursus užsirašė 
tris kartus daugiau mokinių nei ankstes
niais metais. Niekas iš ateinančiųjų nesle
pia norintys patobulinti anglų kalbos ži
nias, nes jų prireiks studijuojant užsienyje.

„Ketinančiųjų išvykti ir todėl ateinan
čiųjų mokytis šiemet tris kartus daugiau 
nei praėjusiais mokslo metais, tačiau jie 
dar tik prasidėjo. Moksleiviai savo būsi
moms studijoms dažniausiai renkasi Angli
ją, Škotiją ir Daniją, o ieškantieji darbo 
dažniausiai vyksta į Norvegiją ir Angliją“, 
- teigė mokyklos vadybininkė Sandra 
Raišelienė.

Be anglų ir norvegų kalbų, kitos kalbos 
tarp panevėžiečių nėra populiarios, nes jos 
nesiejamos su nauda emigruojant, todėl 
pavyzdžiui, ispanų kalbos dažniausiai 
mokosi jaunimas.

„Ispanų, prancūzų jaunimas mokosi tik 
dėl savęs“, - konstatavo L. Aužbikavičienė.

S.Raišelienė tvirtino, kad dauguma 
lankančiųjų kalbų kursus žino, kada iš
vyks, todėl kalbą nori išmokti greitai - per 
du ar tris mėnesius. Tiek kursai ir vyksta - 
apie 50 valandų.

“Nors per tiek laiko kalbos gerai 
neišmoksta, bet nuvykęs žmogus jau gali 
susikalbėti“, - teigė ji. „Liūdna darosi nes 
didžioji dalis užsienio kalbų mokosi 
norėdami išvykti. Anksčiau iš aštuonių 
grupėje esančių lankytojų apie išvažiavi
mą į užsienį galvodavo tik vienas ar du, o 
dabar vidutiniškai tokių būna net šeši“, - 
pastebėjo L.Aužbikavičienė. □ 

darbuotojams ir jų vaikams, pagal rastas 
nuotraukas ir prisiminimus buvo nu
filmuota plėšikavusio bermontininko 
sulaikymo scena, stengiantis atkurti nuo
traukoje užfiksuotas detales. Kūrybinės 
grupės nariai surado įvykių liudininkus, 
nufilmavo mūšyje dalyvavusio šaulio 
prisiminimus.

Lapkričio mėnesį ketinama rekons
truoti mūšio, įvykusio prie Radviliškio 
malūno, scenas. Anot G. Beržinio, nufil
muoti masines scenas, samdyti profe
sionalius aktorius, pasiūti uniformas ne
leidžia mažas filmo biudžetas, todėl bus 
apsiribota mažesniais epizodais, į kuriuos 
kviečiami istorinių kovų klubų entuzias
tai

G. Beržinio žodžiais, projektu susi
domėjo ir kaimynai latviai bei baltarusiai 
nes tai - bendros istorijos dalis. Filmą iš 
dalies parėmė Kultūros ministerija ir JAV 
lietuviai

1919 metų antroje pusėje susikūrusi 
bermonininkų kariuomenė galutinį 
pralaimėjimą prieš lietuvius patyrė 1919 
metų lapkričio 21-22 dienomis Radviliš
kio kautynėse. □ 

kūdikis. Visi keturi Vilniaus gyvybės 
langelyje iki šiol palikti naujagimiai jau 
surado naujas šeimas.

Gyvybės langeliai taip pat dar veikia 
Kiaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevė
žyje ir Marijampolėje. Motinai paliku
siai naujagimį saugioje vietoje, jokia 
atsakomybė negresia. Ji numatyta tik už 
kūdikio palikimą pavojingoje aplinkoje.

□
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Iš Redakcijos pašto
Lietuvoje mirė

Šių metų spalio 3 dieną mirė Lietuvos 
visuomenės veikėjas, antiglobalistas, 
publicistas, feljetonistas, paskaitininkas, 
dainininkas tenoras Vilius Bražėnas.

Vilius Bražėnas gimė 1913 metais 
Rygoje, tačiau didesnę savo gyvenimo 
dalį praleido Amerikoje.

2002 metais sugrįžo į Lietuvą. Daug 
rašė Lietuvos spaudoje. Paskutinis jo 
straipsnis - “Minčių ir kelio duobėse” - 
atspausdintas žurnale “Varpas” Nr. 10 
(spalio mėn.).

