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ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Praėjusių metų lapkričio mėnesį buvo išrinkta nauja ALB Hobarto Apylinkės Valdyba. 
Ją sudaro (nuotraukoje iš kairės): Juozas Paškevičius (iždininkas), Mindaugas Ko- 
zikas (pirmininkas) ir Rimas Statkus (sekretorius).

***

Iškilmingai atšvęsta Kovo 11-oji

Ideologinė 
ekspansija iš 

Rytų
Į Baltijos šalis, 

tarp jų ir Lietuvą, 
eina didelė ideolo
ginė ekspansija, ku
ria siekiama lietu
vius priversti ma
nyti, kad jie yra be
jėgiai, - kovo 6 d. val

dančiosios Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų (TS-LKD) tarybos 
posėdyje sakė šios partijos garbės pir
mininkas, europarlamentaras prof. Vy
tautas Landsbergis. Jis tvirtino, kad tiek 
Kovo 11-oji, tiek pragyventi 20 Nepriklau
somybės metų užkrauna didelę atsako
mybę ir jis negali tylėti, kai turi “kokių 
nors rūpesčių”.

“O tų rūpesčių tikrai yra ir dėl to, kas 
pačioje Lietuvoje vyksta, ir užsienyje. Ir 
mes pastebime iš daugelio reiškinių, kad 
komentuoti beveik nereikia, kokia eina 
didelė ideologinė ekspansija ir būtent 
mūsų kryptimi iš Rytų, ir j Lietuvą spe
cialiai nutaikyta, nes Lietuva yra kietes
nis riešutėlis prie Baltijos”, - kalbėjo 1990- 
1992 metų Aukščiausiosios Tarybos-At- 
kuriamojo Seimo Pirmininkas.

“Mus palaužus, daugiau nebūtų jokio 
vargo atkuriant buvusias valdas, buvusią 
įtakos ir strateginę erdvę”, - sakė VLands- 
bergis. Pasak jo, Lietuva jau šiuo metu laiko 
“tapatybės, taiyra tautos ir tėvynės laisvės, 
kaip vertybės egzaminą”.

Savivaldos rinkimų modelis
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščio

nių demokratų (TS-LKD) taryba kovo 6 
d. aptarė pasirengimą artėjantiems savi
valdybių tarybų rinkimams, savivaldos

Lietuvos įvykių apžvalga
modelį Lietuvoje bei paminėjo Nepriklau
somybės atkūrimo dvidešimtmetį.

Pastaruoju metu vis daugiau diskutuo
jami tiesioginiai mero rinkimai. TS-LKD 
pabrėžia, kad reikia kompleksiškos sa
vivaldos pertvarkos. Konservatorių nuo
mone, ne mažiau svarbu nei tiesioginiai 
merų rinkimai būtų galimybė tiesiogiai 
rinkti ir seniūnus.

Kad merai tiesiogiai būtų renkami jau 
kitąmet, būtina priimti Konstitucijos 
pataisas. TS-LKD vadovas premjeras 
Andrius Kubilius yra sakęs, jog siūloma 
pataisa, dėl kurios reikia dar vieno bal
savimo Seime, yra netobula, todėl konser
vatoriai siūlo parengti naujas Konstitucijas 
ir įstatymo pataisas. Tokiu atveju tiesioginių 
mero rinkimų įteisinimas dar užtruktų.

Prezidentė ragina Seimą
Prezidentė Dalia Grybauskaitė kovo 8 

d. paragino Seimą greičiau apsispręsti dėl 
tiesioginių mero rinkimų, priimti spren
dimus dėl politinių partijų finansavimo ir 
teisėsaugos institucijų darbo tobulinimo. 
Jos nuomone, tiesioginių merų rinkimų 
įteisinimas sustiprintų demokratiją.

“Prezidentė ragino partijas atsiverti 
labiau, nepabūgti ir vidinės konkurenci
jos, ir tokiu būdu sustiprinti ir politinių 
partijų pusę, ir demokratijos pusę, kai 
žmonės galės tiesiogiai galės rinkti merą”, 
- po susitikimo žurnalistams sakė Prezi
dentės atstovas spaudai Linas Balsys.

Anot jo, Prezidentė įsitikinusi, jog 
būtina priimti ir pataisas dėl politinių 
partijų ir kampanijų finansavimo, kad bū
tų užtikrinti skaidrūs rinkimai

Susitikusi su parlamentinių frakcijų 
vadovais D.Grybauskaitė taip pat para
gino neatidėlioti ir nacionaliniam šalies

Nukelta į 2 psL

Nepriklausomybės atkūrimo 20-ųjų 
metinių iškilmėse Vilniuje buvo sulauk
ta kelių prezidentų, keliolikos šalių 
parlamentų vadovų ar jų pavaduotojų, 
kitų aukštų pareigūnų. Ta proga vyko ne 
tik iškilmingi posėdžiai ir tradicinė vė
liavų pakėlimo ceremonija, bet ir ka
riuomenės paradas, eitynės, jaunimo susi
tikimai su signatarais, koncertai bei 
diskusija apie sovietų imperijos griūtį.

Prieš 20 metų kovo 11 dieną Aukš
čiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas 
priėmė aktą „Dėl Lietuvos Nepriklau
somos valstybės atstatymo“. Už jį balsa
vo 124, susilaikė 6 deputatai. Šiuo aktu 
Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos 
valią, nutarė atkurti 1940 m. Sovietų Są
jungos panaikintą Lietuvos nepriklauso
mą valstybę.

Kovo 11-ąją šventiniai renginiai pra
sidėjo 10 vai. iškilmingu minėjimu Seime. 
Jame laisvą Lietuvą pasveikino penkių 
etnografinių regionų atstovai, kurie atsi
vežtas močiučių, motinų ir sesių išaustas 
tradicines lietuviškas juostas „suaudė“ į 
vientisą kilimą.

