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59-oji Australijos lietuvių Sporto Šventė Geelonge

Praėjusių metų gruodžio 27 - 31 dienomis Geelonge įvyko 59-oji Australijos lietuvių Sporto Šventė. Plačiau apie Sporto Šventę 
skaitykite “M.P.” psl. 5. Nuotraukoje - Šventės šeimininkai - Geelongo lietuvių sporto klubas “Vytis”.

Kaune - paroda apie 
lietuvių emigraciją 

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto 
menų galerijoje sausio 12 dieną buvo 
atidaryta Užsienio reikalų ministerijos 
globojama paroda „Lietuviais esame mes 
gimę“. Šios parodos tikslas - įvairiose 
Lietuvos vietovėse gyvenančius tautiečius 
supažindinti su užsienio lietuvių kova dėl 
Lietuvos okupacijos nepripažinimo ir jų 
indėliu j Lietuvos valstybingumo atstatymą.

18 kilnojamų parodos stendų taip pat 
pasakoja apie skirtingas emigracijos ban
gas ir skirtinguose pasaulio kraštuose 
įsikūrusias lietuvių bendruomenes.

Parodoje eksponuojamos nuotraukos 
ir dokumentai, gauti iš asmeninių archy
vų, Amerikos lietuvių televizijos, Lietuvių 
išeivijos instituto, Kauno pedagoginio mu
ziejaus bei Lietuvos centrinio valstybės 
archyvo. Parodos organizatorius - Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, jai talkininkauja 
Lietuvių Išeivijos Institutas. Paroda veiks 
iki sausio 27 dienos. □

Paminėta Sausio 13-oji

“Euro vizijoje” 
visgi dalyvaus 

(ELTA). Pa
skutinę besibai
giančių 2009-ųjų 
metų dieną Lie
tuvai atsivėrė ga
limybė dalyvauti 
kitais metais 
Norvegijoje vyk

siančiame “Eurovizijos” dainų konkurse. 
Anksčiau buvo paskelbta, kad Lietuva 
atsisako. Atitinkamą sutartį dabar pa
sirašė “Lietuvos radijo ir televizija” (LRT) 
ir bendrovė “Teo LT”. “Eurovizijos” at
rankos konkursą LRT planuoja surengti 
2010 m. vasario mėnesį.

Kalbant apie ČIA kalėjimą, 
“klaida vertime”

(ELTA). Ministras Pirmininkas An
drius Kubilius pabrėžia, jog amerikiečių 
dienraščio “The New York Times” teiginiai, 
esą jis apkaltino ČIA (CŽV) “sovietinių 
metodų” naudojimu, neatitinka tikrovės. 
Iš tikrųjų Premjeras minėjo “sovietinius 
metodus”, kai kalbėjo apie Lietuvos Vals
tybės saugumo departamento (VSD) 
veikimą kuriant ČIA (CŽV) sulaikymo 
centrus Lietuvos teritorijoje ir apie tai, 
kad ši veikla galimai pažeidžia žvalgybą 
nustatančius įstatymus.

Nors nėra griežtų įrodymų, ar ČIA 
kalėjimas galiausiai buvo panaudotas pa
gal paskirtį, Premjero nuomone, šios ka
linimo egzistavimo faktas kelia didelį 
nerimą. “Infrastruktūros sukūrimo faktas 
įrodo, kad nedidelė grupė VSD pareigū
nų, be visuomenės ir galimai be valstybės 
vadovų žinios, bei apeinant parlamentinę 
kontrolę, galėjo priimti sprendimą sta
tyti sulaikymo centrą. Ypač didelį nerimą 
kelia tai, jog siauro pareigūnų rato slapta 
priimtas sprendimas buvo įgyvendinamas

Lietuvos įvykių apžvalga
pažeidžiant įstatymus, reglamentuojan
čius žvalgybą ir finansų apskaitą ir 
ignoruojant neigiamas pasekmes Lietu
vos tarptautinei reputacijai”, - teigia A. 
Kubilius.

Premjeras įsitikinęs, kad užduotis 
specialiosioms tarnyboms turi formuluo
ti vykdomoji valdžia, o vykdymą veiks
mingai kontroliuoti parlamentas. Premje
ro nuomone, permainos turi vykti Pre
zidentės Dalios Grybauskaitės pateiktos 
žvalgybos kontrolės pagrindu.

Premjeras kritikuoja Saugumą
Pasak Premjero, ČIA (CŽV) kalėjimo 

tyrimas leidžia suprasti, kaip Valstybės 
saugumo departamente (VSD) atsirado ir 
stiprėjo kontrolės vengimo ir įstatymų 
nepaisymo kultūra, ir kaip VSD pradėjo 
virsti “valstybe valstybėje”, kuri užsiėmė 
savitiksliais galios žaidimais ir nutolo 
nuo tikrųjų valstybės interesų.

“Galop VSD pasidarė nebesvarbu, su 
kuo tuos žaidimus žaisti - ar su ČIA 
(CŽV), ar su abejotinos reputacijos dujų 
importo iš Rytų tarpininkais, galimai 
susijusiais su nedraugiškų valstybių 
specialiosiomis tarnybomis. Tai atsklei
dė ankstesnis Seimo NSGKomiteto ty
rimas apie įtariamus korupcinius VSD ir 
Užsienio reikalų ministerijos pareigūnų 
ryšius. Premjeras primena, kad pirmasis 
Seimo NSG Komiteto tyrimas prasidėjo 
po to, kai žuvo pulkininkas Vytautas 
Pociūnas”, - teigia A. Kubilius. Premjero 
nuomone, būtina keisti ydingą praktiką, 
kad VSD pati sau formuluoja užduotis ir 
neatsiskaito kontroliuojančioms institu
cijoms.

Baltijos oro erdvę saugos 
prancūzai

(ELTA). Keturis mėnesius Baltijos 
oro erdvę saugojusius Vokietijos karius

Nukelta į 2 psL

(ELTA). Lietuva 19-ąjį kartą pagerbė'ūž 
šalies laisvę 1991-ųjų sausį žuvusiųjų 
atminimą. Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų 
diena. Jos išvakarėse, antradienį, istorinė
je Kovo 11-osios salėje Seime buvo su
rengta Parlamento gynėjų konferencija, 
vyko iškilminga Parlamento gynėjų - 
savanorių rikiuotė.

Pavakare Sausio 13-osios įvykius me
nančiose vietose buvo uždegti Atminimo 
laužai. Jie liepsnojo prie Televizijos bokš
to, prie Nacionalinio radijo ir televizijos. 
Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo 
rūmų. Čia 19 vai. buvo surengtas Laisvės 
gynėjų atminimo ceremonialas. Vėliau Šv. 
Jonų bažnyčioje - koncertas “In Memo- 
riam”. Seimo parodų galerijoje koncer
tavo Vilniaus įgulos karininkų ramovės 
folkloro ansamblis “Vilnelė”.

Sausio 13-ąją, trečiadienį, žuvusiųjų per 
Sausio 13-ąją ir vėlesnę Sovietų Sąjungos 
agresiją atminimas buvo pagerbtas iš

Reikia gerinti konsulines paslaugas
ELTA (2010 sausio mėn. 8 d.). Užsienio 

reikalų ministerija turėtų gerinti konsuli
nių darbuotojų mokymo programas, 
daugiau dėmesio skirti praktiniams įgū
džiams formuoti, sunorminti užsienio 
kalbų mokėjimo vertinimus, tobulinti ki
tas konsulinio darbo organizavimo sritis.

Tokias išvadas padarė Valstybės kon
trolė, atlikusi valstybinį auditą “Užsienio 
reikalų ministerijos veikla, organizuojant 
konsulinių funkcijų vykdymą”.

“Užsienio reikalų ministerija dar turi 
neišnaudotų galimybių racionaliau or
ganizuoti konsulinių paslaugų teikimą”, - 
teigia valstybės kontrolierė Rasa Budber- 
gytė. Pasak jos, tai ypač svarbu dabar, 
didėjant emigracijai ir siekiant pritraukti 
daugiau užsienio turistų, bet, kita vertus, 
mažėjant konsulinių tarnybų finansavimui.

Lietuvos diplomatinėse atstovybėse 

kilmingame Seimo posėdyje. Prieš tai 
Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo 
rūmų buvo uždegtas Atminimo laužas.

Vidurdienį Nepriklausomybės aikštė
je buvo pakelta Valstybės vėliava, Sausio 
13-osios aukos buvo pagerbtos Antakal
nio kapinėse. Lietuvos krašto apsaugos 
savanorių pajėgų kariai atidavė pagarbą 
laisvės gynėjams, palaidotiems Alytaus, 
Kauno, Kėdainių, Marijampolės, Rokiš
kio kapinėse.

Tos dienos rytą Prezidentūroje buvo 
teikiami Sausio 13-osios atminimo meda
liai. Tarptautinė komisija nacių ir so
vietinio okupacinių režimų nusikaltimams 
Lietuvoje įvertinti kvietė Lietuvos mo
kyklas Sausio 13-ąją dalyvauti pilietinėje 
akcijoje “Atmintis gyva, nes liudija”. 
Mokyklose prie langų mokiniai kartu su 
mokytojais uždegė žvakutes. Pavakare 
Vilniaus arkikatedroje bazilikoje buvo 
aukojamos šv. Mišios. □

2008 m. išduota beveik 250,000 vizų, buvo 
tvarkomi dokumentai dėl pilietybės su
teikimo, dėl pasų ir leidimų gyventi Lie
tuvoje išdavimo, išrašomi asmens grįžimo 
pažymėjimai, teikiamos notarinės paslau
gos ir kt. Už suteiktas paslaugas 2008 m. 
surinkta daugiau kaip 37 mln. Lt 
konsulinių mokesčių.

Išanalizavę konsulinių pareigūnų mo
kymo sistemą valstybiniai auditoriai kons
tatavo, kad tam tikslui skiriamos lėšos 
naudojamos ekonomiškai Tačiau atkreip
tas dėmesys, kad išvykstančiųjų vykdyti 
konsulinių funkcijų į diplomatines atsto
vybes mokymo programoje nenumatyta 
pakankamai laiko formuoti praktinius 
įgūdžius. Tai lemia, kad tikrinant konsu
linių paslaugų teikimą diplomatinėse 
atstovybėse nustatoma nemažai netikslu
mų ir techninių klaidų. □
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Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Gruodžio mė
nesio pabaigoje 
Tailandas ištrėmė 
4458 Hmong tau
telės pabėgėlius 
atgal į Laos, ne
kreipdamas dė
mesio į Jungtinių 
Tautų protestus. 
Tarp pabėgėlių 
buvo 18 asmenų, 

kuriuos Australija buvo sutikusi priimti, 
gi kiti 17 pabėgėlių buvo Australijos pa
reigūnų apklausti, numatant juos įsileisti Į 
Australiją humanitariniais sumetimais. 
Dabar visi į Laos grąžinti Hmong pabėgė
liai laikomi griežtoje izoliacijoje kariuo
menės saugomoje stovykloje. Laos vyriau
sybė atmetė Australijos užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnų prašymą susisiekti 
su asmenimis, kuriems buvo pažadėtos 
vizos.
Tailando vyriausybė atsako į Jungtinių 
Tautų priekaištus tvirtindama, kad Hmong 
pabėgėliai buvę ekonominiai emigrantai. 
Jeigu Australija ar kitos valstybės norėję 
juos įsileisti, tai jie per lėtai tvarkę vizų 
išdavimą.
♦ Australų karių apmokoma Afganista
no karių grupė patyrė sunkų nuostolį. 
Sausio 7 dieną Taliban pakelėje paslėpta 
bomba užmušė 8 karius.
♦ Sausio 10 d. Izraelio ministras pir
mininkas Benjamin Natanyahu davė savo 
sutikimą pradėti statyti dvigubą spygliuo
tų vielų tvorą išilgai viso Egipto - Izraelio 
pasienio, nuo Raudonosios iki Viduržemio 
jūros. Šios sienos statymas kainuos 500 mln. 
dolerių. Siena sustabdys narkotikų kontra
bandą iš Egipto. Šiuo metu Sinajaus pu
siasalio plotai yra per silpnai saugomi.
♦ įsitempė santykiai tarp Turkijos ir Iz
raelio. Turkijos televizija rodė filmą, ku

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
pakeitė Prancūzijos karinių oro pajėgų 
junginys su keturiais naikintuvais. Pir
madienį, sausio 4-ąją, Lietuvos karinių 
oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose 
buvo surengta NATO oro policijos mi
sijoje dalyvaujančių karinių vienetų pa
sikeitimo ceremonija. Prancūzijos kariai 
NATO oro policijos misijoje Baltijos 
valstybėse dalyvaus antrą kartą. Prieš tai 
jie patruliavo 2007 metais.