Jau 1937 metais karo mokykloje Vilius 
Bražėnas buvo apdovanotas Vytauto 
Didžiojo ordino III laipsnio medaliu, o 
1938-aisiais - skautų Lelijos ordinu. 
Vokiečių okupacijos metais talkino po
grindžio organizacijos „Lietuvos laisvės 
kovotojų“ veiklai, o 1944 metais kaip bū
rio vadas dalyvavo Sedos kautynėse prieš 
sovietus.

Miela Redaktore,
Viktoras Baltutis, straipsnyje “Tėvo 

Dienos šventė Adelaidėje” (“M.P.” Nr 38, 
2010.09.29, p. 3) rašo: “Vis tik Lietuvių 
Dienų metu reiktų stengtis, kad ir že
mesnio meninio lygio, pasirodytų savi 
Bendruomenėje išauginti talentai”

Kvintetas “Šypsena” buvo maloniai

Sugrįžus iš Lietuvos
Beveik kiekvieną kartą viešėdama 

Lietuvoje aplankau Krokulės šaltinį, ku
ris yra prie pat Užpalių miestelio (Utenos 
raj.), dešiniajame Šventosios upės krante.

Krokulės šaltinis, tai neužšąlanti, 7 
laipsnių šilumos, nuolat tekanti versmė. Į 
jos duburį yra įleistas 1.2 metro skersmens 
akmeninis žiedas, iš kurio vandens per
teklius mažu upeliu, pavadintu Krokulė, 
įteka į Šventąją. Šaltinio vieta yra ypatin
ga, nes manoma, kad čia nuo senų laikų 
yra buvusi pagonių šventovė - alkavietė. 
Ant šalia esančio nedidelio kalnelio ir 
dabar ošia pušys bei keli ąžuolai.

Kaip sako vietinis senukas, tai ne tas 
skausmingai kilometrų kilometrus meta
liniais vamzdžiais tekantis chemiškai ap
dorotas negyvas vanduo, kurį jūs geriate 
mieste, bet tyras, pilnas natūralios gamti
nės energijos, šaltinis. Jau nuo senovės 
tikima, kad šaltinio vanduo turi nepapras
tų savybių: gydo įvairias ligas, atneša lai
mę, apsaugo nuo Perkūno. Dar kitaip 
sakoma, kad šioje vietoje yra susikaupęs 
didesnis energetinis laukas.

Įvedus krikščionybę, vietoje alkavietės 
buvo pastatyta Kristaus statula. Dar vėliau 
jai pastatyta mažutė koplytėlė ir, kunigo 
Razmo iniciatyva, visa ši teritorija aptver
ta. Liepos mėnesį čia laikomi Švč. Trejy
bės atlaidai, suvažiuoja daug žmonių, ku
rie meldžiasi, geria ir prausiasi šaltinio 
vandeniu, prisipila indus ir vežasi namo.

Į pietryčius nuo koplytėlės guli dido
kas akmuo su vos įžiūrimomis kažkokio 
užrašo žymėmis. Pasakojama, kad vieną 
vasaros rytą piemenėliai šioje vietoje pa
matė stovintį Kristų, apsuptą spinduliais. 
Nusigandę vaikai suklaupė ant kelių ir

Vilius Bražėnas

Vilius Bražėnas.

Sovietmečiu ir man teko bendrauti su 
Vilium Bražėnu. Nuoširdžiai užjaučiu jo 
artimuosius ir bendradarbius.

Ilsėkis Ramybėje ir giedok su angelais 
Amžinybės pasaulyje.

Antanas Kramilius, Sydney

pakviestas dalyvauti į 2010 metų, gruo
džio 30 dieną Melbourne vyksiančią Dai
nų Šventę.

Deja, vadovė apgailestavo, jog 
dainininkai nespės pasiruošti, ir būtent 
dėl šios priežasties, atvykti negalės.

Pagarbiai
Gražina Pranauskienė

Dainų Šventės koordinatorė

Prie Krokulės šaltinio, autorė su Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto prorektore 
prof. Vaiva Ilsaus kaitė (dešinėje).

ėmė melstis. Kristus palaimino juos ir 
išnyko. Dabar kai kurie žmonės, užsimerkę 
ir delnais liesdami akmenį, medituoja. 
Sako, kad nuo saulės įkaitęs akmuo tampa 
tarsi „gyvas“ ir jie delnuose jaučia pulsą. 
Jaučia gamtos harmoniją ir patys tampa 
tos harmonijos dalimi.

Krokulės šaltiniu susidomėjo ir krašto
tyrininkai. 1995 metais šaltinis su koply
tėle ir akmeniu buvo paskelbti sakraliniu 
gamtos paminklu.