Iš tribūnos kalbėjo Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė, kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuria- 
mojo Seimo Pirmininkas Vytautas Lands
bergis, buvęs Estijos to meto išsilaisvi
nimo vadovas ir Prezidentas Arnold 
Rūūtel, Islandijos parlamento vadovė As
ta Johannesdottir, Lenkijos, Suomijos ir 
Slovėnijos Prezidentai, disidentas ir po
litinis kalinys Sergejus Kovaliovas, 1990 m 
kovo 11d. gimusi Evelina Veličkaitė. Iš
kilmėse taip pat dalyvavo daug tarptau

Prieš 20 metų...
Šitaip politinę padėtį tada matė vienas 

žymiausių dabartinių britų karikatūristų 
Nicholas Withycombe Garland. Sovietinė 
meška važiuoja sava kryptimi, o Lands
bergis užsispyręs mina priešingai.

Mažai žinoma, kad Nicholas Garland 
Lietuvoje lankėsi net tris kartus. Pirmą 
kartą jis Lietuvoje apsilankė 1989 m. Pa
grindinis akstinas buvo noras sužinoti: kas 
čia vyksta? Jis bendravo ir su Sąjūdžio ak
tyvistais, kalbėjosi su paprastais žmonėmis. 
Lietuvoje jis viešėjo dvi savaites, važiavo ir 
į provinciją. Netikėta buvo matyti eiles. 
Tačiau jis užfiksavo ne eiles prie cukraus

Kariuomenės rezervo planas
(ELTA) Aktyvųjį kariuomenės rezer

vą siūloma formuoti iš kariniuose vie
netuose esančių karių savanorių ir priva
lomumo pagrindu į rezervą įtraukiamų 
atsargos karių - atlikusių privalomąją 
pradinę karo, karių savanorių, profesinę 
karo, kariūnų tarnybą. Tikslų kariuome
nės aktyviojo rezervo poreikį nustatys 
valstybės gynybos poreikiai, o finansiniai 
pajėgumai lems, kiek aktyvusis rezervas 
bus sukomplektuotas ir aprūpintas.

Tokį planą patvirtino Krašto apsaugos 
ministrė Rasa Juknevičienė. Plane taip 
pat aptariamas poreikis turėti civilių 
specialistų, kurių specifinių įgūdžių, ži

tinio rango asmenybių.
Tbo metu, nuo 10 valandos, vilniečius 

ir sostinės svečius sujungė šventinė ei
sena „Atgimimo keliu“, kuri nusidriekė 
per visą Gedimino prospektą nuo isto
rinės Sąjūdžio būstinės prie Katedros iki 
Seimo rūmų. Eitynių dalyviai buvo kvie
čiami atsinešti išsaugotus Atgimimo me
tų plakatus, ženklus, kitą simboliką.

Po iškilmingo Seimo posėdžio, vidur
dienį, Prezidentė Dalia Grybauskaitė su 
kitais garbingais svečiais Nepriklauso
mybės aikštėje pasveikino gyventojus ir 
stebėjo Baltijos valstybių vėliavų pakėli
mo ceremoniją. Iš karto po to vyko Lietu
vos ginkluotųjų pajėgų ir kitų sukarintų 
struktūrų iškilmingas paradas nuo Ne
priklausomybės aikštės iki Katedros, kur 
buvo aukojamos šv. Mišios. Prieš šv. Mišias 
visoje Lietuvoje skambėjo varpai.

Po pietų Seimo rūmuose buvo sureng
tos atvirų durų valandos. Čia, kur anks
čiau dirbo Aukščiausioji Taryba ir kur 
buvo priimtas Kovo 11 -osios Aktas, galėjo 
apsilankyti visi norintys. Be to, jaunimas 
galėjo susitikti su signatarais, Sąjūdžio 
aktyvistais. Taip pat buvo surengta disku
sija „Imperijos griūtis“.

Dar vėliau po pietų Katedros aikštėje 
vyko jungtinis Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
kariuomenių orkestrų bei Vilniaus tauti
nių šokių ansamblių koncertas, o vakare - 
šventinis koncertas, kuriame žinomi Lie
tuvos dainininkai atliko populiarias dai
nas. Koncerte 22.44 vai., kaip ir prieš 20 
metų, nuskambėjo Nepriklausomybės 
atkūrimo aktas.

(Pagal spaudą ir DELFI.lt)

ar mėsos, o prie populiariausios tuo metu 
prekės - Sąjūdžio spaudos. □

nių gali prisireikti kariuomenei operacijų 
metu, rezervą. Tačiau šis rezervas atskiros 
grupės kariuomenės atsargos karo prievo
lininkų rezerve nesudarytų, o mobilizaci
jos metu šis rezervas būtų mobilizuoja
mas bendra tvarka.

Krašto apsaugos ministrės teigimu, 
šalies gynyba negali remtis vien tik regu
liariąja kariuomene, todėl yra svarbu už
tikrinti reikiamą skaičių piliečių, tinka
mai parengtų ginti savo šalį.