NATO valstybės narės paeiliui siunčia 
savo karius ir naikintuvus saugoti Balti
jos šalių oro erdvę nuo 2004 metų kovo, 
kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO 
narėmis. Šiemet NATO nusprendė pra
tęsti oro policijos misiją Baltijos šalyse 
iki 2014 metų pabaigos.

Kaune 3000 laukia nuosavybės 
atkūrimo

(ELTA). Per keliolika metų atkuriant 
nuosavybės teises į Kauno miesto teri
torijoje turėtą žemę, patenkinta tik du 
trečdaliai prašymų. Nuosavybė dar 
neatkurta kiek daugiau nei 3000 piliečių.

Iš viso buvo pateikta 9,990 prašymų. 
Nuo reformos pradžios nuosavybės teisės 
atkurtos 6,893 piliečiams. Iš jų 700 teises 
atgavo tik pernai, 2009-aisiais metais.

Kaip Eltai teigė miesto savivaldybė, 
Kaunui katastrofiškai trūksta laisvų plo
tų žemės nuosavybės teisėms atkurti. Iš 
viso, apskrities miestuose (drauge - ir 
Kaune) buvo pateikta 14,043 piliečių 
prašymai nuosavybės teisėms atkurti, jos 
atkurtos 10,251 piliečiui.

Kaimo vietoje j turėtą žemę nuosavybės 
teisėms atkurti Kauno apskrityje pateikta
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riame Izraelio saugumo pareigūnai vaiz
duojami kaip mažamečių vaikų grobikai, 
ar be atodairos šaudantys į senus žmones. 
Sausio 11d. Izraelio užsienio reikalų vi
ceministras Danny Ayalon išsišaukė 
Turkijos ambasadorių pareikšti protesto dėl 
filmo. Jis pasigyrė žiniasklaidai, kad ne
padavė rankos ambasadoriui ir kad jį pa
sodino žemiau savęs, kad parodytų visiems, 
“kad mes aukštai, o jie žemai”. Turkijai 
griežtai reagavus dėl ambasadoriaus 
įžeidimo, Izraelis tuoj atsiprašė.
♦ Sausio 12 d. didžiulis žemės drebėjimas 
sugriovė Haiti sostinę Port - au - Prince ir 
apnaikino plačius Haiti plotus, nukirto 
kelius į kaimyninę Dominikos respubliką. 
Žemės drebėjimo epicentras buvo 16 km į 
vakarus nuo Port - au - Prince 8 km gylyje, 
siekė 7.0 Richterio skalės. Žuvo bent 
50,000 žmonių, bet Haiti pareigūnų 
tvirtinimu žuvusių skaičius gali siekti 
200.000 žmonių. Likę gyvi neturi pasto
gės, maisto, vandens, medicinos pagalbos. 
Viskas sugriauta, pradedant prezidento 
rūmais, katedra, Jungtinių Tautų taikdarių 
centrine būstine iki kalėjimo, iš kurio pa
bėgo užkietėję nusikaltėliai. Pasaulio kraš
tai skuba su pagalba, bet užtruks ilgai, iki ji 
galės pasiekti nukentėjusių žmonių mases 
dėl visiškai suardyto susisiekimo tinklo.
♦ Sausio 13 d. Prancūzijos parlamentas 
pradėjo svarstyti įstatymą, kuriuo numa
toma uždrausti viešumoje dėvėti musul
moniškus rūbus, uždengiančius visą žmogų 
nuo galvos iki kojų, paslepiant jo veidą. Už 
įstatymo pažeidimą numatoma 750 eurų 
pabauda.
♦ Sausio 14 d. nepasisekė teroristų išpuo
lis prieš Izraelio diplomatus, su dviem 
šarvuotais automobiliais važiuojančius iš 
Jordano sostinės Amano į Izraelį. Pakelėje 
susprogdinta bomba paliko metro gylio 
duobę ir apgadino automobilius. □

102,600 prašymų, teisės atkurtos 100,743 
piliečiams. Apskrities teritorijoje iš viso 
yra 45,177 asmeninio ūkio naudotojai, 
privatizuota 39,755 ūkių žemė.

Prasiskolinusios savivaldybės
Vilniaus ir Kauno miestų savivaldy

bės yra labiausiai įsiskolinusių vietos 
valdžių dešimtuke.

Paaiškėjo, jog didžiausios skolos sle
gia Neringos savivaldybę - jos skola sie
kia virš 3 mln. litų, tai yra po 838 litus 
vienam žmogui.

Antroje vietoje - Vilnius. Čia 559,000 
savivaldybės gyventojų spalio 1 dienos bu
vo skolingi 408 mln. litų - po 730 litų 
kiekvienas.

Toliau negarbingame prasiskolinusių 
savivaldybių sąraše yra Druskininkai, 
Pakruojis, Utena, Alytaus miestas, Joniš
kio rajonas, Šiaulių miestas. Devintoje 
vietoje - Kaunas. Bendra visų 60 savi
valdybių skola spalio 1 d. siekė 1,283 
mlrd. litų, tačiau prognozuojama, kad iki 
metų pabaigos savivaldybių skolos išaugs 
iki 2 ar net 2.5 mlrd. litų.

Buhalterė įkliuvo
Marijampolės ligoninės vyr. buhalterės 

pavaduotoja 56 metų Danutė Palaikienė 
per 7 metus iš ligoninės į savo sąskaitas 
perpumpavo per 513,000 litų.. Atlyginimą 
ji pasididindavo kompiuteryje prie jai 
priskaičiuotos sumos prirašydama ati
tinkamus skaičius. Iš pradžių ji tenkinosi 
200-300 litų, o vėliau algą pasikeldavo 
keliolika ar net keliomis dešimtis 
tūkstančių litų. Ji nubausta kalėjimu.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA,BNS,LGmCir“Benuirdinai”.

Baigėsi atominės
(ELTA). Ketvirtadienį, gruodžio 31 

dienos 23 vai., buvo sustabdyta Ignalinos 
atominė elektrinė (IAE). Vykdydama sto
jimo į Europos Sąjungą sutarties įsiparei
gojimus Lietuva atsisakė daugiau kaip du 
dešimtmečius veikusios vienintelės Bal
tijos šalyse branduolinės jėgainės, kurios 
reaktorius įrašytas į Guinness rekordų 
knygą kaip pats didžiausias pasaulyje. Be 
to, uždarius elektrinę, Lietuvoje baigėsi ir 
pigios elektros energijos laikai.

IAE buvo pradėta statyti 1975 m. Nors 
buvo suplanuoti keturi reaktoriai, elek
trinėje buvo pastatyti tik du. Pirmasis 
pradėjo veikti 1984 m., antrasis -1987 m. 
Pirmąjį jėgainės reaktorių Lietuva su
stabdė 2004 m., antrąjį-gruodžio 31-ąją.

Uždarius atominę elektrinę, pradės 
veikti elektros birža “BaltPool”, kurioje 
elektros kaina formuosis pagal naują - 
ribinės kainos skaičiavimo metodą. Iki 
šiol Lietuvoje elektros aukcione buvo 
taikomas kitoks metodas, tačiau jis 
tinkamas tik tol, kol rinkoje yra domi
nuojantis, pigus ir reguliuojamas elektros 
gamintojas - Ignalinos AE.

NATO pajėgose pradėjo
(ELTA). Sausio 1 dieną, penktadienį, 

NATO greitojo reagavimo pajėgų ketu
rioliktoje pamainoje pradėjo budėti tri
šalis Lietuvos, Latvijos ir Estijos Baltijos 
batalionas. Pusmečio budėjimą Lietuvos 
kariai taip pat pradės ir Europos Sąjun
gos (ES) greitojo reagavimo pajėgų ko
vinėje grupėje.

Lietuvos kontingentą ES kovinėje 
grupėje sudarys Karaliaus Mindaugo 
mechanizuotojo pėstininkų bataliono mo
torizuotoji pėstininkų kuopa su aprū
pinimo būriu, taip pat civilių ir karių 
bendradarbiavimo skyrius, karo policijos 
skyrius ir tarptautiniam*štabui priskirti 
kariai - iš viso apie 130 karių. Kartu su 
lietuviais ES kovinėje grupėje budės ka
riai iš Lenkijos, Latvijos, Slovakijos ir 
Vokietijos.

NATO greitojo reagavimo pajėgose 
budėsiantis trišalis Baltijos batalionas su
formuotas 2007 m. rugsėjo mėnesį, bata
lionui vadovauja Lietuva. Baltijos bata
lioną sudaro Estijos ir Lietuvos kariniai 
padaliniai ir Latvijos štabo kariai. Baltijos 
batalionui Lietuva skyrė mechanizuotą-

Aukšto lygio projektams - 120 mln. litų
Lietuvos mokslo taryba paskelbė 

kvietimą aukšto lygio mokslininkams 
teikti paraiškas mokslinių tyrimų fi
nansavimui pagal Visuotinės dotacijos 
(Global Grant) priemonę. Ši priemonė 
mokslininkams padės įgyvendinti ambi
cingiausius mokslinių tyrimų projektus - 
pirmą kartą Lietuvoje bus finansuojami 
pačių mokslininkų inicijuoti daugiame
čiai tyrimai, padengiant visas jų įgyven
dinimui reikalingas išlaidas.

Pagal visuotinės dotacijos priemonę 
vienam dvejų - ketverių metų trukmės 
mokslinių tyrimų projektui, kurį įgyven
dina atskiras mokslininkas arba moks
lininkų grupė, bus skiriama nuo 200,000 
iki 1.6 mln. litų. Bendra Visuotinės do

Neramu del valstybes skola ,
Pasak “Lietuvos žinių”, užklupus eko

nomikos sunkmečiui Lietuvos skolinimo
si mastai sumušė visus rekordus. Praėjusius 
metus Lietuva baigė su 26 mlrd. litų skolos 
našta. Ekspertų skaičiavimais, kiekvienam 
krašto gyventojui teko beveik po 8,000 litų 
valstybės skolos. Šiemet planuojama pa
siskolinti dar beveik 13 mlrd. litų. Finansų 
ministerija prognozuoja, kad valstybės skola 
2010 metų pabaigoje gali sudaryti apie 40% 
bendrojo vidaus produkto (BVP).

energetikos era
2010 m. planuojamas Lietuvos elektros 

energijos poreikis yra apie 9.1 mlrd. 
kilovatvalandžių (kWh). Numatyta, kad 
iki 3 mlrd. kWh kitąmet pagamins Lie
tuvos elektrinė, 0.35 mlrd. kWh - atsinau
jinantys šaltiniai (hidroelektrinės, vėjo 
jėgainės), iki 1.15 mlrd. kWh - šalies 
šiluminės elektrinės.

Apie 35% Lietuvai reikalingos elek
tros energijos rinkos sąlygomis bus 
perkama iš Estijos, Latvijos, Skandinavi
jos, Ukrainos, Rusijos, Baltarusijos ir 
Lietuvos gamintojų. Siekdama atsikratyti 
energetinės priklausomybės nuo Ru
sijos, Lietuva dideles viltis deda į elek
tros jungčių su Vakarų Europos energe
tinėmis sistemomis projektus. Nors for
maliai šie projektai jau pradėti įgyven
dinti, elektros jungčių su Švedija ir Len
kija dar teks laukti ne vienus metus.