Dalia Doniela

Ieškoti giminės šaknų - populiaru
Andželika Lukaitė, Vilnius jų saugojimo metodika.

Genealogai pastebi, kad giminės šak
nų ieškojimas Lietuvoje-populiarus. Nors 
kai kurie genealoginiame medyje vis dar 
tikisi aptikti bajoriškų šaknų, daugeliui 
tai nebėra pagrindinė priežastis domėtis 
giminės istorija. Anot genealogų, atsekti 
galima tiek kartų, kiek randama istorinių 
šaltinių, tačiau sparčiai nykstant doku
mentams, ateityje paieškos baigsis vis 
greičiau.

Savo šaknų ieško vis jaunesni
Lietuvos genealogijos ir heraldikos 

draugijos pirmininkas Czeslawas Malews- 
kis pastebi, kad skirtingai nei prieš kele
tą metų, dabar žmonės ieško ne tik ba
joriškos kilmės šaknų.

Jo teigimu, stipriai kinta ir ieškančių 
savo giminės šaknų amžius. Jeigu prieš 5- 
6 metus savo kilme besidominčiųjų am
žius dažniausiai svyruodavo nuo 40 iki 60 
metų, tai dabar giminės medį pažinti nori 
vis daugiau trisdešimtmečių ir šiek tiek 
vyresnių.

„Kaip juokavo mano vienas pažįsta
mas profesorius, kai turi namą, mašiną, esi 
įgijęs profesiją ir turi gerą darbą - berei
kia tik bajorų herbo. Kitaip sakant, savo 
giminės istorija domisi tie, kurie ekono
miškai gerai stovi ant kojų, tie, kuriems 
nerūpi kasdieninė duona“, - pasakojo 
Lietuvos genealogijos ir heraldikos drau
gijos pirmininkas. v

Pasak Cz. Malewskio, savo šaknimis 
vienodai domisi tiek vyrai, tiek moterys. 
Lrt.lt pašnekovų teigimu, vidutinio sunku
mo genealoginio medžio sudarymas Lie
tuvoje klientui atsieina apie 2,000 litų.

Po penkerių metų kai kurių bylų gali 
nebelikti

Istorikė genealoge Sigita Gasparavi- 
čienė pastebi, kad dažniausiai klientai 
pageidauja, kad būtų surinkta tiek infor
macijos, kiek leidžia istoriniai šaltiniai.

„Problema ta, kad bylos istorijos ar
chyve - tragiškos būklės. Po penkerių me
tų bylų gali visiškai nebūti. Nuo daugkar
tinio naudojimo bylos nyksta akyse.

Aš, pavyzdžiui, prieš trejus metus už
sakiau 1958 metų gyventojų surašymo by
lą, ją gavau. Dabar, po trijų metų, užsakiau 
tą pačią bylą - viskas, jos nebėra. Suply
šusi, sunykusi byla nėra išduodama. Tokia

Melbourno lietuvių katalikų šeimynos 60-mečio šventė
Australijos Lietuvių Metraštyje rašo

ma: “Gavęs iš Melbourno 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

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” (arbahttp:/ 
/www.urm.lt/index.php?-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/index.php7-1380325627) patikslinimą.

Algimantas Misevičius,
LR užsienio reikalų ministerijos, 

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

Valdžia turi tuo susirūpinti Mikrofil- 
mavimas - jau atgyvenęs etapas. Dabar 
padėti gali skenavimas, skaitmeninimas“, 
-kalbėjo istorikė genealoge.

Taip pat genealogijos medžių sudary
mu užsiimantis Vilius Botyrius mano, kad 
darbo genealogams ateityje tik daugės.Kaip 
pastebi pašnekovas, ypač daug užsakymų 
ateina iš emigrantų. Prieš 10-15 metų 
palikę Lietuvą žmonės ieško kuo užpildyti 
nostalgiją gimtinei ir čia likusiems arti
miesiems.

„Žmonės nori save įprasminti, palikti 
kažkokį priminimą apie save, savo giminę. 
Pats dažniausiai gali tris keturias kartas 
atsekti, o toliau ir viskas“, - apie tai, kodėl 
lietuviams prireikia profesionalių genea
logų paslaugų pasakojo V. Botyrius.

Mokslininkus keičia mėgėjai
Lietuvos valstybės istorijos archyvo 

direktoriaus pavaduotojas Alfonsas Tamu- 
lynas sako, kad domėjimasis savo ištako
mis jau tampa keiksmažodžiu.