Vėliau bus parengtas plano įgyvendi
nimo priemonių planas, nustatysiantis 
konkrečias priemones, kurios reikalingos 
plane išdėstytoms nuostatoms įgyvendinti
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Vytautas 
Patašius

♦ Kovo 7 d. Ni
gerijoje netoli Jos 
miesto Fulani 
genties vyrai už
puolė tris Bėrom 
genties kaimus, 
keršydami už sau
sio mėnesį įvyk
dytas žudynes. Jie 
išžudė virš 500 
žmonių, suka

podami vyrus, moteris ir vaikus, arba juos 
gyvus sudegindami namuose. Fulani gen
tis musulmonai, gi Bėrom gentis yra 
krikščionys.
Dvi dienas prieš žudynes kaimuose gy
venę musulmonai buvo įspėti iš jų 
pasitraukti.
♦ Kovo 7 d. Ohio valstybinio universi
teto mokslininkai paskelbė, kad po vasa
rio 27 d. žemės drebėjimo Čilėje Con
cepcion miestas pasistūmė 304 cm į va
karus. Santiago pasislinko į vakarus 27.7 
cm., gi Buenos Aires apie 4 cm
♦ Kovo 8 d. 5.5 balų žemės drebėjimas 
rytinėje Turkijoje apgriovė 5 kaimus. Žu
vo 51 žmogus, daug sužeistų.
♦ Kovo 9 d. valstybiniam vizitui į Can- 
berrą atvyko Indonezijos prezidentas dr. 
Susilo Bambang Yudhoyono, kuris kovo 
10 d. pasakė kalbą Australijos parlemen- 
te. Šis vizitas padės išlyginti santykius tarp 
dviejų valstybių, kuriuos ilgai drumstė 
įvykiai Rytų Tomore ir Naujoje Gvinėjoje, 
indonezų žvejai Australijos vandenyse bei 
nelegalių imigrantų antplūdis į Australiją 
iš Azijos kraštų, naudojant Indoneziją kaip 
tarpinę stotį.
♦ Kovo 9 d. į Izraelį atvykęs JAV vice
prezidentas Joe Biden per susitikimą su 
Izraelio min. pirmininku Benjamin Na- 
tanyahu pažadėjo, kad JAV dės pastangas 
rūpintis Izraelio saugumu. Santykius

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
saugumui svarbių sprendimų.

“Buvo kalbama ir apie būtinybę pa
spartinti Baudžiamojo ir Civilinio pro
ceso kodeksų įstatymų pataisas, ir Teismų 
įstatymo pataisas, atsižvelgiant į ilgai 
besitęsiančias rezonansines bylas ir (...) 
ikiteisminio tyrimo kokybę - būtent tas 
pataisas padarius, ikiteisminio tyrimo 
kokybė turėtų pagerėti”, - kalbėjo L.Balsys.

D.Grybauskaitė sako laukianti Seimo 
palaikymo jos iniciatyva parengtai Žval
gybos koordinavimo bei kontrolės kon
cepcijai ir Žvalgybos bei Valstybės gyni
mo tarybos įstatymų pataisoms, pagal 
kurias bus pertvarkytos šalies žvalgybos 
tarnybos, pranešė Prezidentės spaudos 
tarnyba.

Vagystė Afganistane
Afganistane tarnavęs Lietuvos kari

ninkas prisipažino iš seifo Provincijos 
atkūrimo grupės (PAG) bazėje Čagčarane 
pavogęs 13,000 JAV dolerių (apie 33,000 
litų), penktadienį pranešė portalas delfi.lt. 
Pranešama, kad Nacionalinio paramos 
elemento (NPE) kontraktų priežiūros ka
rininkas vyr. leitenantas Marius Eigminas 
per apklausą prisipažino dėl vagystės.

Jungtinio štabo vadas brigados gene
rolas Algis Vaičeliūnas sakė, kad vagystė 
buvo įvykdyta vasario 8 dieną. Tądien 
PAG bazėje dirbusi NPE apskaitininke 
mokėjo algas samdomiems afganista- 
niečiams. Išeidama pietauti ji užrakino 
seifą, o grįžusi ir jį atsirakinusi apskaiti
ninke pastebėjo, jog dingusi dalis ten 
buvusių pinigų - maždaug 13,000 JAV 
dolerių. Apie tai iškart buvo pranešta į 
Lietuvą. Jungtinio štabo vado nurodymu

da, ELTA, BNS ir “Bernardinai”.
Mūsų Pastogė Nr. 10, 2010.03.17, psl. 2

Trumpai iš visur
sudrumstė po kelių valandų Izraelio vi
daus reikalų ministro Eli Yishav pareiš
kimas, kad Rytų Jeruzalėje bus tuoj sta
tomi 1600 naujakurių namai. Prieš šį 
pareiškimą protestavo ne tik JAV ir 
palestiniečiai, bet ir Izraelio gynybos 
ministras Ehud Barak. JAV valstybės 
sekretorė Hilary Clinton, paskambinusi 
Izraelio min. pirmininkui, pareiškė ypač 
griežtą protestą.
♦ Kovo 14 d. Anglijoje buvo iškilmingai 
paminėta 1600 metų sukaktis nuo Romos 
imperijos pasitraukimo iš Britanijos. 
Savanoriai su deglais nušvietė visą 135 km. 
ilgio taką išilgai Hadriano sienos. Pati 
Hadriano siena yra 117 km. ilgio gerai 
išsilaikęs įtvirtinimų ruožas, kuriuo yra 
uždrausta vaikščioti.
♦ Kovo 14 d. anksti ryte Kandahar mies
te Afganistane vienas po kito susisprog
dino penki Taliban savižudžiai, su dvira
čiais ir motociklais privažiavę prie srities 
kalėjimo, policijos būstinės bei prie srities 
pareigūnų namų. Žuvo 27 žmonės, 52 
sužeisti.
♦ Tailando min. pirmininkas Abhist 
Vejjajiva, turėjęs kovo 14 d. atvykti į 
Australiją, atšaukė savo vizitą dėl masinių 
demonstracijų krašte.

Nuo kovo 13 d. Į Bagkoką pradėjo 
rinktis nuversto min. pirmininko Thaksin 
šalininkai, visi apsirengę raudonais 
marškiniais ir su raudonomis vėliavomis.

Dauguma jų atvyko iš Tailando šiaurės. 
Jie tikisi mašininėmis d emonstarcijomis 
priversti vyriausybę atsistatydinti ir 
paskelbti naujus rinkimus.