Uždarius atominę jėgainę, elektra 
Lietuvoje brangs apie 30%. Pagal Valsty
binės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos patvirtintas kainas, buitiniams 
vartotojams kilovatvalandė elektros brangs 
9-14 centų. □

budėti Lietuvos kariai 
sias pėstininkų ir štabo paramos kuopas, 
logistinės paramos padalinį, Estija - me
chanizuotąją pėstininkų kuopą, logistinės 
paramos elementą. Dėl ekonominio sunk
mečio Latvijai šių metų vasarą sumažinus 
savo indėlį, Lietuva įsipareigojo batalio
nui papildomai skirti karių kuopą ir 
prieštankinį būrį, Estija - karo policijos 
ir išminavimo karinius vienetus. Iš 800 
batalioną sudarančių karių daugiau nei 
600 yra Lietuvos kariai

NATO sausumos pajėgų komponente 
Baltijos batalionas budės pusmetį. Sau
sumos komponentui vadovauja Danija. ES 
kovinės grupės - daugianacionalinės 
jungtinės greitojo reagavimo pajėgos, 
skirtos kovai su krizėmis. ES narės pri
skiria po pusmetį budėtijose savo karius 
ir techniką. Kovinėms grupėms priskirti 
nacionaliniai kariniai vienetai budi savo 
šalyse būdami aukštos parengties, o ES 
politinei vadovybei priėmus sprendimą 
panaudoti kovinę grupę krizės regione, 
kariai per 5-10 dienų turi būti pasirengę 
vykti į operaciją bet kur už ES ribų, 6,000 
kilometrų spinduliu aplink Briuselį. □ 

tacijos suma yra virš 120 milijonų litų. Pir
muoju kvietimu numatyta paskirstyti 40 
mln. litų. Tikimasi, jog už šias lėšas Lietu
vos mokslo ir studijų institucijose bus 
įdarbinta apie 400 mokslininkų, kurie 
įgyvendins apie 200 aukšto lygio moks
lininkų inicijuotų projektų.

„Lietuvos mokslo finansavimo siste
ma iki šiol stokojo tarptautinę praktiką 
atitinkančių priemonių, padedančių 
mokslininkams įgyvendinti reikšmingus 
individualius sumanymus, nepriklausomus 
nuo institucinio planavimo ir reikalau
jančius kelerių metų sutelkto darbo“, - 
teigia Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 
prof. Eugenijus Butkus.

Lietuvos mokslo taryba

Prezidentės Dalios Grybauskaitės nuo
mone, Lietuvos valstybės skola, palyginti 
su kitų Europos Sąjungos (ES) šalių, nėra 
itin didelė. ‘Tačiau mūsų galimybės atiduoti 
skolas yra gerokai menkesnės. Rizikuoti jas 
didinti - pavojinga”, - pažymėjo ji. Anot jos, 
skolintis tarptautinėse rinkose gana palan
kiomis sąlygomis Lietuva kol kas pajėgi. 
“Valstybė skolinasi nuo 5 iki 30 metų ter
minui. Be jokios abejonės, Vyriausybė pla
nuoja, kaip grąžins skolas”,-sakė ji. □

2



^t

Bendruomenės baruose_________
Lidijos Šimkutės Poezijos popietė
Algirdas Šimkus OAM

Baigiantis 2009 metams, gruodžio 6 
dieną, Melbourne poezijos mylėtojai daly
vavo poetės Lidijos Šimkutės dvikalbės 
knygos „Mintis ir uola /Thought and Rock” 
pristatyme, kuris įvyko Melbourno Lie
tuvių Namuose. Poetės skaitymą labai 
originaliai praturtino tarptautiniu mastu 
žinomas dailininkas ir muzikas Danius 
Kesminas. Netikėtai Danius atsivedė ta
lentingą kolegą - muziką Rohan Drape. 
Laisva abiejų improvizacija - netradicinis 
pianino skambėjimas ir Daniaus kanklių 
garsai - labai įdomiai ir originaliai papildė 
savitą autorės skaitymą.

Prieš poezijos skaitymą Jūratė Sas- 
naitė (Greville Street Bookshop savininkė), 
gerai žinoma Melbourno australų litera
tūros mėgėjams, perskaitė Edward (Ted) 
Reilly PhD - rašytojo ir kritiko - išsamią 
bei įdomią knygos recenzijos ištrauką. Pats 
Ted tuo metu buvo užsienyje.

Edward Reilly yra gerai susipažinęs 
su Lidijos Šimkutės kūryba. Jis yra para
šęs išsamias recenzijas, kurios buvo pub
likuotos australų literatūros bei kultūros 
leidiniuose ir pristatytos atskirose konfe
rencijose Australijoje bei užsienyje. Jis 
pabrėžė: “Lidija Šimkutė pasirinko sunkų 
kelią, nesusietą su po 1960 tn. priimtais 
akademiniais literatūros reikalavimais. Ji

Iš kairės: Danius Kesminas ir Rohan Drape.

Kalėdinės šv. Mišios Geelonge
Juozas Gailius

Pakeitus pamaldų laiką Melbourno 
lietuvių parapijoje valanda vėliau, 
Geelongo lietuviai apsidžiaugė, nes po 
Kūčių vakarienės nereikėjo taip anksti 
keltis.

Kalėdų rytą šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje Bernelių Mišios Geelongo lie
tuviams prasidėjo 9.30 vai. ryto. Jas at
našavo Melbourno parapijos klebonas 
Algirdas Šimkus. Mišių metu klausėmės 
giesmių: ’’Sveikas, Jėzau, gimusis”, “Gul 
šiandiena jau ant šieno”, “Tyli naktis” (jas 
iš juostelės pagrojo Birutė Liebich. Ačiū 
jai ir V. Aukštėjui už pagalbą rinkliavoje).

Kalėdinį šv. Mišių skaitymą nuošir
džiai perskaitė Stasė Lipšienė, o kunigas 
Algirdas Šimkus išsamiai apibūdino 
Kristaus gimimo reikšmę žmonijai. Mišių 
auką atnešė V. ir M. Bindokų anūkės, net 
nuo pirmųjų Kūčių stalo 1949 m.

Bažnyčioje matėsi daugiau žmonių ne
gu įprasta, nes ankstyvieji svečiai ir gimi
nės, atvažiavę j Sporto Šventę, daugumoje 
priėmė šv. Komuniją ir dosniai parėmė 
rinkliavas.

Bažnyčios maršalka Juozas Gailius 
priminė, kad prieš 60 metų šios parapijos 

jau rašo per 30 metų nuo jos pirmojo 
rinkinio publikacijos „Antrasis ilgesys“ 
(1978 m). Verta paminėti, kad jos pirmos 
knygos buvo rašytos lietuvių kalba ir išl
eistos JAV vėliau Lietuvoje, nesAustralijos 
Lietuvių Bendruomenė yra per maža. 
Vėlesni leidiniai buvo dvikalbiai kaip ir 
paskutinis poezijos rinkinys „Mintis ir uola / 
Thought and Rock” (2008m). Jos rašymo 
ir publikacijų tęstinumas parodo poetės 
pasiryžimą ir nuolatini kūrybos tobulėjimą.

E. Reilly paminėjo tris elementus, bū
tinus poezijos kūrimui. Tai - autorės 
įgimtas impulsas, poetinė forma ir žodinė 
kalbos išraiška. Jis pridėjo ir ketvirtą ele
mentą - "dainingumą, kuris suteikia L. 
Šimkutei vietą kaip lyrikei ir verpėjai nau
jos dainos. Jis labai įdomiai praplėtė dai
nos reikšmę atkreipdamas dėmesį į Šim
kutės minimalistinį stilių, kuris suteikia 
lankstumo, galimybę pristatyti poeziją su 
išraiškos šokiu ir muzikiniu pritarimu. 
Jis pabrėžė: “Klausytis ir stebėti Šimkutę, 
pateikiančia poeziją savo unikaliu stiliumi 
yra žengimas į pasaulį, kuris daugeliui jau 
prarastas”.

Ted savo aprašyme pažymėjo, kad 
rinkinys prasideda dideliu Sufi poeto 
Rumi (Persija 1207 -1273) klausimu: 
“Kalba kyla iš minčių, bet iš kur ateina 
mintys?”, Čia matome, kad eilės yra 
atidžiai autorės atrinktos, kaip ir eilė- 

raščių keturių ciklų 
citatos, kurios nustato 
eilėraščių prasmės gai
res. Toliau jis rašė: “Ru
mi atskleidė savo esmi
nį panteizmą, nurodyda
mas savo įžvalgą, kad 
dievybė veikia pasaulį. 
Čia tas pats suvokimas, 
kurį išreiškė Homeras 
savo Poseidono apra
šyme ir M.K Čiurlionis 
(1875-1911), lietuvių 
mistikas, savo simfo
ninėse kompozicijose ir 
tapyboje. Tokia yra ir L. 
Šimkutės išreikšta po
zicija, kaip ir šiose eilė
se, kur net nebylios „pe
teliškės skrydis suderi-

salėje lietuviai suruošė Kūčias, ir iš bu
vusių dalyvių Geelonge dar gyvena Vytas 
Klova, Vytas Bindokas ir Juozas Gailius.

Jis taip pat išreiškė pagarbą kun. 
Algirdui Šimkui, įteikė jam dovanėlę nuo 
Geelongo lietuvių ir priminė, kad 59- osios 
lietuvių Sporto Šventės atidarymo Mi
šios įvyks gruodžio 27 dieną.

Atšventę Kalėdas rinkomės j 59-osios 
Sporto Šventės atidarymo Mišias, kur 
beveik viskas pasikartojo. Olimpinės ir 
sporto klubų vėliavos, kurias jaunimas 
sunešė j bažnyčią, sukėlė tautinį pasi
didžiavimą.

Bažnyčioje buvo pakankamai daug 
jaunimo ir vidutinio amžiaus besi
meldžiančių žmonių.

Kunigas Algirdas Šimkus pamokslą 
pritaikė jaunimui, papasakodamas apie 
gražių ryšių palaikymą, meilę vienas ki
tam ir draugiškumą sporto žaidynėse.

Po Mišių kunigas išskubėjo į Mel- 
bourną sekmadienio Mišioms, o mes 
ruošėmės važiuoti į 59-osios Sporto Šven
tės atidarymo iškilmes. Ačiū Geelongo 
sporto klubo “Vytis” pirmininkui Alex 
Wiasak, kuris po Mišių kunigui ir baž
nyčiai įteikė auką. Tai pirmas toks kartas 
Geelonge. □

Poetės Lidijos Šimkutės Poezijos popietė Melbourne. Iš kairės: Rohan Drape, Lidija 
Šimkutė, Jūratė Sasnaitis ir Danius Kesminas.

na kalbą“ taip, kad „žodžiai ima švytėti“.
Reilly paminėjo, kad “poetasyra ne tik 

žodžio meistras, bet ir šamanas: jis veda 
skaitytoją į nežinomybę su tikslu, kad įgy
tų pažinimo (gnosis). Šimkutė pateikia 
panteistinę koncepciją, pavyzdžiui, vaizduo
dama Žemaitijos moteris, dirbančias rugių 
laukuose, ji pasąmonėje regi, kai jos žemę 
paverčia daina. ”

Šimkutės paskutinį eilėraščių ciklą 
„Mintis ir uola“ E. Reilly pažymi, kad „ši 
pasirinkta citata sustiprina Šimkutės 
kūryboje pasikartojančius pirmykščius 
įvaizdžius. Sis paskutinis eilėraščių ciklas 
pagrindžia Nobelio laureato parašytą 
įvadą.” Rinkinio “Mintis ir uola” eilė
raščiai yra nepaprasto skaidrumo. "Jie 
parašyti pasaulio atsivėrimo būsenoje, kai 
poetinė įžvalga kyla staiga kaip skriejan
tis paukštis. “

Kritikas baigdamas išsamią analizę 
nurodo: “Šiuo metu, manau, Šimkutę ga
lime galime įsivaizduoti transcendentinėje 
erdvėje, kai ji reiškiasi ir kalboje ir pasi
rinktame stiliuje, kai rikiuojasi greta sub
tilios Sapfo ir prie glaustos Emily Dickinson 
poezijos.

Visa šitai matome atkreipę dėmesį į 
Šimkutės platų apsiskaitymą, įskaitant 
Rumi ir kitus mistikus. Kaip ir jie, Šimkutė 
nuėjo „vidun“, tyrinėdama ir užrašydama 
įtampą tarp išorinio pasaulio ir vidinių 
sferų... tam procesui didelė kaina. Skaitant 
paskutiniuosius eilėraščius jaučiasi, kad 
jos balsas, tikėkimės tik laikinai, nuėjo į 
tylą, kuri priklauso jūrai ir uolai. Išsilais
vinti iš šios tylos gali tik ateity’, kaip Sapfo 
nusako „nemirtingais“ žodžiais, kurie kyla 
iš „kvėpavimo“ kitaip sakant, iš pačios 
sielos. ”

Šio renginio pabaigoje Algirdas Šimkus 
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trumpai pristatė Lidijos Šimkutės biogra
fiją, paminėdamas, kad ji gimė Žemaitijo
je prieš tėvams pasitraukiant karo metu į 
Vokietiją, o 1949 m. šeima atvyko į 
Australiją. Ūdija tobulino lietuvių kal
bos, literatūros ir tautosakos žinias 
neakivaizdiniu būdu (tarp 1973-1978 m.) 
ir Vilniaus Universiteto ruošiamuose 
vasaros kursuose 1977 m., 1987m.