„Daugiau kaip pusė, 80%, sėdinčiųjų 
skaitykloje ieško savo šaknų arba, kadangi 
tai pelningas reikalas, kitam už pinigus da
ro. Ateina nemažai pensininkų.

Susidaro kuriozinė situacija, kad ateina 
rimtas mokslininkas, kuriam tai yra darbas 
-jis turi rašyti arba disertaciją, arba knygas, 
arba straipsnį, arba kažkokius tyrimus 
atlikti - ir jam nebėra vietos“, - pasakojo 
pašnekovas.

Anot A. Tamulyno, per dieną dabar 
vien skaitykloje apsilanko iki 60 ir daugiau 
žmonių. Tuo metu sovietmečiu lankytojų 
skaičius per dieną paprastai siekdavo iki 
10. Mikrofilmų skaitykla šiandien kasdien 
sulaukia 20-30 lankytojų.

„Tai verslas, ir taip visame pasaulyje. 
Jeigu tik būtų pajėgumai - patalpų dau
giau, pinigų daugiau, kvalifikuotos įran
gos... Esame nupirkę nuskaitymo apara
tus. Aštuonias valandas archyvai dirba, tiek 
valandų dirba ir aparatai. Tai kiek jie gali 
tempti? Susidėvi, detalės sulūžta, jų gauti 
negalime, kadangi aparatai ne mūsų ga
mybos, dalis iš Izraelio. Pakeisti juos kai
nuotų ne tūkstantį ir ne du, o rimtesnio fi
nansavimo archyvai negauna“, - dėstė 
Lietuvos valstybės istorijos archyvo direk
toriaus pavaduotojas.

(www.lrt.lt)

rove ir lietuviškos dvasios palaikymu 
netgi pačiame pasaulio pakraštyje.

SKELBIMAS
Visus, kam svarbus toks prisiminimas, 

visus tikėjimo namiškius kviečiu į Mel
bourno 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

“Mokslas užsienyje 2010”
Aplankyk NEMOKAMĄ “online” parodą „Mokslas užsienyje 2010“

www.expoe.org
Sužinok apie užsienio kalbų kursus suaugusiems ir paaugliams, apie galimybes gauti 

aukštąjį išsilavinimą užsienyje, užbaigti vidurinį išsilavinimą, dalyvauti užsienio kalbų 
stovyklose ir galimybes gauti atsakymus į savo klausimus!

Tik nuo spalio 4 dienos iki 24 dienos!
Laukiame! * ■» • - Izglitiba Arzemės / Expoe
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Geelonge - Pasaulio Dviračių Čempionatas
Šių metų rugsėjo 29 - spalio 4 dieno

mis Geelonge vyko Pasaulio Dviračių 
Čempionatas (UCI Road World Cycling 
Championship), kuriame dalyvavo ir 
sportininkai iš Lietuvos.

Geelongo lietuvių bendruomenė ir 
Geelongo sporto klubas “Vytis” priėmė ir 
visokeriopai padėjo Lietuvos sportinin
kams. Iš lietuves atvyko 10 sportininkų - 
dviratininkų (vyrų ir moterų), įskaitant 
pagarsėjusi dviratininką Ignatą Kono- 
valovą, kuris neseniai dalyvavo dviračių 
varžybose “Tour de France”, bei septyni 
rėmėjai. Trys dienos prieš Elite Race, vyrai 
turėjo atlikti ‘Time Trial” virš 45 km Ignas 
Konovalovas užėmė 12 vietą distanciją 
įveikdamas per 1 vai., 1 min. ir 0.6 sek.

Lithuanian National Road
Cycling Team members:

Moterys:
1. Edita Pučinskaitė-sportininkė
2. Rasa Leleivytė - sportininkė - 

laimėjo 8-tą vietą ‘Elite Women’
3. Katažyna Sosna - sportininkė
4. Inga Čilvinaitė - sportininkė
5. Modesta Vžesniauskaitė - spor

tininkė
6. Edita Janeliūnaitė - sportininkė

7. Roberto Rossi - mechanikas
8. Paolo Baldi - masažuotojas
9. Gediminas Kastanauskas - 

treneris
Vyrai Elitas:

1. Ignatas Konovalovas - 
sportininkas - 12ta vieta ‘Elite Time 
Trials’. Baigė ‘Elite Men’s’

2. Valerijus Konovalovas-treneris
3. Tadas Romeras - mechanikas
4. Laima Zilporytė - masažistė

Vyrai iki 23 metsų:
1. Ramkūnas Navardauskas - 

sportininkas
2. Evaldas Šiškevičius - sportininkas
3. Egidijus Juodvalkis - sportininkas
4. Kęstutis Čėsaitis - treneris

Cycling Fast Facts
• 200 million estimated worldwide 

television coverage.
• 1,500 total number of athletes and 

officials.
• 90 kph estimated top speed on 

downhill sections.
• 50 approximate numbers of 

countries competing.
• 300,000 number of spectators

expected. □

Nuotraukoje iš kairės: Modesta Vžesniauskaitė (sportininkė iš Lietuvos) su geelongiškė- 
mis Alana Obeliūnaite ir R. Wiasak.

Lietuvos sportininkai - dviratininkai su Geelongo jaunimu.

Esame dėkingi Australijos lietuviams
Atvykti į Australiją ir dalyvauti Pasaulio dviračių čempionate Lietuvos sportinin

kams yra didelis išbandymas. Europinė ekonominė krizė labai įtakoja mūsų - sportininkų 
galimybes. Dėkojame Australijos Lietuvių Fondo pirmininkui Algirdui Šimkui

Esame labai dėkingi Australijos Lietuvių Bendruomenei, ypač geelongįškiams. Di
džiausią padėką reiškiame Stasiui Šutui, kuris sugebėjo mus apgyvendinti. Dėkojame 
didžiausiems mūsų pagalbininkams Alex Wiasak, Rebeccai Wiasak, kuri atvyko padėti 
net iš Canberros. Taip pat ačiū už rūpestį Jonui Obeliūnui bei melboumiškiui Linui 
Kaspariūnui, kuris pasitiko mūsų sportininkus Melbourne oro uoste ir atvežė į Geelongą. 
Mums tai buvo labai svarbus dalykas. Taip pat džiaugiamės Craig Weaver pagalba.

Jau ne kartą lankėmės Geelonge, lietuvių bendruomenės Namuose. Buvome vaiši
nami, gavome dovanų po Australijos simbolį - koalą. Australijos lietuviai - nuostabūs 
žmonės. Labai norėtume juos nudžiuginti gerais rezultatais, kartu pasidžiaugti

Dar kartą dėkoju visiems, prisidėjusiems prie mūsų gerovės Australijoje.
Kęstutis Čėsaitis, delegacijos vadovas

Užsienio lietuvių organizacijų 2011 m. projektų 
atrankos konkursas

LR Užsienio reikalų ministerija skelbia užsienio liet, organizacijų 2011-ųjų m. projektų 
atranką ir kviečia teikti projektų paraiškas. Konkursas vykdomas pagal Užsienio lietuvių 
organizacijų projektų rėmimo tvarką. Užsienio lietuvių organizacijos, ugdymo ir kultūros 
įstaigos kviečiamos teikti projektus, kuriais siekiama įtraukti užsienio lietuvius į Lietuvos 
politinį,visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, stiprinti bendruomeniškumą, plė
toti lituanistinį švietimą per šeštadieninių ir sekmadieninių mokyklų veiklą, puoselėti 
lietuvišką kultūrą, remti užsienio lietuvių žiniasklaidą. Didžiausia vienam projektui 
skiriama lėšų suma - 20,000 litų. Projektų įgyvendinimo trukmė - iki 2011 m. gruodžio 
31 d. Užpildyta projekto paraiškos forma - vienas originalus egzempliorius su parašais - 
su tvarkoje nurodytais priedais turi būti pateikta iki 2010 m. gruodžio 10 d., adresu: 
Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentui, J. Tiimo-Vaižganto g.2, 
LT-01511 Vilnius. Daugiau informacijos teirautis elektroniniu paštu lietuviai@urm.lt

Pasaulio dviračių čempionate
Pasaulio plento dviračių čempionato 

moterų 127.2 km grupines lenktynes 
šeštadienį, spalio 2 dieną, Australijos 
Geelong mieste laimėjo 27-erių metų ita
lė Giorgia Bronzini, finišo sprinte ap
lenkusi olandę Marianne Vos. Trečia 
finišavo Emma Johansson iš Švedijos.. 
Lietuvos atstovė 22-ejų Rasa Leleivytė 
užėmė aukštą aštuntą vietą, nugalėtojai 
pralaimėjusi 3 sekundes.