Kovo 14 d. judėjimas Bangkoke buvo 
paralyžiuotas, gi Tailando vyriausybė įs
pėjo turistus vengti miesto. Minia ruošėsi 
žygiui į kariuomenės stovyklą už 10 km 
nuo miesto, kur buvo laikinai susitelkę 
vyriausybės nariai □ 

buvo pradėtas tarnybinis tyrimas, infor
muota Karo policija, kuri pradėjo ikiteis
minį tyrimą. Bazėje prasidėjo karių ap
klausos.

Praėjus porai dienų po vagystės seifo 
raktą turėjęs vyr. leitenantas 30-metis M. 
Eigminas per apklausą prisipažino pavo
gęs pinigus ir juos grąžino. Jis iškart buvo 
nušalintas nuo pareigų. Kadangi įtariama
sis prisipažįsta, artimiausiomis dienomis 
byla pagreitinto proceso tvarka gali būti 
perduota teismui. Pripažinus kaltinamąjį 
kaltu ir skyrus jam bausmę, karininkas 
neteks ir tarnybos kariuomenėje. (BNS)

Specialistai rūpinasi kaimynų 
elektrinių saugumu

Lietuvos specialistai nėra tikri, ar 
saugios bus Rusijoje ir Baltarusijoje pla
nuojamos statyti atominės elektrinės. Šias 
jėgaines Astravo apylinkėse ir Kaliningra
do srityje numatoma pastatyti per 10 metų.

Valstybinės atominės energetikos 
saugos inspekcijos specialistas Vidas 
Paulikas teigia, kad prieš statant jėgaines 
Lietuva turėtų gauti išsamią informaciją 
apie jų galimą poveikį aplinkai. “Mes 
bandėm panagrinėti normalios eksploa
tacijos išmetimus į aplinką, avarijų atveju 
tuos pačius išmetimus į aplinką ir mums 
pasirodė, kad mums trūksta informacijos 
apie tai, kokiu atstumu kokios apšvitos 
gyventojams gali būti. Taip pat nebuvo 
aiškūs kriterijai, kodėl būtent šios aikštelės 
pasirinktos. Tarkim, Baltarusijoje buvo 
nagrinėjamos ir kitos dvi aikštelės, tačiau 
tokių aiškių kriterijų, kodėl parinkta būtent 
Astravo aikštelė, nėra”,-sakė jis.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 
sveikinimas Australijos lietuviams

2010 m kovo 4 d. 
Brangūs tautiečiai,

Visame pasaulyje džiaugsmingai švenčiame mūsų didžiausių vilčių, 
nepalaužiamo ryžto ir kilniausių siekių išsipildymo pergalės - Kovo 11-osios - 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos dvidešimtąsias metines!

Kelią į šią reikšmingą Mūsų Tėvynės istorijos datą tiesėme visi - net re
zistencinėje kovoje ir tremties barakuose. Mes Tikėjome Laisve, net lituanisti
nės mokyklos suole ir atstovaudami Lietuvai egzilyje. Mes Tikėjome Laisve, net 
Baltijos kelyje ir Sausio 13-osios naktyje. Mes Tikėjome Laisve. Jau du 
dešimtmečius kartu kuriame Mūsų Nepriklausomą Lietuvą, tad įkvėpę gūsį Lais
vės vėjo, pakilkime virš kasdienybės rūpesčių, įvertinkime ir supraskime, ką jau 
esame pasiekę. Pripildykime savo gyvenimus atsakomybės ir pilietiškumo, skir
kime savo jėgas Mūsų Lietuvai, prasidedančiai kiekvieno širdyje, kurti.

Šios gražios sukakties proga visiems pasaulio lietuviams nuoširdžiai linkiu 
dar kartą pajausti Lietuvą savyje, nes Lietuva - tai Mes, nes Mes - tai Lietuva!

Mes Tikime Laisve!
Nuoširdžiai Jūsų, Audronius Ažubalis

Kur dingo milijardas eurų ?
Ignalinos atominei elektrinei (IAE) 

uždaryti išleistas milijardas eurų, bet 
nieko nepadaryta. “Pats nežinau, kur tas 
milijardas panaudotas”, - prisipažino 
naujasis IAE vadovas Osvaldas Čiukšys. 
“Kai šįmet atvažiuos ES auditoriai ir pa
klaus, kas nuveikta už milijardą eurų, 
jiems galėsiu parodyti tik išlietą betoną”, - 
“Lietuvos rytui” prisipažino 43 metų Os
valdas Čiukšys, kuris praėjusią savaitę 
pakeitė 18 metų IAE vadovavusį 62 metų 
Viktorą Ševaldiną. Kaip visiems žinoma, 
Ignalinos atominei elektrinei sovietų lai
kais vadovaudavo iš Maskvos skiriamas 
personalas, bet ir po Nepriklausomybės 
ten liko dirbti daugumoje tie patys asme
nys, nes juos, kaip „specialistus“, buvo 
beveik neįmanoma pakeisti.

Besirūpindamas finansine padėtimi,

Kaip Lietuva dalyvaus Eurovizijoje
(BNS) Lietuva į Norve

gijos sostinę Oslą daly
vauti tarptautiniame “Eu- 
rovizijos” dainų konkurse 
siunčia grupę “Inculto” 
(žiū. nuotr. dešinėje). Ji 
Europos žiūrovų simpa
tijas mėgins užkariauti 
daina “East European 
Funk”. “Inculto” atstovau
ti Lietuvai tarptautiniame 
dainų konkurse išrinko 
speciali komisija ir Lie
tuvos televizijos žiūrovai. 
Jai pirmenybę atidavė ir 
komisija, ir žiūrovai. Už 
“Inculto” balsavo 23,767 
žiūrovai.