Lidija Šimkutė išleido tris poezijos 
rinkinius lietuvių kalba, tris rinkinius 
lietuvių ir anglų kalbomis, nedidelį rinki
nį anglų kalba ir dviejų rinkinių vertimus 
į vokiečių ir lenkų kalbas. Jos poezija 
išversta j tryliką kalbų.

Be to, Lidija Šimkutė yra išvertusi 
australų bei kitų tautų poezijos ir prozos. 
Jos poezija buvo panaudota modernaus 
šokio renginiuose, poetiniuose spektak
liuose ir lietuvių bei australų kompozi
torių kūriniuose. Jos eilėraštis „Mano 
tėvas“ buvo išrinktas vienu geriausiu šio 
tūkstantmečio eilėraščiu 2004 m. Aus
tralijos poezijos festivalyje. (Šį eilėraštį 
poetei teko padeklamuoti pagal vienos 
klausytojos pageidavimą. Tada Lidija 
įdomiai papasakojo apie šio eilėraščio 
atsiradimą po vieno sapno tėveliui mirus.)

L. Šimkutė buvo viena iš laureatų 
tarptautiniame haiku konkurse Poetinia
me rudens festivalyje Druskininkuose 
(2009 m.).

Po skaitymo, poetė padėkojo visiems, 
kurie prisidėjo prie jos knygos pristaty
mo: klausytojams ir vyrui Romui bei sū
nui Linui, kurių dėka buvo vaišinama 
„Shiralee Wines“ (Barossa Valley) iš Pietų 
Australijos. Taigi, klausytojai prie vyno tau
rės maloniai pabendravo su poete, muzi
kantais, skaitovais ir turėjo progos įsigyti 
poezijos knygų bei kompaktinių diskų. □
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Lietuva iš arti______________
Grįžusieji vėl emigruoja?

Inga Saukienė, Vilnius

Specialistai pastebi, kad keletą metų 
emigracija iš Lietuvos mažėjo, o grįžtančių 
lietuvių daugėjo. Prasidėjus krizei vėl vis
kas apsivertė aukštyn kojom - žmonės 
nebegrįžta, tačiau intensyviai emigruoja. 
Anot specialistų, tai lemia ir objektyvūs 
veiksniai. Jei anksčiau darbdavys tarp 
brangesnio lietuvio ir pigiau kainuojančio 
darbuotojo iš trečiųjų šalių pasirinkdavo 
tautietį, o dauguma grįžimo skatinimo 
programų gimė vien iš patriotizmo, 
šiandien lietuvis negali konkuruoti su, 
tarkime, nelegaliai dirbti pasiruošusiu 
baltarusiu. Taigi su kokiomis problemomis 
susiduria grįžtantys emigrantai?

Krizės metu grįžta vis mažiau lietuvių
Statistikos departamento duomenimis, 

2008 m. iš Lietuvos į užsienį nuolat gyven
ti išvyko 23,700 gyventojų, 2,800 mažiau 
negu 2007 m., o imigravo - 9,300 žmonių, 
700 daugiau negu 2007 m. Didžiąją dalį 
migrantų sudarė Lietuvos Respublikos 
piliečiai.

Anot Tarptautinės migracijos organiza
cijos (TMO) Vilniaus biuro vadovės Aud
ros Sipavičienės, tikrieji migracijos skai
čiai gali būti net dvigubai didesni. Oficiali 
statistika remiasi gyvenamosios vietos 
deklaravimo duomenimis, tačiau tikrai ne 
visi migrantai tai daro. Kita vertus, ne
oficiali migracijos statistika tendencijų 
greičiausiai nekeičia. O jos šiuo metu 
nepalankios Lietuvai - vis daugiau mūsų 
šalies gyventojų emigruoja ir vis mažiau jų 
grįžta.

„Tiesa, kai kurie žmonės priversti grįž
ti, nes jie netenka darbo. Tačiau jeigu jie 
svetur gauna socialines garantijas, ten ir 
lieka, nes Lietuvoje šios garantijos pras
tesnės“, - teigė pašnekovė.

Anot A. Sipavičienės, jei išvykę žmo
nės negrįš, ateis laikas, kai mums teks 
pirkti trečiųjų šalių darbo jėgą. „Krizės 
metu daugėja nelegalaus darbo visur. 
Lietuvoje bedarbių yra daugybė, tačiau 
darbdavys vis tiek priims nelegalų už
sienietį, kuris pigesnis. Lygiai tas pats 
vyksta ir Anglijoje ar kur nors kitur. Mūsų 
žmonės ten paklausūs, nes jie pigesni ir juos 
žymiai lengviau priversti dirbti nelegalia
me šešėlyje.

Iš trečiųjų šalių žmonėms pas mus da
bar įvažiuoti sunkiau, bet jeigu jie čia 
įvažiuoja, yra paklausūs. Oficialioji darbo 
migracija yra visai nukritusi, nes ne
beįmanoma gauti darbo leidimų. Tačiau 
krizės atveju visi ieško pigiausios ir ne
legalios darbo jėgos. Tiesa, tokios veiklos 
mastai dar labai stipriai neišaugo“, - teigė 
TMO Vilniaus biuro vadovė.

Migracijos departamento duomenimis, 
pernai iki lapkričio 1 d. gauti 9,108 tre
čiųjų šalių gyventojų prašymai dėl leidi
mo laikinai gyventi Lietuvoje. Dauguma jų 
Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos piliečiai. 
Dažniausi atvykimo pagrindai į šalį yra 
šeimos susijungimas, studijos ir darbas.
Grąžinimo programos - tik popierinės?

„Pas mus grįžimo skatinimo progra
mos atsirado iš patriotizmo. Ekonominio 
pakilimo metu, kai pradėjo trūkti darbo 
jėgos, tarp alternatyvos atsivežti užsienie
tį ar susigrąžinti lietuvį, buvo pasirenka
mas antrasis variantas. Gal tai kainuoja ir 
brangiau, bet padirbęs užsienyje lietuvis 
tikrai dirba geriau nei atsivežtas balta
rusis. Tiesa, prieš krizę jau buvo apie 60 
profesijų, kurių atstovus į Lietuvą buvo ga
lima atsivežti palengvintomis sąlygomis. 
Dabar liko vos kelios“, - svarstė A. Sipa
vičienė. Anot jos, vyrauja nuostata, kad jei 
žmogus negrįžta per 5 metus, jis greičiau
siai jau nebegrįš, ypač jei nepalaiko ryšių 
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su savo tėvyne - per artimuosius, draugus. 
Todėl visose šalyse vykdomos grįžimo 
skatinimo programos, grįžtantiems žmo
nėms suteikiant įvairias lengvatas. Tačiau 
šiandien prašyti pinigų išeivijos rėmi
mui, kai čia gyvenantiems žmonėms rė- 
žiamos pensijos, vargu ar įmanoma.

TMO Vilniaus biuro atlikta Migraci
jos informacijos centro telefoninės pa
galbos linijos dėka buvo išsiaiškintos pa
grindinės priežastys, su kuriomis susi
duria grįžti norintys emigrantai. Viena iš 
problemų, kurias nurodo emigrantai, yra 
susijusi su darbo paieška. Pretenduoti į 
darbą Lietuvoje internetu praktiškai 
neįmanoma-ypač konkrečiame rajone ar 
mieste. Darbo biržos skelbiamos laisvos 
darbo vietos emigrantų nedomina, kadan
gi paprastai būna mažai apmokamos.

Ypač aktualus klausimas - užsienyje 
įgytos profesinės kvalifikacijos pripaži
nimas Lietuvoje. Žmonės nežino, kokius 
dokumentus turėtų surinkti, todėl nu
stemba, kai nepakankamai vertinami gerų 
universitetų diplomai. Kita vertus, jie ti
kisi daugiau privilegijų, lyginant su 
Lietuvoje baigusiais absolventais.

Ne paslaptis, kad užsienin išvykusių 
piliečių dirba jokios kvalifikacijos 
nereikalaujantį darbą, todėl grįžus jiems 
reikia galimybės persikvalifikuoti. Nere
tai jie tikisi tai padaryti be jokio papildo
mo mokesčio. Painiava kyla ir su sociali
nių garantijų perkėlimu.

Šalys paprastai taiko tuos pačius savo 
piliečių grąžinimo būdus - informaciniai 
centrai, finansinis rėmimas, investicijų 
skatinimas, pinigų pervedimų skatinimas. 
Tačiau labai dažnai šios priemonės yra tik 
popierinės. Taip pat labai svarbu, kad 
priemonės pasiektų tikslines grupes. 
Tačiau, anot A. Sipavičienės, numatytų 
prioritetų, kurias grįžtančiųjų grupes mes 
remiame, Lietuvoje kaip tik ir nėra.

„Yra mokslininkų susigrąžinimo 
programa. Popieriuje atrodo gražiai. Ta
čiau neretai viskas baigiasi tuo, kad moks
lininkai grįžta atostogų, „atsižymi“ ins
titute, nieko ten nedaro ir grįžta atgal. 
Pinigai jiems išleisti, o rezultato nėra. Dar 
viena kategorija žmonių-kurie prikaupė 
pinigų ir nori su jais ką nors nuveikti 
Lietuvoje. Šie žmonės mums turėtų būtų 
kaip ir patys svarbiausi. Tačiau pasaulio 
praktika rodo, kad vietinė (lietuviškoji) 
biurokratija sužlugdo bet kokias inicia
tyvas. Dažnai atsitinka taip, kad žmogus 
grįžta su gerais norais, susiduria su biu
rokratija ir pradeda pirkti geras mašinas, 
užuot įgyvendinęs savo tikslą pastatyti 
žvakių fabrikėlį.

Todėl labai svarbu, kokios sąlygos yra 
čia. Jeigu jos yra geros, pavyzdžiui, ska
tinamos investicijos, naudos gaus visi, 
nes bus sukurta ir naujų darbo vietų. Bet 
kai šis kelias uždaromas, negrįžta ir tas 
žmogus, ir sumažina kitų grįžimus. Kiek 
esu susidūrusi su užsienio lietuviais, visi 
sako, kad užsienyje pradėti savo verslą yra 
žymiai lengviau. Pas mus, jei yra du varian
tai - galima ir negalima, - būtinai bus pasa
kyta, kad negalima“, - svarstė pašnekovė.

Pagalbos reikia jaunimui
Dalis grįžusių lietuvių dėl savo prob

lemų kreipiasi į Lietuvių grįžimo į tėvynę 
centrą.

Kaip pastebi centro direktoriaus 
pavaduotoja Danutė Čornij, šiuo metu 
Lietuva labiau domina Rytuose gyvenan
čius lietuvius. Grįžta žmonės iš Rusijos, 
Ukrainos, Uzbekistano, Kazachstano. Ta
čiau centre apsilanko ir Europos šalyse 
studijas baigęs jaunimas.

„Po nepriklausomybės paskelbimo į 
Lietuvą grįžo daug pagyvenusių žmonių 
iš Amerikos. Šiandien pagyvenusiems 

žmonėms grįžti neparanku dėl socialinių 
garantijų. Jų pensija čia būtų labai maža, 
taip pat per brangi sveikatos apsaugos 
sistema“, - teigė pašnekovė.

Į centrą per mėnesį vidutiniškai krei
piasi 30-40 žmonių, kurių klausimai re
gistruojami. Dar maždaug tiek pat spe
cialistai sulaukia klausimų, į kuriuos gali 
atsakyti be pasiruošimo.

„Į mus kreipiasi žmonės, kurie jau turi 
kažkokių problemų. Pavyzdžiui, vyras - 
Lietuvos pilietis, žmona - Baltarusijos, o 
Airijoje gimęs vaikas negali gauti Lietu
vos pilietybės, nes jis automatiškai tapo 
motinos šalies piliečiu. Pastaruoju metu į 
mus kreipiasi daugiausiai jaunimas. Jų 
nuotaikos priklauso nuo to, kada jie grįžo. 
Ką tik grįžę nusiteikę gana optimistiš
kai. Tų, kurie jau yra ties riba - išvažiuoti 
ar pasilikti, ir nuotaikos atitinkamos. Iki 
mūsų jie būna jau daug ką išbandę patys, 
todėl būna labai nusivylę, įsitikinę, kad 
jiems jau niekas nebepadės. Mes stengia
mės juos palaikyti, ieškome dar neišban
dytų kelių“, - pasakojo Danutė Čornij.