Savo kaijerą baigianti Lietuvos dvira
čių sporto legenda 34-erių metų Edita 
Pučinskaitė liko 33-ioje pozicijoje. Ji nuo 
pasaulio čempionės atsiliko 1 minute ir 
42 sekundėmis.

Edita Janeliūnaitė ir Inga Čilvinaitė 
užfiksavo 72-ą ir 73-ą rezultatą, lyderei 
pralaimėjusios 16 min. 39 sek. Dar dvi 
Lietuvos atstovės - Modest a Vžesniauskaitė 

Rasa Leleivytė.

Likus 6 km iki finišo nuo pagrindinės 
grupės pabėgusioms buvusiai pasaulio 
čempionei britei Nicole Cooke ir vokietei 
Judith Amdt neužteko jėgų finišui ir jos 
užėmė atitinkamai ketvirtą ir penktą 
vietas. □ir Katažyna Sosna - nefinišavo.

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN COMMUNITY- SYDNEY INC.
PUBLIC OFFICER

43B EDGAR STREET, AUBURN NSW 2144
Mob.: 0407 214 290 Email: klprotas@hotmail.com

Pranešimas
Bendruomenės nariai, kurie yra pakeitę savo adresus per paskutinius 4 metus, 

yra prašomi pateikti savo naują adresą. Tai galite įvykdyti raštu arba e-maiLYra 
svarbu, kad narių sąrašas būtų tikslus.

Notice
Members of the Association who have changed their postal address in the last 

4 years are requested to provide their new address. This can be done by post or 
email It is important that the Member Register is up to date.

Kęstutis Protas, Public Officer

Ar norite prisidėti? 
Su kuo reikia susisiekti?

Want to participate in the following 
events? Who to contact?aid' melbourne ®oio

Meno paroda - Art exhibition -
Brigita Lastauskaitė - info@birdsgallery.com.au

Jaunimo meno paroda - Youth art exhibition
Julija Simankevičius - studio2@imaging.com.au

Jaunimo Talentų Vakaras - Youth talent Night (Showcasing talent)
Aldona Gaylard - aldona_gaylard@unitracesoftnet.com

Come and be a part of the festivities during ald201 Omelboume.
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SHOWCASING TALENTIII!
..JtytSfr December 29, 2010, 7pm Lithuanian House
OlH 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 ald2010melboume website www.ald2010.org or email 
Aldona Gaylard at aldona_gaylard@unitracesoft.net for more 
information. Get in quick as places will fill fast!

JAUNIMO TALENTŲ VAKARAS
Gruodžio 29d. 2010 m., 7v.v. Lietuvių Namuose

XXVI Australijos Lietuvių Dienų Jaunimo Talentų Vakaro koordinatoriai 
Melbourne maloniai kviečia visą, iki 30m amžiaus, jaunimą - 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.aId2010.org 
Galima susisiekti su Aldona Gaylard aldona_gaylard@unitracesoft.net

In memoriam

The ald2010melbourne
*nv^ea^y°ut^i^etweent^ea8eso^andi8to

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

during the Lithuanian Days in Melbourne 2010

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

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

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

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija Ine. 
ruošia tradicinę

Melbourne Cuy” dieną
su skrybėlaičių paradu ir apdovanojimais, “sausage 

sizzler” su kavute ir pyragaičiais, antradienį, lapkričio 2 dieną, Lietuvių Sodyboje, 
Engadine.

Tikimės sulaukti daug svečių.

A^A Agota Puidokaitė - r'
Kaminskienė > aim

.............. ' A

1920.09.05 - 2010.0925 J.
Lyg didžiulės upės nešami artėjame 

prie amžinybės vandenyno, kur susilieja 
mūsų visų gyvenimai, kur jau nėra skaus
mo. Sakoma, kad žmonės, kurie dainuoja, 
lengviau pergyvena visus žemiškus sun
kumus, nelaimes ir netektis.

Agota, populiariai vadinama Aga, savo 
gyvenime daug laiko paskyrė lietuviškai 
dainai ir giesmei. Kilusi iš gražios Pane
munės, kurios aplinkos grožis atsispin
dėjo jos sieloje ir gyvenime. Palikusi savo 
kraštą ji, kaip ir daugelis mūsų kartos 
vyresniųjų, iš DP stovyklų ar kitų vietovių 
emigravo į karo mažiau paliestus kraštus, 
kad rastų prieglobstį, kad pradėtų karo 
sulaužytus gyvenimus iš naujo.