Savo daina grupės ly
deris Jurgis Didžiulis tei
gia norįs šiek tiek pasi
juokti iš “Eurovizijos”, pa
rodant Vakarų europiečių požiūrį į žmones 
iš Rytų Europos. “Norime priminti, kad 
eurovizinia-me kontekste matome ne visai 
gražių dalykų, bet suradę “skanų kampą” 
galime kartu pasijuokti. Pagrindinis dainos 
“Eastern European Funk” akcentas - Ry
tų europiečių vaidmuo naujoje, praplės
toje Europoje”, - oficialioje “Eurovizijos” 
interneto svetainėje cituojamas J.Didžiulis.

Antroje nacionalinės atrankos vietoje

Dvi lietuvės - heroino kurjerės
Tadžikistano sostinės Dušanbės oro 

uoste buvo sulaikytos dvi lietuvės, ga
benusios heroiną. 44 metų Lietuvos pi
lietės bagaže buvo rasta 1.6 kg heroino, 
23-ejų metų Lietuvos pilietės - 1.8 kg 
heroino. Pranešime pažymima, kad tai 
pirmas kartas, kai Dušanbės oro uoste 
tarp sulaikytų narkotikų kurjerių buvo 
Lietuvos pilietės.

Osvaldas Čiukšys darbus ketina pradėti 
nuo ultimatumų Vokietijos koncernui 
“Nukem Technologies”. Šis koncernas jau 
trejus metus vilkina elektrinės uždarymo 
projektus. Y ra pradėtos tik panaudoto bran- 
duolinio kuro saugyklos statybos. Bet 
vokiečių kompanija “Nukem Technolo
gies” iki šiol dosniai gaudavo dideles sumas 
avansais. Kyla rimtas klausimas, kas sudarė 
tokius kontraktus ir kas juos prižiūrėjo? 
Klausimas labai rimtas ir todėį kad iš viso 
atominės elektrinės uždarymo darbams 
Europos Sąjunga iki 2013 metų skyrė net 
1.3 milijardo eurų. Europos valstybėms, 
ypač skandinavams, Ignalinos atominė 
elektrinė vis sukeldavo daug rūpesčių, nes 
ji yra sovietinio tipo ir panaši į Černobylio 
jėgainę, kuri per katastrofą pasirodė esanti 
nesaugi. □ 

liko dainininkė Aistė Pilvelytė su 20 bal
sų. Užjos dainą “Melancolia”(“Melancho
lija”) balsavo 17,447 žiūrovai.

Tarptautinio dainų konkurso finalas 
įvyks gegužės 29 dieną. Lietuvos atstovai 
šiemet tarptautiniame “Eurovizijos” dainų 
konkurse pasirodys antrąją pusfinalio die
ną - gegužės 27-ąją.

Pirmasis pusfinalis vyks gegužės 25 
dieną. !t □

7 V
Tadžikistanas, kuris turi su Afganistanu 

1,344 km sieną, yra vienas šioje šalyje 
pagaminto heroino tranzito maršrutų, 
einančių į Rusiją ir toliau į Rytų bei 
Vakarų Europos šalis. Jungtinių Tautų (JT) 
duomenimis, „šiauriniu maršrutu“ - per 
Tadžikistaną, Turkmėniją ir Uzbekiją - 
gabenama maždaug 20% Afganistane 
pagamintų narkotikų. □
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Bendruomenės baruose
Inkorporuotos Bendruomenės 

problemos ir skausmai
Viktoras Baltutis

Prieš keliasdešimt metų ALB Tary
bos narių suvažiavimuose buvo svarsto
mas Australijos Lietuvių Bendruomenės 
ir Apylinkių inkorporavimas. Daug kal
bėta ir daug pasakyta už ir prieš. Paruoš
ti (A. Šimkaus) inkorporavimo įstatai ir 
pateikti Bendruomenei susipažinti ir ALB 
Tarybos narių suvažiavime svarstyti. 
Inkorporavimas pasidarė šiek tiek prob
lematiškas: ALB Krašto Valdyba, veikian
ti visoje Australijoje, privalėjo įsikorpo- 
ruoti federalinėje, o Apylinkės - savo 
valstijų bendrovių registratūrose.

Įsikorporavimo tikslas - padaryti Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenę legalia 
organizacija, kurios vadovai būtų tie
siogiai atsakingi už jos veiklą bei atskai
tomybę savo nariams ir griežtai prisilai
kytų įsikorporuotų įstatų. Tokia inkor
poruota organizacija gali kreiptis į Aus
tralijos valdžios įstaigas paramos savo 
kultūrinei veiklai paremti, ji gali įsigyti 
nejudamą turtą ir t.t. Asmenys, norintieji 
būti nariais, privalo paduoti pareiškimus 
ir mokėti nustatytą metinį mokestį.

ALB Tarybos narių suvažiavime, 
susipažinę su A. Šimkaus paruoštais įsta
tais, ALB Tarybos nariai įsikorporavimo 
klausimą, daugumai nepritarus, atmetė, 
kadangi karštose diskusijose paaiškėjo, 
kad inkorporuota Bendruomenė nebeat- 
stovautų visų Australijos lietuvių, o tiktai 
tuos, kurie pareiškė norą būti inkorpo
ruotos Bendruomenės nariais.

Aukštas Australijos federalinio imig
racijos departamento tarnautojas kartą 
neoficialiai pareiškė, kad ALB Krašto 
Valdybą laiko visų Australijoje gyvenan
čių lietuvių reprezentacine organizacija, 
nežiūrint, ar jie yra susimokėję Australi
jos Lietuvio (toliau AL) mokestį, ar jie yra 
pareiškę norą priklausyti ALB.