Kalendoriuje - atkurti archeologiniai kostiumai
Lietuvos liaudies kultūros 

centras išleido 2010-2011 metų 
kalendorių, iliustruotą atkurtų 
I-XVI a. Lietuvos kostiumų 
kolekcijos, skirtos Lietuvos 
vardo tūkstantmečiui ir Dainų 
šventei, nuotraukomis.

Kalendorius lapas po lapo 
atskleidžia geležies amžiaus 
romėniškąją, barbarų, vikingų, 
viduramžių bei renesanso epo
chų nešioseną. Dvylika tipiškų 
kostiumų atkurta remiantis Ry
tų Lietuvos pilkapių, trijų isto
rinių Lietuvos sostinių - Ker
navės, Trakų ir Vilniaus -archeo- 
loginiais tyrimais, istoriniais 
duomenimis ir ikonografija. Be
to, naudotasi Vakarų ir Vidurio Europos 
lyginamąja moksline medžiaga.

Ši I-XVI a. kostiumų rekonstrukcija 
pradeda senosios Lietuvos gyventojų ma
terialinės kultūros pristatymą dabartinei 
visuomenei. Archeologiniai tekstilės 
radiniai iš visos Lietuvos - audinių lopi
nėliai leido pastebėti ir atkurti spalvų ir 
tekstūros (audimo, juostų vijimo techni
kos) ypatumus. Drabužių konstravimui, 
kirpimui, be minėtų šaltinių, naudotasi 
atitinkamomis kitų Europos tautų ana
logijomis. Labai svarbūs kostiumui įvai
rūs aksesuarai ir papuošalai. Tai, remian
tis archeologine medžiaga, atkurti juve

Jaunimo lyšiai tarp Lietuvos ir Kanados
Lietuvos jaunimui atsiveria platesnės 

galimybės gilinti žinias ir studijuoti 
Kanadoje, tačiau numatyti ir saugikliai, 
neįeisiantys “nutekėti” Lietuvos protams.

Pagal lapkričio 19 d. pasirašytą Lietu
vos ir Kanados susitarimą dėl jaunimo 
mainų, Kanadoje bus galima lankytis ne 
daugiau kaip du kartus, o kiekvieno bu
vimo trukmė - ne ilgesnė kaip metai. Su
sitarimą pasirašė socialinės apsaugos ir 
darbo ministras Donatas Jankauskas ir 
Kanados ambasadorius Scott Heather- 
ington.

Šis dvišalis susitarimas sudarys gali
mybes 18-35 m. jaunimui pagilinti spe
cialybės ir kalbos žinias, studijuoti ir 
atostogų metu dirbti kitoje valstybėje, 
pažinti jos visuomenę ir kultūrą, užmegzti 
ryšius tarp abiejų valstybių jaunimo or
ganizacijų. Taip siekiama skatinti abiejų 
valstybių savitarpio supratimą ir bendra
darbiavimą.

Ministras D. Jankauskas įžvelgia ir 
daugiau pliusų. “Susitarimas bus labai

Anot pašnekovės, kai kurie jaunuoliai 
padėtį „zonduoja“ iš anksto. Pavyzdžiui, 
centre lankėsi Vokietijoje gyvenanti 
mergina, kuri ieško galimybių po pusme
čio įsidarbinti Lietuvoje. Mergina šių 
veiksmų ėmėsi Vokietijoje pasijutusi 
nesaugiai. Ji baiminasi, kad toje šalyje be 
artimųjų pagalbos neišsilaikys, nes ES 
šalys šiuo metu pirmenybę teikia savo 
piliečiams.

Danutė Čornij prisipažino prieš keletą 
metų pati grįžusi iš Ukrainos. „Buvau 
pasiekusi tokį amžių, kad norint kažką 
keisti, reikėjo tai daryti kuo greičiau. 
Šiandien jau tikrai susimąstyčiau, ar turiu 
jėgų kažką keisti“, - svarstė pašnekovė.

Nerūkus šis centras uždaromas, tačiau 
pašnekovė teigia nejaučianti panikos, kad 
liksianti be darbo. Lietuvoje esą tik šne
kama apie krizę, o Ukrainoje išgyventi 
žmonėms tenka kasdien. „Nėra čia pas 
mus labai blogai. Žinoma, lyginant su 
Ukraina. Jei lyginčiau su Norvegija, viskas 
atrodytų kitaip“, - svarstė centro atstovė.

(www.DELFI.lt)

lyriniai žalvario, sidabro, geležies, odos 
dirbiniai, darbo įrankiai, ginklai ir kt. 
Dideles kostiumų nuotraukas papildo 
detalių ir aksesuarų vaizdai

Kalendorius išleistas lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Istorinių-archeologinių kostiumų 
projekto autorė - archeologė dr. Daiva 
Steponavičienė, kostiumus rekonstravo D. 
Steponavičienė, archeologinių kostiumų 
dizainerės Danutė Keturakienė ir Rūta 
Kučinskienė. Kolekciją kalendoriuje 
pristato išraiškingos fotografo Artūro 
Moisiejenko nuotraukos.

(Pagal Lietuvos spaudą)

naudingas stiprinant ryšius su lietuvių 
bendruomene Kanadoje. Lietuvių kilmės 
kanadiečiai, atostogaudami ar studi
juodami Lietuvoje, galėtų gilinti lietuvių 
kalbos žinias, geriau susipažinti su savo 
ištakomis ir mūsų šalies kultūra”, - tvirti
no ministras.

Lietuvos ir Kanados piliečiai, norintys 
dalyvauti jaunimo mainų programoje, tu
rės įrodyti, kad yra sudarę iš anksto su
derintą darbo sutartį, vyksta stažuoti arba 
atlikti praktiką, o jei vyksta turizmo ar 
kultūriniais pažintiniais tikslais - patvir
tinti savo ketinimą keliauti priimančio- 
joje valstybėje ir retkarčiais dirbti.

Kanados vyriausybė jaunimo mainų 
susitarimų projektus pateikė visoms 
naujoms Europos Sąjungos valstybėms 
narėms. Artimiausiu metu Kanada taip 
pat planuoja pasirašyti susitarimus dėl 
jaunimo mainų dar su aštuoniomis Eu
ropos valstybėmis. Tarp jų - su Estija, 
Slovakija ir Portugalija.

(LGTIC)
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Bendruomenės baruose 
59-oji Sporto Šventė Geelonge

Antanaa 
Laukaitis
59-oji Australijos 

lietuvių Sporto Šventė 
vyko praeitų metų 
gruodžio 27-31 die
nomis Geelonge. Šio
je šventėje dalyvavo 

sportininkai iš Adelaidės lietuvių sporto 
klubo “Vytis”, Brisbanės - “Baltija”, 
Hobarto - “Perkūnas”, Melbourno - 
“Varpas”, Sydnėjaus - “Kovas” ir Geelongo 
- “Vytis”. Be vadovų ir palydovų, spor
tininkų Šventėje dalyvavo apie 150. 
Dauguma yra antros ir jau trečios kartos 
mūsų jaunimo, kurių vadovais ir treneriais 
buvo anksčiau buvę geri sportininkai, 
vadovai ir dabar jau išauginę labai gražų 
jaunimą.

Šventę labai puikiai surengė ir ją be jo
kių priekaištų pravedė Geelongo sporto 
klubas “Vytis”, kuriam jau eilę metų gra
žiai vadovauja pirmininkas, pats buvęs 
Australijos lietuvių rinktinės narys, Alex 
Wiasak, kurį aktyviame ne tik lietuvių, bet 
ir australų sporte dabar reprezentuoja 
sūnus Steven ir dukra Rebecca.

Rugsėjį “Vyties” komitetą sudarė: 
viceprezidentas Simon Jovic, iždininkas 
Stan Rebis, sekretorė Liucija Koszela. 
Koordinatoriai - Petras Obeliūnas ir 
Michael Watach. Ši darbšti ir pareiginga 
valdyba turėjo savo padėjėjus, atskirų spor
to šakų vadovus krepšinio - S. Jovic, 
biliardo - M. Watach, golfo - E. Koszela, 
teniso - R. Šutas, tinklinio - D. Lunn.

Visos krepšinio ir tinklinio varžybos 
vyko jaunimo “Try Boys” krepšinio 
stadione, nes pagrindinis Geelongo 

Geelongo lietuvių tautinių šokių grupės “Linas” šokėjai.

Nuotraukoje - Sporto Šventėje dalyvavę ALFAS garbės nariai.

krepšinio stadionas 
buvo remontuojamas. 
Kiti renginiai vyko 
puikiuose Lietuvių 
Namuose.

Sporto Šventės 
atidarymas

Sporto Šventės ati
darymas įvyko sekma
dienį, gruodžio 27 
dieną, Geelongo St. 
Peter’s ir Paul’s bažny
čioje. Šv. Mišias laikė iš
Melbourno atvykęs lietuvis kun. Algis 
Šimkus. Prieš altorių buvo išsirikiavę 
Australijos - Lietuvos ir sporto švenčių bei 
visų mūsų klubų atstovai su savomis 
vėliavomis. Bažnyčia buvo kone pilna 
Šventėje dalyvaujančių sportininkų.

Kun. Algirdas Šimkus specialiai spor
tininkams pritaikytame pamoksle pami
nėjo sporto reikšmę jaunimui ir palinkėjo 
geriausios sėkmės visiems. Pagal bažnyti
nę šv. Jono tradiciją, buvo pašventintas ir 
vyno butelis, kuris turi atnešti džiaugs
mą ir laimę.

Oficialus sporto šventės atidarymas 
vyko krepšinio stadione. Išsirikiavę, visos 
komandos pasipuošę savo gražiomis 
uniformomis, grojant eitynių maršui ir 
priekyje nešant Australijos, Lietuvos ir 
Sporto švenčių vėliavas. Tuoj pat po jų 
žygiavo ALFAS garbės nariai ir visi klubai, 
nešini savomis vėliavomis. Tikrai džiu
gu, kad į atidarymo iškilmes susirinko la
bai gražus ir gana skaitlingas žiūrovų 
skaičius.

Iškilmių pravedėjas, taręs ir pirmąjį 
pasveikinimo žodį, buvo žinomas Geelon

go visuomenininkas Kaja 
Starinskas. Jis pakvietė visus 
atsistoti bei sugiedoti Aus
tralijos ir Lietuvos himnus. 
Po to jis perskaitė gautus 
gražius sveikinimus iš Lietu
vos Prezidentės Dalios Gry
bauskaitės, Lietuvos Seimo 
Pirmininkės Irenos Degutie
nės, Lietuvos ambasadoriaus 
Japonijai ir Australijai Dai
niaus Kamaičio, Lietuvos 
garbės generalinio konsulo 
Melbourne Andriaus Žilinsko 
ir Krašto Valdybos pirminin
kės Angonitos Wallis.

ALB Geelongo Apylinkės 
Valdybos pirmininkas Stasys 
Šutas pasveikino atvykusius 
sportininkus ir lietuvių ben
druomenės vardu palinkėjo 
visiems geros sportinės lai
mės. Paskutinis sveikinimo 
žodį tarė Geelongo lietuvių 
sporto klubo “Vytis” pirmi-

Nuotraukoje - Sporto Šventės atidarymo metu stadione stovi dalis Australijos lietuvių sporto klubų komandų

Sporto Šventės atidarymo metu į salę buvo įneštos vėliavos.

ninkas Alex Wia- 
sak, pasidžiaugė 
gražiu Sporto 
Šventėje daly
vaujančių spor
tininkų būriu, o 
taip pat padėko
jo visiems, prisi- 
dėjusiems prie 
Šventės paruo
šimo ir kitų 
darbų.

Kun. Algirdui 
Šimkui negalint 
dalyvauti, nes tuo 
metu jis laikė 
pamaldas Mel
bourne, Sporto 
Šventės invokaci- 
ją perskaitė Juo
zas Gailius, o Šventės žaidėjų priesaiką 
lietuvių kalba perskaitė Edis Obeliūnas, 
anglų kalba - Steven Wiasak.

Oficialiai Sporto Švente atidarė ir 
pasveikino ALFAS pirmininkas Jeroni
mas Belkus.