Aga su šeima į Australiją atvyko kiek 
vėliau, prieš tai ieškojo prieglobsčio Ka
nadoje, vėliau - Naujojoje Zelandijoje, iš 
kurios atvyko į Australiją, į Adelaidę. Tu
rėdama gražų ir stiprų balsą, Aga tuoj įsi
jungė į Adelaidės lietuvių chorą „Litua- 
nia“ ir Šv. Kazimiero bažnytinio choro 
eiles. Be to, ji dainavo oktete „Nemuno 
Dukros“, vėliau kvartete. Ji mylėjo dainą ir 
giesmę. Ji dainoje rasdavo nusiraminimą, 
tėvynės ilgesio kankinama siela atsigau
davo. Būdama jautri ir nuolaidžios šir
dies, Aga savo gyvenime su nuolankumu 
priėmė visus sunkumus, visus netikėtus 
gyvenimo posūkius. Ji niekuomet nesi
skundė, nekaltino, bet tyliai nešė jai skirtą 
naštą.

Amžiaus metai pamažu slėgė pečius, bet 
Aga stengėsi visa priimti ir pakelti. Vyrui 
Kaziui išvykus į Lietuvą, likusi viena nenu
siminė, apsigyveno vyresniojo amžiaus 
žmonių namuose ir buvo patenkinta, nes 
jos nepamiršo dukra, sūnūs, anūkai ir ar
timieji. Vėliau persikėlė j slaugos namus, 
kur geroje priežiūroje ir dažnai sūnaus, 
marčios, anūkų ir artimųjų lankoma džiau
gėsi paskutinėmis gyvenimo varsomis ir 
dėkojo Dievui, kad nėra apleista, kad nėra 
visų pamiršta, ypač džiaugėsi savo marčia 
Dalia, kurijai buvo daugiau nei dukra. Ji 
kiekvieną, kuris ją aplankydavo, priimdavo 
su didžiule šypsena ir nevaldomu džiuge

siu, jos dėkingumas švytėjo jos veide. Vyrui 
Kaziui Lietuvoje mirus, priėmė šią žinią 
su skausmingu nuolankumu.

Š.m. rugsėjo 5 atšventė savo 90 metų 
gimtadienį. Sveikinimai ir gėlės ją pradžiu
gino, bet gyvenimo pulsas silpnėjo ir rug
sėjo 25 dienos vakare užmerkė pavargu
sias akis. Aga š.m. rugsėjo 30 palydėta iš 
Šv. Kazimiero koplyčios, kur jos giesmė 
skambėjo daug metų.

Gedulingas pamaldas atnašavo kun. J.N. 
Petraitis MIC. Atsisveikino Adelaidės 
Lietuvių Caritas Ine. vardu Viktoras Bal
tutis, Adelaidės Lietuvių Katalikių Mo
terų Draugijos vardu - Salomėja Vasi
liauskienė, choro „Lituania“ ir Šv. Kazi
miero bažnyčios choro vardu - Vytautas 
Opulskis.

Po iškilmingų pamaldų visi buvo pa
kviesti į Lietuvių Namus šermenims, kurias 
labai gražiai ir turtingai paruošė Regina 
Veress.

Adelaidės lietuviai liūdi palydėję Agą, 
kurios gražų balsą dar ilgai prisimins. 
Viešpatie, priimk šią lietuviškos dainos ir 
giesmės lakštingalą į savo Šviesius Am
žinybės Namus.

Viktoras Baltutis

SLMSGD Komitetas

Lietuvių Caritas Ine* ir Šv. Kazimiero koplyčios

50 metų jubiliejus
Š.m. lapkričio 20 sueina 50 metįĮ nuo Adelaidės lietuvių katalikų Šv. Kazi

miero koplyčios pašventinimo.
Jubiliejų numatoma švęsti lapkričio 20 ir 21 dienomis.
Lapkričio 20, šeštadienį, 1330 vai. koncertas Lietuvių Katalikų Centro salėje,

6 Third Ave., St. Peters, SA. Koncerto pagrindinę dalį atliks dainininkės iš 
Melbourne - „Danos Sesės“ ir Adelaidės meno vienetai. Įėjimas - auka.

Lapkričio 21, sekmadienį, 11 vai. iškilmingos pamaldos Šv. Kazimiero 
koplyčioje, 6 Third Ave., St. Peters. .. ,n,

Pamaldose dalyvaus Adelaidės arkivyskupas Philip Wilson, giedos 
Danos Sesės“ ir Šv. Kazimiero bažnytinis choras.