Įsikorporavus tokios reprezentacijos 
nebebūtų, nes ji atstovautų tiktai pa
reiškimus padavusių ir nariais tapusių 
asmenų interesus. Suvažiavimui atmetus 
įsikorporavimo klausimą, Apylinkėms 
palikta galimybė pagal sąlygas įsikor- 
poruoti, įstatuose pabrėžiant savo pri
klausomumą ir finansinės paramos tei
kimą ALB Krašto Valdybai.

Apylinkės, prieš insikorporuodamos, 
nebuvo prašomos savo įstatų pateikti 
ALB Krašto Valdybai susipažinimui ar 
patvirtinimui. Priklausomumas ALB Kraš
to Valdybai liko paremtas tiktai gera va
lia, ne įstatais. Be to, įsikorporavusi Apy
linkės Valdyba savo įstatuose susiaurina 
savo veiklos akiratį ir nebeapima visos 
Bendruomenės veiklos periferijos. Ar 
galėjo ALB Krašto Valdyba savo padali
nį Apylinkės Valdybą sulaikyti nuo įsi
korporavimo? Šio klausimo niekas rim
tai nesvarstė.

Tuo metu įsikorporuotų Apylinkių 
tebuvo, berods, tiktai viena - Geelongas, 
kuri įsigijo ir valdė Lietuvių Namus. Syd- 
nėjus, Melbournas, Adelaidė bei kitos 
Apylinkės ir Seniūnijos nerado reikalo 
įsikorporuotis. Paramą iš Australijos 
valdžios kultūriniams reikalams buvo 
galima gauti per įsikorporavusias lietu
vių organizacijas: Lietuvių namams įsigy
ti sąjungas, klubus ir pan. Adelaidėje 
Apylinkės Valdyba specialiai sudarė 
Kultūros Draugiją, ją inkorporavo ir, kai 
kreipėsi paramos ruošiant Adelaidėje 
Lietuvių Dienas, ją gavo. Šiandien, berods, 
vien tik Adelaidės Apylinkės Valdyba 

liko neįsikorporavusi.
Tik po kiek laiko (2006m.?) ALB 

Statutas papildytas 29 paragrafu d.: “ALB 
Apylinkės Valdybai įsikorporavus, naujai 
inkorporuota Valdyba perima visus 
Apylinkės Valdybos įsipareigojimus ir 
teises”.

Atrodo aiškiai pasakyta, bet žvilgterė
jus šiek tiek giliau, iškyla abejonių. Ar 
įsikorporavusios Apylinkės nario mokes
tis yra ir AL mokestis? Ar jo dydis atitinka 
AL mokesčiui? Jei taip, tai jis privalėtų 
būti paskirstomas pagal ALB Statutą: 40% 
- ALB Krašto Valdybai, 40% - Apylin
kės Valdybai ir 20% - PLB Valdybai. Ar 
įsikorporavusios Apylinkės įstatai tam 
nesipriešina? Jei inkorporuotos Apylin
kės nario mokestis nėra AL mokestis, ta
da inkorporuotos Apylinkės nariai priva
lo mokėti AL mokestį, kad galėtų rinkti 
ir būti renkamais į ALB Valdybas ir kt.. 
Kam AL mokestį moka Apylinkės 
lietuviai, kurie nėra inkorporuotos 
Apylinkės nariai ir kokiu būdu jie gali 
rinkti ar būti išrinkti į ALB Tarybos narius 
ar ALB Krašto Valdybą?

ALB Statutas sako: “ALB Tarybos 
nariai renkami Apylinkių ir Seniūnijų 
lietuvių. Rinkti ir renkamais gali būti, 
pagal ALB Statuto 79 ir 80 par. 79 par. - 
“Balsavimu spręsti Bendruomenės rei
kalus ir jos organus turi teisę kiekvienas 
Bendruomenės narys, kuriam suėję 18 
metų amžiaus ir sumokėjęs Australijos 
Lietuvio mokestį”, ir 80 par. - “Renkamais 
gali būti Bendruomenės nariai, kuriem 
suėję 18 metų amžiaus ir sumokėję Aus
tralijos Lietuvio mokestį.”

Šiuo klausimu šiek tiek buvo diskutuo
ta viename Melbourne vykusiame ALB 
Tarybos narių suvažiavime, bet jokio 
konkretaus nutarimo nepadaryta ir ši 
padėtis tebesitęsia iki šios dienos.

Ji privalo vienu ar kitu būdu būti 
išspręsta. Įsikorporavusios lietuviškos 
organizacijos narys (lietuvių sporto klubų, 
sąjungų ir apylinkių v-bų ir kt.) renkamas į 
ALB Tarybos narius ar Valdybas, privalo 
būti susimokėjęs ne tik savo organizaci
jos, bet ir AL mokestį. Tai vyko nuo pat 
pirmųjų lietuviškų organizacijų įsikor
poravimo, jau nuo 1954 metų, kai Apy
linkėse norint įsigyti nejudamą turtą - 
namus, teko sudaryti legalias inkorpo
ruotas sąjungas, klubus ir pan. Jos veikė 
kaip atsikiros organizacijos ir jų veikla 
buvo apribojama jų pačių įstatais, ne ALB 
Statutu, nors savo įstatuose kai kurios (ne 
visos) turi paragrafus, kurie žymi geros 
valios priklausomybę ALB.

Šią anomaliją galima pašalinti in
korporuotoms Apylinkėms savo statute 
nurodžius ir suderinus savo priklauso
mumą ir paklusnumą neinkorporuotai 
ALB, jei tam nesipriešins jų pačių in
korporacijos įstatai, arba likvidavus in
korporuotą Apylinkę ir grįžus prie anks
tyvesnės padėties. Apylinkėse valdyti 
nejudamą turtą sukūrėme inkorporuotas 
institucijas: klubus, sąjungas ir kt, o dėl 
finansinės paramos galime kreiptis į 
Australijos Lietuvių Fondą, ne į valstybi
nes institucijas dėl vieno ar kito tūks
tančio dolerio, todėl ir Apylinkės inkor
poravimas, vargu, ar reikalingas.