Trumpoje, bet gražioje meninėje dalyje 
pasirodė Geelongo tautinių šokių grupė 
“Linas”, vadovaujama Loretos Tigani.

Pasibaigus oficialiai Sporto Šventės 
aridarymo programai, maršo lydimi visi 
sportininkai paliko salę. Prasidėjo pir
mosios krepšinio rungtynės. Rungėsi 
Geelongo “Vytis” krepšininkai su 
Adelaidės “Vytis” (2) krepšininkais.

Šiose rungtynėse greiti ir stiprūs 
geelongiškiai vyrai gana lengvai laimėjo 
prieš Adelaidės “Vyties” antrąją komandą 
rezultatu 80:47.

Po jų rungtyniavo Geelongo ir Ade- 
laidėe merginos krepšininkės. ( 24 :17). 
Šios rungtynės buvo apylygios, tačiau 
geelongiškės taikliau mėtė ir laimėjo.

Sekė Adelaidė - Melbourne “Varpas” 
Green. Šiose rungtynėse gražiai pasirodė 
pirmoji Adelaidės komanda, kuri ir laimė
jo rezultatu 56:31.

Melbourne “Varpas” Gold -Sydnėjaus 
“Kovas” (Adelaid. “Vytis”). (Apie 
Sydnėjaus “Kovo” negarbingą ir tiesiog 
gėdingą pasirodymą šioje Sporto Šventėje 
parašysiu vėliau.)

Tačiau šiose rungtynėse koviečiai 
pasiskolino du žaidėjus iš Geelongo ir 
Brisbanės, nes jų komanda buvo sudaryta 
vietoje (pirmą kartą “Kovo” istorijoje nei 
viena - nei vyrų, nei merginų - komanda 
nebuvo registruotos). Neatsivežę net ir 
savo uniformos, jie žaidė vilkėdami 
Adelaidės “Vyties” uniformą, visiems 
galvojant, kad tai nauja Sydnėjaus “Vyties” 
komanda. Nors ir sulipdyta, ši komanda 
neblogai pasirodė. Tik pabaigoje, neturint 
geresnių pakeitimų, jie pralaimėjo rezul
tatu 40:32. Ypač gerai varžybose pasirodė 
Mantas Kalėda.

Pirmoji Sporto Šventės diena buvo 
baigta Lietuvių Namuose “Susipažinimo 
Vakaru”.

Puiku, kad Geelongas turi tokius______________________________________

gražius ir erdvius savo namus, kuriuose 
nėra jokių pykčių, nesutarimų kaip 
Sydnėjuje.Visa bendruomenė - seni ir 
jauni - dirba vieningai. Šis vakaras, kaip 
ir keletas kitų čia buvusių, buvo sureng
tas labai gražiai, su lietuviškais valgiais 
ir puikiais gėrimais. Jaunimui buvo 
surengtas puikus susipažinimo ir 
bendravimo vakaras.

Šventės krepšinis
Kaip ir visose mūsų Sporto Šventėse, 

krepšinis buvo pagrindinė sporto šaka. 
Kitose rungtynėse: Adelaidės vyrų I 
krepšinio komanda laimėjo prieš 
Melbourne “Varpo” Gold komandą (43 : 
34).

Adelaidės II krepšinio komanda labai 
netikėtai pralaimėjo Sydnėjaus “Kovui”, 
vilkinčiam Adelaidės uniformas (41:40).

Geelongo’o “Vytis” - Melbourno 
“Varpas” Green (51:15).

Adelaidės “Vytis” II - Melbourno 
“Varpas” Gold (43 :34).

Merginų Geelongas - Melboumas (40 
: 38).

Vyrai Geelongas - Adelaidė “Vytis” I 
(58: 41).

Sydnėjaus “Kovas” - Melbourno 
“Varpas” Green (45 :27). Tai buvo gražios 
mišrios sydnėjiškių laimėtos rungtynės, 
kuriose vėl labai puikiai žaidė Mantas 
Kalėda. Aš įsivaizduoju, kaip jie žaistų, jei 
būtų pilna “Kovo” komanda.

Melbourno “Varpas” Green - “Varpas” 
Gold (31 :65).

Geelongas - Sydnėjus “Kovas” (65 : 
19).

Adelaidės “Vytis” I - “Vytis” II (60 : 
37).

Merginų - Melboumas - Adelaidė (36: 
23).

Vyrų - Adelaidės “Vytis” II - Melbour
no “Varpas” Green (56:31).

Geelongas - Melbourno “Varpas” Gold 
(62: 11).

Adelaidės “Vytis” I - “Kovas” (61:29).
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Iš Redakcijos pašto
Dear Editor,

I would like to could make a suggestion 
that more news could be printed in both 
English and Lithuanian, so that people like 
myself who find it difficult to understand 
all of the paper, would be helped greatly.

Also “Mūsų Pastogė” could be passed 
on to neighbours and friends to spread the 
news of my birth country and Australia.

With kind regards
Liuda Frost (nee Jūraitis)

Turėkime aukso ieškotojo atkaklumo 
-kad semdami rieškučiomis dienas vie
ną kartą delnuose išvystume aukso grynuo
lį- laimės pojūtį, pilnatvės akimirką...

A. Ganusauskienė

Ramių šv. Kalėdų, gerų ateinančių 
metų linki

Janoniečiai, Šiauliai

Gerb. Redaktore,
Siunčiu geriausius šv. Kalėdų ir Nau

jųjų Metų linkėjimus Jums ir Jūsų padė
jėjams, o “Mūsų Pastogei” - kad dar dau
gelį metų tautiečius lankytų.

Veronika Koženiauskienė

Geri naujametiniai linkėjimai. Pagarbiai 
Algimantas Zolubas, Vilnius

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.P.” nr. 47.

Zen mąstymas Bali 
kelių chaose

(Zen išpažinėjai tiki, kad meditacija ir 
nuojauta gali parodyti kelią per pasaulyje 
vyraujantį chaosą. AK)

Važiuoju sau motociklu (taip, taip, jūs 
šaipokliai, savo moterišku motociklu) ir 
galvoju, kaip rašysiu šį straipsnelį. Akty
viai dalyvaujant Bali gatvių judėjime, 
atsiveria baliniečių gyvenimo būdas, ne 
tik jų judėjimo taisyklės. Tai yra sociali
nis ir kultūrinis išgyvenimas, jau neskai
tant, kad tai yra strateginio planavimo, jo 
įvykdymo ir masinės psichologijos pri
trenkianti pamoka. Na, pritrenkianti gal ne 
visai tinkamas žodis...

Šiaip ar taip, į tą pamoką reikia pa
sinerti visa savo būtybe, ir aš laimingas, 
kad esu jos vidury. Galiu ramiai stebėti 
plaukiantį chaosą aplink savo motociklą, 
įsiliedamas į jo srovę. Noras išlikti gyvam 
yra didelė paskata pačiam dalyvauti ta
me chaose, nes tada atsiranda praktiški 
nujautimai, kurie padeda suprasti aplin
ką, ir taip pasidarai šio chaoso veiklesnis 
dalyvis. Tai tiek teorijos. Tikrai man reikė
jo atidžiau stebėti kelią, o ne klajoti savo 
pasąmonės bedugnėje. Tačiau net ir labai 
atidžiai stebėdamas judėjimą aš negalėjau 
numatyti, kas atsitiks po minutės.

Mano rodyklė jau 20 metrų rodė, kad 
suksiu į dešinėj esančią gatvelę, mano 
motociklas jau buvo lengvai pakrypęs 
pasisukimui, kai dešiniame veidrodyje 
staiga pamačiau besiartinantį milžiną. 
Sunkvežimį vairuojantis didvyris, nekreip
damas dėmesio į mano rodyklę ir jau 
besisukantį motociklą, nutarė mane 
aplenkti iš dešinės. Mano laimei, jis stai
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Gražių Šv. Kalėdų ir prasmingų bei 
kūrybingų Naujųjų Metų.

Dėkojame už buvimą drauge, bendra
darbiavimą, supratimą, dosnumą ir ge
ranoriškumą.

Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba
www.tikiu.lt

Juozas Dapšauskas

Our warm Christmas and New Year 
greetings to you and your family.

With best wishes
Multical Team

Unregistered Migration 
Agents

Migration agents must be registered 
by the Migration Agents Registration 
Authority (MARA) if they wish to provide 
immigration assistance in Australia. It is 
an offence for anyone in Australia to 
provide immigration assistance while not 
registered.

To check if a migration agent is 
registered, visit

www.mara.com.au.
If you have information about an 

unregistered migration agent, you can 
telephone 1800 009 623. Information 
provided will be treated in the strictest 
confidence.

ga pristabdė ir tik per plauką manęs 
nepalietęs, rūkstančiomis padangomis 
trenkėsi į motociklus, stovinčius šalia kelio.

Smūgis buvo ne labai stiprus, ir tik du 
motociklai nuvirto. Dar spėjau pamatyti vai
ruotoją žiūrintį į mane su priekaištu man!

Vėliau aš paskaičiau tokios logikos 
paaiškinimą. Aš nesu vietinis. Vairuotojas 
asmeniškai nebuvo manęs pakvietęs į Ba
li. Jeigu manęs nebūtų buvę Balyje, tas 
viskas nebūtų įvykę. Taigi - avarija buvo 
mano kaltė. Aš manau, kad tai vadinamas 
perkeliamasis galvojimas. Arba tai rišasi 
su “jeigu” galimybe, kurią mano tėvas 
man paaiškindavo, kai aš bandydavau 
išsisukti nuo bausmės, sakydamas “Jeigu...” 
Tėvas sakydavo: “Jeigu grybai augtų po 
nosim, tai nereiktų eiti į mišką jų ieš
koti”. Tada man tas posakis buvo nesu
prantamas, bet dabar, kai tenka susidurti 
su Bali gatvių judėjimu, man darosi aišku.

Nežiūrint mano galimos mirties (arba 
galimo kelio nubrozdinimo) man visvien 
atrodo, kad Bali judėjimas turi tam tikrą 
tėkmę, kažkokį organišką judėjimą, ku
riame dažniausiai gali pasiekti savo tiks
lą. Atrodo, kad niekas nesijaučia atsa
kingas už galimas avarijas, ir visi priima 
Zen principą, kad galų gale viskas su
sitvarkys ir pasibaigs gerai. Priešingai ne
gu Australijoje, čia niekas kelyje nepyks
ta. Tas pyktis atsiranda tiktai po rimtos 
avarijos, o ne prieš. Mano draugai man 
pataria, kad jeigu man pasitaikytų būti 
avarijoj, kuri baigtųsi mirtimi arba sunkiu 
sužalojimu (žinoma, jeigu aš pats dar ga
lėsiu judėti), aš turėčiau kuo greičiausiai 
bėgti į artimiausią policijos nuovadą ir 
jiems pranešti Geras patarimas.

Aš jau išmokau keletą paprastų tai
syklių kaip išlikti gyvam. Žiūrėk į visus 
posūkius kaip į kelių susiliejimus. Kaip į 
užtrauktukus. Į kiekvieną kryžkelę žiūrėk 
kaip į dvi judėjimo sroves, sueinančias 
kampu. Praleisk tuos, į kuriuos gali 
įvažiuoti arba kurie gali įvažiuoti į tave.