Po pamaldų jubiliejinės vaišės Adelaidės Katalikų Centro salėje. f.' ui
Pakvietimus į vaišes galima įsigyti sekmadieniais po pamaldų pas Lietuvių, u1 

Caritas Ine. Tarybos sekretorių Petrą Gašlūną. u tu
, I Lietuvių Caritas Ine. Taryba

___________ -Sr: ________________________
— . '■ " 1 rffH

:.C;į ' i filing

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 31d. Prašome 
tvarkyti savo artimųjų kapus. Katalikų Kultūros Draugija

................  į)
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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, NSW 2144, (mob. 
teL: 0407214290), 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

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 o
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@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir šeštadieniais - Klubas uždarytas
Antradieniais - sekmadieniais - Klubas atidarytas nuo 11:30 vaL dienos.

Klubo restoranas
Virtuvėje dirba šefas Antonio.

Pietūs - nuo 11:30 vai. dienos iki 3 vaL 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 metuc juGitiejus
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 -Oelterli teL: 9370 5964 
(Po 6.30 vaL vakaro) arba Rūtą Švambarytę-Kenny teL: 94314852 iki spalio24 
dienos. Laukiame Jūsų visų.

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ
PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

PRANEŠIMAS
Lietuvių Kooperatinė 

Kredito Draugija "Talka” 
2010 min. 23 d.

1.30 v«l.
UlatMVlif Namuose 

<« Errol Sltroot 
North Melbourne 

taukia:

METINI 
SUSIRINKIMĄ 
DARBOTVARKĖ
1. Suairirtkimo nudarymą*
2. Balsavimo komisijas sudarymas
3. 2009 metinio ou^vmkimo pratakotos

VeMk*
AtakMomybOa 
Statutiras 
Auditorių

5. Pranešimų dMkus*» ir tvirtMmas 
«. Vaidybos rinkimai (rankami du nariai) 
7. AudMorių patvutinimae
O. Valdybos attyfiinkno nustatymas
0. Pelno psstarMymaa
10. Sumanymai ir pasakymai
11, Susirinkimo uždarymas

Metines apyskaitas galima gauti visose 
j. Talkos įstaigose ir susirinkime

- -------------------------------------------------------------

LR Užsienio reikalų 
ministerijos 
informacija

Lietuvos Užsienio reikalų ministerija 
kviečia užsienyje gyvenančių lietuvių or
ganizacijas teikti projektus ugdymo ir 
kultūros srityse, kuriais būtų siekiama 
įtraukti lietuvius užsienyje į Lietuvos po
litinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūri
nį gyvenimą, stiprinti bendruomenišku
mą, plėtoti lituanistinį švietimą, puoselėti 
lietuvišką kultūrą, remti užsienio lietuvių 
žiniasklaidą. Smulkesnę informaciją ga
lima rasti šioje nuorodoje:

http://www.urm.lt/ 
index.php?406350485

Skaityk: "Musų Pastogę” — 
viską žinosi!

Pigios kelionės į Lietuvą 
ESTOURS TRAVEL

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

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

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

et AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
'Zį-Sr 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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Pranešimas LB Spaudos Sąjungos nariams
Artėjant metiniam susirinkimui, kuris įvyks sekmadienį, 2010 m. lapkričio 

21 dieną, Sydnėjaus Lietuvių Klube, Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 
nariai yra kviečiami siūlyti kandidatus į Spaudos Sąjungos Valdybą. Nominacijos 
turi pasiekti Valdybą paštu arba būti įteiktos “Mūsų Pastogės” redakcijos 
kambaryje ne vėliau kaip spalio 29 dieną, penktadienį, 2 vai. p.p. Kandidatai ir 
siūlytojai turi būti Sąjungos nariai. Nominacijos pateikiamos raštu, su bent 
dviejų Sąjungos narių bei siūlomo kandidato parašais.

Valdybos adresas: P. O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Dabartinę Sąjungos Valdybą sudaro pirmininkas dr. Vytautas Doniela, vice

pirmininkas Anskis Reisgys, sekretorius Vytenis Šliogeris, bei Valdybos pakvies
ti nariai - Teodoras Rotcas ir Petras Viržintas, kurie bus pristatomi metiniam 
susirinkimui ankstesnio pakvietimo patvirtinimui.

Pagal Sąjungos įstatus, du dabartiniai Valdybos nariai-dr. Vytautas Doniela 
ir Vytenis Šliogeris - turi atsistatydinti per šį metinį susirinkimą. Jie yra sutikę 
vėl kandidatuoti

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 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: wwwjlic.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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