Tai kelios mintys, bandant išnarplioti 
susidarusią ALB Krašto Valdybos ir 
inkorporuotų Apylinkių santykius. Be to, 
dabartinis ALB Statutas reikalingas ge
ros peržiūros, pataisų bei papildymų.

□

ald201 Omelbourne 
xxvi Dainų ir Muzikos Šventė
aid1 melbourne sows

Laikas lekia pašėlusiu 
greičiu, o neužilgo Aus
tralijos Lietuvių Dienos 
Melbourne (ALD2010) 
belsis j duris.

Šį kartą vyks neeilinė 
Dainų Šventė. Jungtinis ir 
atskirų chorų dainavimas 
bus paįvairintas vietinių ir 
Lietuvos profesionalų at
liekamais kūriniais. Skam
bės fortepiono, kanklių ir 
vargonų muzika.

Lietuvoje, kaip ir Aus
tralijoje, tokie koncertai ir 
rečitaliai nuolat vyksta par
kuose, muziejuose, bažnyčiose ir pilyse. Mums yra didelė garbė, jog St. Mary Star of 
the Sea bažnyčios (žiūr. nuotr. viršuje) dvasininkai pasiūlė ten pravesti 2010 metų “Dai
nų ir Muzikos Šventę”. Bažnyčia yra netoli miesto centro ir prie pat Lietuvių Klubo. 
Taip pat šalia bažnyčios yra mašinų stovėjimo aikštelė.

Daugiau informacijos apie artėjančias AL Dienas galite rasti naujai sukurtame tinkla
pyje www.ald2010.org Organizatoriai

XXVI Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Melbourne 2010

Old' PROVIZORINE PROGRAMA

Gruodžio 26 d. (Sekmadienis)
12 noon Pamaldos (St Mary Star of the Sea bažnyčia W. Melb.)
10 am-6 pm Sporto klubų registracija (Melb. Liet. Klubas, Nth. Melb.)

Gruodžio B7 d. (Pirmadienis)
10 am Atidarymo šv. Mišios (St Mary Star of the Sea bažnyčia)
1.30 pm ALD ir Sporto Šventės Atidarymas (Melbourne Sports and

Aquatic Centre, Albert Park
6.30 pm Meno Parodos Atidarymas (bus skelbiama vėliau)
7.30 pm Susipažinimo Vakaras (MLK)

Gruodžio 2H d. (Antradienis)
8 am Tautinių šokių repeticija (MSAC)
9 am ALKF Suvažiavimas (MLK)

Sporto varžybos (MSAC ir kitur)
10 am Architektų ir inžinierių paskaita (MLK)
1.30 pm Literatūros Popietė (MLK)
7 pm Tautinių Šokių Šventė (MSAC)

Gruodžio B9d. (Trečiadienis]
9 am Krašto Tarybos Suvažiavimas -1 - (MLK)

Sporto varžybos (MSAC ir kitur)
11.30 am Vaikų Meno Paroda (MLK)
12.30-2.30 „Į storumą” - Lietuviškų patiekalų šventė (MLK)
7 pm Jaunimo Talentų Vakaras (MLK)

Gruodžio 3Od. (Ketvirtadienis)
8 am Chorų repeticija (St Mary Star of the Sea bažnyčia)
9 am Krašto Tarybos Suvažiavimas - 2- (MLK)

Sporto varžybos (MSAC ir kitur)
2 pm Lietuvos Baleto Bičiulių Popietė - FLB - (MLK)
7 pm Dainų ir Muzikos Šventė (St Mary Star of the Sea bažnyčia)

Gruodžio 31 (Penktadienis)
9 am Krašto Tarybos Suvažiavimas - 3 - (MLK)
10 am Mokytojų Suvažiavimas (MLK)
2 pm ALD ir Sporto Šventės Uždarymas/rinktinė (MSAC)
8 pm Naujų Metų Balius (Ultima Function Centre, Keilor)

Sausio 1 d. (Šeštadienis)
12 noon lešminė (bus skelbiama vėliau)

Sausio B d. (Sekmadienis)
12 noon Pamaldos (St Mary Star of the Sea bažnyčia)
2 pm „PAMARYS” koncertas (MLK)

Australijos lietuvių skautų Rajoninė stovykla

Lingua LituanicaVasaros kursai (2010)
Kalbos praktikos centras Lingua Lituanica moko lietuvių kalbos išeivius ir užsienio 

šalių piliečius, supažindina su Lietuvos kultūra bei žmonėmis.
Intensyvūs lietuvių kalbos vasaros kursai Lingua Lituanica centre šiais metais vyks 

rugpjūčio 2-14 dienomis. Numatomos pradedančiųjų, pažengusiųjų ir mokančiųjų 
grupės. Kursą sudaro 50 akademinių valandų: 44 akad. vai. lietuvių kalbos pratybų ir 6 
akad. vai. apžvalginių Lietuvos istorijos, lietuvių literatūros ir etnokultūros paskaitų. 
Kalbos praktikos centre taikomi įvairūs mokymo metodai, padedantys greičiau išmok
ti kalbą ir laisviau jaustis aplinkoje. Nuolat atnaujinama Lingua Lituanica centre esanti 
galerija, kursų dalyvius supažindins su Lietuvos menininkais (tapytojais, fotomenininkais).