Betliejaus Žvaigždės šiluma
KALĖDŲ akistatoje nejučiomis pa

galvoji, iš kur sklinda ta dieviškoji šilu
ma? Juk JIS gimė žvarbią naktį, kai pie
menys slėpėsi nuo nakties vėsos ir nuo 
negailestingos žmogaus šaltos širdies. Štai 
mintimis aprėpiu visus žemynus, ypač tuos 
žmones, su kuriais susitikau gyvenimo kely, 
kurių laiškus perskaičiau, paspaudžiau 
ranką, kalbėjausi, už jų stalo sėdėjau. Skai
tau ir dar neparašytus, vien širdy paslėp
tus žodžius, kur vienodomis ir nevieno
domis raidėmis tūno gėriu alsuojančios, 
gera linkinčios, šiluma trykštančios mintys, 
kurių nei svorio, nei dydžio, nei tikrosios 
jų prasmės neįmanoma pasverti jokiomis 
svarstyklėmis, jokiomis žmogiškomis aki
mis neįmanoma įžvelgti ir jų permanyti. 
Juk atviras, nuoširdus vienintelis minties 
kryptelėjimas dažnąsyk atstoja daugiau nei 
deimantų ir brangenybių kalnai. Dėkui už 
gerą žvilgsnį, gerą žodį, už palankią mintį, 
už mielą žvilgsnį ir šypsnį, už sugaištą 
minutę, kuri skirta dažnai klumpančiam 
ir ne kartą sunkiai žengiančiam, be paliovos 
važiuojančiam ir sykiais su nuoskauda 
besikeliančiam, kad toliau susitiktų tuos, 
kurie stokoja atviro, paprasto ir jautraus 
žodžio. Dėkui už tą neveidmainišką ge
rumą, kurio lašelis atgaivina, pakelia, 
pastato ant kojų ir leidžia, net iš ligos ar 
nuo operacinio stalo pakilus, vėl kopti į 
kalnus, kur atsiveria nematyti akiračiai, 
kur alsuoti lengviau, kur nėra aitrumu 
alsuojančios tvankos, kur lygumos driekia
si be neapykantos, be keršto, smurto, kur

Broliai pranciškonai susirinko į kapitulą
Pirmadienį, sausio 11d., Kretingoje pran

ciškonai susirinko į Šv. Kazimiero pro
vincijos kapitulą, provincijai priklausan
čių brolių susirinkimą, praneša Krikš
čionybės žiniasklaidos tarnyba. Kapitula 
vyko sausio 11-15 dienomis. Lietuvos šv. 
Kazimiero pranciškonų provincijai pri
klauso 8 brolijos: Vilniaus, Kauno, Kre
tingos, Kryžių kalno, Pakutuvėnų, Kenne- 
bunkporto (JAV), Toronto (Kanada), 
Hamiltono (Kanada).

Mažesniųjų brolių pranciškonų vado
vas provincijolas Astijus Kungys Krikš
čionybės žiniasklaidos tarnybai sakė, kad 
ši kapitula išsiskiria tuo, kad antroji jos 
diena-sausio 12 d. -buvo skirta platesnei 
auditorijai, pasauliečiai dalyvavo diskusi
joje, skaitė pranešimus. „Norime pajusti 
bendrą pulsą. Šia kapitula apžvelgėme 
trejų metų padarytus darbus, atnaujinome 
širdis, kad jos būtų atgręžtos į Viešpatį. 
Didelį dėmesį skyrėme mūsų ordino nu
brėžtoms gairėms: evangelizacijai, misijai 
Siekėme įsisamoninti kokie iššūkiai, 
uždaviniai mūsų laukia ateityje”, - sakė A 
Kungys.

Sausio 13-15 dienomis vyko uždari po
sėdžiai, kurių metu buvo aptariami ben
druomenės reikalai. Provincijos provinci
jolas ir viceprovincijolas liko savo parei-

Važiuok tokiu greičiu kaip visi aplink 
tave. Važiuok tarytum būtum gaubte, 
žiūrėdamas tik į judėjimą priešais ir 
šonuose. Tie, kurie užpakaly, tegu rūpi
nasi patys savimi. Galvok, kad bet kas, 
įsijungiantis į judėjimą nuo šaligatvio 
visai neapsidairys prieš padidindamas 
greitį. O svarbiausia, laikykis gydytojų 
nuostatos: “Pirmiausia, nepadaryk žalos”. 
Tai nesumažins kelių chaoso, bet jausies 
geriau jame judėdamas.

Bet ne vien automobiliai ir motociklai 
sukuria Bali kelių chaosą. Neužmirškite 
pačių pavojingiausių ir labiausiai erzi
nančių - pėsčiųjų, ypatingai turistų. Yra 
žmonių, kurie negalvodami staiga žengia 
prieš važiuojantį motociklą vien todėl, 
kad jiems nusibodo eiti šaligatviu. Arba 
keleiviai, kurie sustabdo taksi siauroje 

daugelio rankų išgrėbstyti pūvantys lapai, 
šiukšlės, nuodingosios žolės. Dėkui už 
pamaldų atodūsį, galintį išgelbėti iš 
siaubingos nelaimės, žūties, skausmingos 
netekties, ištraukti iš amžinosios liepsnos. 
Ačiū už mažiausią pastangą, galinčią at
gaivinti mirštantį ir leidžiančią atlikti dar 
iki šiolei negirdėtą žygdarbį. Dėkui, kad 
savo nuoširdumu padėjote žvilgterėti į 
saulę net tada, kaip ašaros byrėjo. Dėkui, kad 
šypsojotės, kai reikėjo verkti, kai gėlė širdį 
ir nuovargis maudė visame kūne, kad su
gebėjote stipriau ir nuoširdžiau paspausti 
nevilties surakintą bičiulio, motinos, ne
pažįstamojo, kaimyno ranką, Dėkui, kad 
įstengėte nuryti gerkle besiritantį kartų 
kamuoliuką ir pajėgėte už skaudų įžeidi
mą ištarti nuoširdų ačiū... Dėkui, kad pa
sitaikėte tame kelyje, kurio ir man DIEVAS 
lėmė pėdinti. Dėkui už ištartus palankius 
žodžius, pasidalintą gėrį, kurio taip stinga 
šeimoms, tautoms, žemynams ir man. O, 
kad daugiau atsirastų geros valios žmonių, 
mažiau būtų vargo, skausmo, almančių 
žaizdų, nevilties, depresijų ir dvasios skur
do. Juk išties būsime verti tiek, kiek pajėg
sime savęs atiduot kitiems, kiek išdalinsi
me bedaliams. Toks yra amžinybės saikas, 
tokia yra Betliejaus Kūdikio mintis ir 
troškimas. DĖKUI JAM ir visiems, kas 
stengiasi ir eina JO nurodyti keliu. D ėkui, 
kas perskaitė šį laišką. Telaimina Betliejaus 
KŪDIKIO ranka ir tegloboja nepailstantis 
Mergelės MARIJOS rūpestingas žvilgsnis.

Kun. Kazimieras Ambrasas SJ

Brolis kun. Astijus Kungys.

gose, nes yra renkami 6 metų kadencijai, 
Po kapitulos - sausio 18-20 dienomis - 

vyko pokapitulinis susirinkimas Kryžių 
kalno vienuolyne Šiaulių rajone.

Praėjusiais metais pranciškonai minėjo 
ordino įkūrimo 800 metų jubiliejų bei 
Lietuvoje atsikūrimo 20-metį. Pranciš
konai per 20 metų įnešė ženklų indėlį į 
Lietuvos Bažnyčios gyvenimą ieškodami 
naujų evangelizavimo formų, bandydami 
kalbėti šiuolaikine kalba. KŽT

gatvelėje, taip užtvenkdami visą judėjimą 
bent kelis kilometrus, kol jie iškrapšto 
savo pinigines ir ginčijasi su taksistu dėl 
užmokesčio, reikalauja kelių rupijų grą
žos ir skundžiasi dėl Bali judėjimo...

Ir žinot ką - man tai įdomu. Aš jau
čiuosi kaip kraujo ląstelė didžiulėje krau
jo apytakos sistemoje. Pripažįstu, viskas 
vyksta lėtai, ir aš pasivėlinsiu į savo su
tartą susitikimą. Na ir kas? Juk čia Bali - 
žmonės, kuriuos aš turiu sutikti, irgi pasi
vėlins. Visoj toj netvarkoj atrodo, kad taip 
ir reikia. Dean Koontz savo romane "Tam
siausias metų vakaras” sako: “Kiekvienos 
tvarkingos sistemos centre... yra chaosas. 
Bet kiekvieno chaoso šerdyje yra tvarka, 
kurią tik reikia atrasti” Galbūt jis kalbė
jo apie Bali judėjimą.

(Bus daugiau)
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Parama norintiems studijuoti Lietuvos 
aukštosiose mokyklose

Vytauto Didžiojo universiteto Tarptautinių ryšių tarnyba persiunčia informaciją 
apie valstybės paramos skyrimo išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių 
ir provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose konkursą.

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad 2010 m. sausio 18 d. pradedamas valstybės 
paramos skyrimo išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių 
studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose konkursas.

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, pretenduojantys 
gauti valstybės paramą studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose, turi būti:

1. priimti į pirmosios ar antrosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
2. aukštosios mokyklos nustatytu laiku įvykdę studijų programos reikalavimus (šis 

punktas netaikomas pirmosios ir antrosios studijų pakopos pirmojo semestro studentams).
Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie atvyko, kalbas.
Valstybės parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių 

studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose yra:
• stipendija už studijų rezultatus. Šios stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui 

ir išmokamos kas mėnesį iki to semestro pabaigos. Stipendijos mėnesinis dydis, išskyrus 
stipendijų dydį pirmosios ir antrosios studijų pakopos pirmojo semestro studentams, yra 
nustatomas atsižvelgiant i pretenduojančio gauti stipendiją asmens paskutinės sesijos 
pažymių svertinį vidurkį, pagal studijų sritis (nuo 150 Lt iki 400 Lt). Pirmosios ir antrosios 
studijų pakopos pirmojo semestro studentams stipendijos mėnesinis dydis yra 200 Lt.

• socialinė išmoka. Tai vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus i pretenduojančio 
gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 700 Lt iki 1100 Lt).

Parama skiriama konkurso būdu, du kartus per metus pavasario ir rudens semestre.
Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką teikiama telefonu 

(8 5)262 9629 bei Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapyje www.vsf.lt ir Vytauto 
Didžiojo universiteto puslapyje www.vdu.lt.

Mr Giedrius Česnakas, International Office 
Vytautas Magnus University, K. Donelaičio g. 58, LT-44248 Kaunas, Lithuania

Tel. + 370 37 327 981 Fax + 370 37 327 989 E-mail: g.cesnakas@pmdf.vdu.lt 
• www.vdu.lt

Internete - lietuviškas televizijos serialas
Pristatomas naujas lietuviškas televizijos serialas “Naisių vasara”. Tai pasakojimas 

apie dabartinio Lietuvos kaimo gyvenimą. Nuostabi gamta, kaimo aplinka, žirgai, paukš
čių klegesys, visa tai persipina su serialo personažų džiaugsmais ir nelaimėmis, su meile 
ir klasta...

Serialas “Naisių vasara” rodomas per TV3 kanalą, jau parodytas serijas galima 
peržiūrėti interneto svetainje www.naisiuvasara.lt ir TV3 WEB TV.

Internetinėje svetainėje per pirmas dvi savaites apsilankė serialo gerbėjai iš 19 
valstybių. Užsienyje gyvenantys lietuviai džiaugiasi,kad gali matyti serialą internetu, 
įsirašyti jį į savo kompiuterius. Planuojame pagaminti filmo “Naisių vasara” aukštos 
kokybės DVD diskus, kuriuos galėsime padovanoti to pageidaujančioms užsienio lie
tuvių bendruomenėms, o jos, savo ruožtu, išplatins savo nariams.

Šis projektas nėra komercinis, tai - dovana visiems pasaulio lietuviams. Kviečiame 
apsilankyti interneto svetainėje ir nors virtualiai pabraidyti po lietuviško kaimo pievas...

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

a.a. Henriko Kaladės atminimui: 
$20- A. ir V. Baltrukonis

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata

ALF iždininkas

Mirus brangiai mamai

Izabelei Daniškevioenei,
nuoširdžiai užjaučiu dukrą Onutę Maksvytienę su dukromis Ramute ir 

Vijoleta. Skausmo valandose kartu su Jumis liūdi Ona Meiliūnienė
Vietoj gėlių aukoju “Mūsų Pastogei” $30.

A^A Gediminui PaltarokuiI ’Vj
mirus, nuoširdi užuojauta žmonai Rožei, sesutei Danutei ir visiems 

nuliūdusiems artimiesiems.
■.ir; Tamara ir Benius Vingiliai

,n Mirus mūsų draugui

Aft A Liudui Budzinauskui,
gilią užuojautą netekus mylimo tėvo reiškiame sūnui Algiui, dukterims Bri

gitai, Antaninai, Nijolei, Liucijai, Teresei, jų šeimoms, anūkams, proanūkams ir 
giminėms Lietuvoję.

Leonardas Venslovas ir šeima

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudq!

In menturiam
A f A Liudui Budzinauskui

Nežinai nei dienos, nei valandos kada 
būsi pakviestas j amžino poilsio namus 
Dangaus Karalystėje. Nuoširdžiai per 
telefoną pasikalbėjau su Liudu, kad jo 
padangėje viskas gerai ir kad jis laukia 
šeimos suvažiuojant Kūčių vakarienei.

Sekantį rytą, po pusryčių, atsisėdo jis į 
patogią kėdę pailsėti, nes buvo numatęs 
važiuoti į kalėdinį pobūvį Canberroje, 
tačiau amžinai užsnūdo ramybėje - taip 
kaip norėjo, kaip Dievo buvo skirta.

Neseniai Liudas atšventė savo 88-tą 
gimtadienį ir jautėsi pakankamai stiprus bei 
energingas šeimai ir lietuviškai veiklai.

Liudo Budzinausko laidotuvės prasi
dėjo gruodžio 16 dieną “Rožiniu”, kurį 
pravedė kun. M. Markowick. Bluegum 
Chapel koplyčia buvo išpuošta tautinė
mis juostomis, o atidarytame karste Liu
das vis dar šypsojosi. Prieš pradedant 
“Rožinį” penkios dukros ir sūnus atsi
sveikindami su tėvu į karstą įdėjo po 
laiškelį. Po “Rožinio” buvo sugiedotas 
Lietuvos himnas.

Gedulingos šv. Mišios įvyko gruodžio 
17 dieną St. Joseph’s bažnyčioje, 
O’Connor, kurias atnašavo parapijos 
klebonas Kennedy.

Karstas buvo uždengtas trispalve ir gė
lėmis. Vaikai, anūkai ir proanūkiai buvo 
pasipuošę tautinėmis juostelėmis, o Liucija 
tautiniais rūbais. Mišių skaitymus atliko: 
Liucija, Algis, Brigita, Nijolė ir Teresė, o 
Mišių auką atnešė pirmoji Liudo anūkė, 
palydint visiems anūkams ir proanūkiams.

Jaudinančiai skambėjo “Lietuva bran
gi”. Daugelis priėmė šv. Komuniją.

Atsisveikinimo žodžius tarė ALB 
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjun
gos pirmininkas Jonas Mockūnas. Sigita 
Gailiūnaitė perskaitė seserėčios Jūratės iš 
Lietuvos atsisveikinimo eilėraštį, o Juozas 
Gailius, gyvenimo draugas nuo 1945 m. ir 
pažinojęs jo visą šeimą, išreiškė gilią

užuojautą šeimai Australijoje, Lietuvoje, 
Vokietijoje ir perskaitė “Baltic Beach 
Dreams to Opapa” nuo Brigitos, Helen, 
Sharon, Ronnie, Ava, Aristo, Peter ir Ron. 
Perskaitė ir “Tėviškės Aidų” redaktorės 
Marijos Augustienės užuojautą šeimai ku
ri apgailestavo netekusi glaudaus spaudos 
bendradarbio.

Liudo gyvenimo kelią išsamiai ir gražiai 
nušvietė dukra Antanina, kuri taip pat 
perskaitė visų vaikų, anūkų ir proanūkių 
pasisakymus. Kunigui atlikus paskutinį 
pašventinimą ir grojant dainelei “Bitute 
pilkoji”, sūnus, žentai ir anūkai išnešė 
karstą paskutinei kelionei į amžino poil
sio vietą šalia mirusios žmonos Sofijos 
Woden Cemetery.

Kunigui Kennedy atlikus paskutinį 
patarnavimą ir vienam anūkui paskaičius 
paskutinį atsisveikinimą, aidint “Lietuvos 
himnui” karstas, apdengtas trispalve ir 
gėlėmis, pamažu nusileido.

Liudas jau palaidotas, ašarojančių bu
vo daug. Vienas šeimos narys pasirodė su 
pintine taurelių bei lietuviška degtine ir už 
tą gerą žemaitį bei pavyzdingą tėvą pasiūlė 
išgerti iki “dugno”.

Po laidotuvių visi buvo pakviesti šer
menų pietums į Teresės ir James vilą, kur 
Liudas gyveno paskutiniu metu. Visi buvo 
pavaišinti karštais ir lietuviškais patieka
lais. Tai šeimos nuopelnas, kad ir skausmo 
valandoje moka taip gražiai vienas kitam 
padėti ir vieningai dirbti.

Baigdamas, savo ir šeimos vardu reiš
kiu gilią užuojautą dukroms, Brigitai, 
Antaninai, Nijolei, Liucijai, Teresytei, sūnui 
Algiui, sesutei Bronei ir jos šeimai, bei vi
siems giminaičiams Lietuvoje, Amerikoje 
ir Vokietijoje.

Nors ir toli nuo Kuršėnų, ilsėkis, Liu
dai. Lai Australijos žemelė būna Tau 
amžino poilsio vietelė.

Juozas Gailius

Susirinkusieji į a.a. Liudo Budzinausko laidotuves St. Joseph’s bažnyčioje.
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Aukos “Musų Pastogei”
J. Mitkus QLD $ 5.00 J. Povilėnas NSW $ 35.00
V. Vaitkus VIC $ 40.00 L. Gruzdeff NSW $ 35.00
J. Mickienė NSW $ 20.00 I. Venclovas NSW $ 50.00
E. Judickienė NSW $ 35.00 J.A. Jūragis NSW $ 35.00
I. O’Dwyer VIC $ 15.00 J. Kedienė NSW $ 5.00
A. Grikepelis VIC $135.00 B. Prašmutaitė VIC $ 35.00
V. Kauneckas NSW $ 10.00 J. Kirša VIC $ 135.00
V. Koženiauskienė VIC $ 25.00 A. Kairys VIC $ 35.00
E. Šidlauskas VIC $ 10.00 H. Lenk VIC $ 35.00
N. Kantvilienė TAS $ 15.00 D. Gordon SA $ 35.00
J. Barila NSW $ 15.00 J. Zaikauskas VIC $ 25.00
Z. Vičiulienė NSW $ 35.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams,
S. Korsakienė NSW $ 35.00 ypač p. A. Grikepeliui ir p. J. Kiršai, pridė-
A.E. Liubinas VIC $ 15.00 jusiems prie “M.P.” prenumeratos po $135.
E. Kirby VIC $ 5.00 “Mūsų Pastogės” Administracija
Dana Binkis VIC $ 20.00_
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Tautiečių dėmesiui - iš anksto
2010 m. vasario 20-21 dienomis ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba organizuoja an

trojo tūkstantmečio Lietuvos istorijoje sutikimą, kartu paminėdama Vasario 16-osios 
ir Kovo 11-osios datas. Šis renginys ypatingas tuo, kad jame dalyvaus gerb. LR 
Ambasadorius Australijai Dainius Kamaitis.

Vasario 20 d., 2 vai. bus surengta Kultūrinė popietė, kurios programoje pasirodys 
įvairios lietuviškos organizacijos. Dalyvauti programoje ar ją stebėti ir pabendrauti su 
Ambasadoriumi kviečiami lietuviai iš visos Australijos.

Vasario 21 d., 6 vai. rengiama iškilminga vakarienė su Ambasadoriumi, parla
mentarais ir kitais garbės svečiais iš visos Australijos. Renginys atviras visiems norintiems 
dalyvauti. Įėjimas mokamas - $50 - padengti vakarienės ir programos išlaidas. Prašome 
iš anksto užsisakyti vietas ir susimokėti. Apie dalyvavimą prašome iš anksto pranešti 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkei Gretai Savickaitei-Fletcher 
(gretasav2@yahoo.com tel :0401442325) arba už ryšius su lietuviškomis organizacijo
mis atsakingai Jadvygai Burokienei (burokas@optusnet.com.au tel.: 9522 8275).

Renginio organizatoriai

Architektų ir Inžinierių Sąjunga Melbourne 
maloniai kviečia visus ateiti ir pasiklausyti paskaitos:

“Valdovų rūmai”
Melbourne Lietuvių Klube, sekmadienį, sausio 31 dieną, 130 vai. p.p.
Paskaitoje išgirsite ir pamatysite DVD formoje Valdovų rūmų pradus, 

istorinius paveikslus, Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės didikų portretus, 
statybos darbus, architektūrinius brėžinius, kasinėjimo radinius, vidaus salių ir 
kambarių vaizdus ir pradinį rūmų atidarymą 2009 metais.

Paskaitą skaitys architektas Jurgis Žalkauskas F.R.A.I.A., o paskaitos 
pradžioje pianinu paskambins Darius Pranckūnas

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 atidarvtas nuo 12 vai. dienos.

Az;f-

Klubo restoranas
Virtuvėje dirba naujas šefas Antonio.

Pietūs - nuo 12 vai. dienos iki 3 vai. p.p.
Vakarienė - nuo 6 vai. p.p. iki 9 vai. p.p.
Sekmadieniais - nuo 12 vai. be pertraukos.

Kiekvieną sekmadienį - ir Svetlanos koldūnai.

Karaoke kiekvieno penktadienio vakarą (nuo 7 vai. vakaro).

Invitation to members of the Melbourne 
Lithuanian Community

Members of the Lithuanian Community are invited to meet the Lithuanian 
Ambassador to Japan and Australasia, Dainius Kamaitis during a dinner 
at the Rubicon Restaurant at 50 Errol St. (next to Lithuanian House), North 
Melbourne, starting at 7pm on Monday 22 February. If you wish to attend, you 
will need to pay for your own drinks and meal and also make a booking directly 
with the restaurant on 9329 3389.

Paul Kabaila,
Committee of the Australian Lithuanian Community in Melbourne 

Association Incorporated

Klubo metinis narių susirinkimas
įvyks sekmadienį, sausio 31 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube.

NOTICE TO MEMBERS
You are hereby notified that the Annual General Meeting will be held 
at 16-20 Meredith Street, Bankstown, on Sunday 31, January 2010, at 2 pm.

Lithuanian Club Ltd
G. N. Penhall, Secretary

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Sydney Lithuanian Information Centre [ 8UC) now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

TALKA SYDNEY
ANNUAL MEETING 
will be held at 1 pm 
Sunday, 31 January 
Lithuanian Club 
16 Meredith St., Bankstown

Everyone is invited

bett»r than the txrfc

Parimta iš “Mūsų 
Pastogės”

Nežinomomis aplinkybėmis iš “Mūsų 
Pastogės” patalpų, išjos laikomo rezervo 
ir net iš “geležinio archyvo”, paimti visi 
praėjusių - 2009 metų - “Mūsų Pastogės” 
28-to numerio egzemplioriai.

Jei tai įvyko per nesusipratimą, prašo
me bent dalį egzempliorių grąžinti

Redakcija ir
LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Pamaldos Sydnėjaus 
lietuviams

Sekančios pamaldos Sydnėjaus 
lietuviams įvyks sekmadienį, sausio 24 
dieną, 11.30 vai. ryto St. Joachim’s 
bažnyčioje, Lidcombe.

Kaip jau buvo paskelbta spaudoje, į 
Australiją atvyksta misijonienius kun. 
Hermanas Šulcas, kuris apsilankys ir 
Sydnėjuje ir čia lietuviams praves 
rekolekcijas. Kun. Hermanas Šulcas į 
Sydnėjų atvyksta vasario 26 dieną. Pa
geidaujantys susitikti su svečiu, kreipkitės 
į Danutę Ankienę tel.: 98712524.

Numatyta, kad Sydnėjuje rekolekcijos 
prasidės šeštadienį, vasario 27 dieną, 2 vai. 
p.p. Rekolekcijos baigsis šv. Mišiomis 
vasario 28 dienos rytą. Dėl tikslumo sekite 
tolimesnius pranešimus. Po rekolekcijų 
Lietuvių Klube numatyti pietūs su svečiu. 
Pageidaujantys dalyvauti pietuose, 
registruojasi Lietuvių Klube ir susimoka 
$15 už pietus. Klubo tel.: 9708 1414. 
Galima užsiregistruoti ir pas Danutę 
Ankienę tel.: 9871 2524.

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų
Kultūros Draugija

Apie nusikaltimus 
praneškite sava kalba. 
Skambinkite vertėjui 13 14 50, 
kuris sujungs su CRIME
STOPPERS 
1800 333 000

KŪSU PASTOGĖ ia Crime Stoppers

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

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

/>--------- -----------------------------------------------

t alj
F when s the last time you 

went to
www.ALJS.org ?
The young' uns have been
busy! AUS

AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
Pirmininkė Rita Mačiulaitienė tel: 0425 704 890 

■NKnum* Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška
Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018.
e-mail: juskagirl@y7mail.com

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.s]ic.orgau/Pastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis.
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida. 

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