Daugiau informacijos gausite parašę e-mail info@lingualit.lt arba paskambinę tele
fonu+37052313239
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I Lietuva iš arti ~

Lietuvių literatūra Nepriklausomybės 
akivaizdoje

Moterys valdo Lietuvą

Audinga Peluritytė-Tikuišienė,
Vilniaus universiteto,

Lietuvių literatūros katedros docentė

Tęsinys iš nr. 9.
Be abejo, menine, estetine verte ir 

poveikiu ši literatūra (tremtinių, partizanų 
ir rezistentų kūryba) Egzodo literatūrai 
tikrai neprilygsta, tačiau lieka itin svarbiu 
visuomeniniu tiesos, žmogiškumo lak
musu. Sukrečiantį poveikį turėjo ir tebe
turi Dalios Grinkevičiūtės (1927 - 1987) 
apybraiža “Lietuviai prie Laptevų jūros”, 
lietuviškai išspausdinta “Pergalės” žurna
le, Nr. 8. Tremtinių atsiminimų ir apybrai
žų knyga: “Amžino įšalo žemėj” (1989) 
lietuvių skaitytoją pasiekė kartu su Braz
džionio “Poezijos pilnatim”. (Rusiškai iš
spausdinta buvo Maskvos disidentų dar 
1979 m., žurnale “Pamiatj”, Nr. 2., pateko 
į Vakarų spaudą, publikuota Prancūzijo
je). Ir čia esama labai įdomaus, socio- 
logiškai netyrinėto fenomeno: Brazdžio
nio žygio per Lietuva momentu Grin
kevičiūtės tekstas atrodė perdėm ne- 
konvencinis, jis tarsi ištirpo Nepriklau
somybės euforijos jūroje, atrodė ne
pastebimas.

Grinkevičiūtės dokumentiniai me
muarai yra tikrų egzistencinių išgyveni
mų kūrinys. Kūrinys apie žmogaus žmo
giškumo išbandymą nežmoniškomis, ta
čiau neišgalvotomis sąlygomis. (Yra ir 
šios apybraižos tęsinys - “Gimtojoj že
mėj” (kn. “Lietuviai prie Laptevų jūros”, 
1997). Nors tai ne meninės literatūros 
grynuolis (visgi galima rasti ir grožinės 
literatūros bruožų), tačiau kaip tik ši me- 
muaristika negrįžtamai atriboja soviet
mečio literatūrą nuo šiandieninės, ori
ginalios, natūraliai besiplėtojančios lie
tuvių literatūros.

Savo egzistenciškai patikrintu turiniu 
(labiausiai cenzūros draustas vaisius) ir 
realia patirtimi šis kūrinys savaip opo
nuoja Vakarų modernizmo eksperimen
tams, ne tik nutolusiems laike, bet ir ge
rokai nuvarginusiems skaitytoją savo 
subjektyvia, psichodeline patirtimui.

Sovietinio socrealizmo metodas taip 
pat neįkūnijo tikrovės, tik imitavo įvairias 
politiškai iškraipytas jos formas. Galima 
spėlioti, kodėl savo publikacijos momentu 
beveik nepastebėtas kūrinys, šiandieną 
gali būti vertinamas kaip svarbus atskai
tos taškas, politinė ir kultūrinė literatū
ros riba.

Tačiau svarbu suprasti ir tai, kad 
baigiantis dešimtajam dešimtmečiui, tarp 
literatų ir literatūros vertintojų Lietuvoje 
vis labiau įsigali, ir apie tai kalba literatų 
ir literatūros kritikų apklausos skiltys 
“Metuose”, “Literatūroje ir mene”, “Šiaurės 
Atėnuose” - rašytojų, kritikų atsiliepimai, 
balsavimai, metų vertinimų suvestinės, 
tikros patirties, tikrų, autentiškų gyve
nimo turinių kūriniai. Per pastarąjį lai
kotarpį, o tai iliustruoja ir tarptautinių 
knygų mugių rezultatai, apskritai daugiau 
dėmesio susilaukia įvairūs knygų formatą 
įgavę laiškai, dialogai, autentišką patirtį 
perteikiantys esė nei sudėtingų meninių 
sprendimų kūriniai

Lietuvos Nepriklausomybės pradžio
je, maždaug nuo 1990 iki 2000 metų, 
publikuotos knygos ir jų pasitikimas pe
riodinėje literatūrinėje spaudoje liudija 
tokias tendencijas. Su malonumu skaitomi 
ir aptarinėjami dienoraštinio pobūdžio 
Sigito Gedos esesitikos kūriniai („Žydin
tys lubinai piliakalnių fone“, 1999; kassa
vaitiniai tekstai „Šiaurės Atėnuose“); 
skaitomi ir labai palankiai vertinami pla- 
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čią autentiškų gyvenimiškų dialogų ir 
aistrų panoramą vaizduojantys Jurgio 
Kunčino (1947 - 2002) romanai „Tūla“ 
(1996) ir „Blanchisserie, arba Žvėrynas- 
Užupis“ (1997).

Tuo tarpu sudėtingas istorinis rašyto
jo Petro Dirgėlos (g. 1947) romanas 
“Litorina, Litorina!” (1996) pasitinkamas 
beveik tylomis, o sovietmečiu šešiolika me
tų j stalčių slapta rašytas romanas rašyto
jo Juozo Apučio (g. 1936) romanas “Smė
lynuose negalima sustoti” (1996) susi
laukia gana aštrios jaunesniosios literatų 
kartos kritikos. Ši kritika, nors ir susi
laukė profesionalių kontrargumentų, vis
gi iškėlė autentiškumo, tikroviškumo, įti
kinamos motyvacijos klausimus, reika
laudami iš literatūros atsiliepti į auten
tiškos šios dienos poreikius, motyvuoti 
tiesioginį santykį su tikrove, net ir nuto
lusia istoriniame laike. Labai įdomu pa
stebėti, kad net ir pakankamai sudėtingų 
meninių sprendimų literatūra, sugebė
jusi kaip nors atsiliepti į tokius porei
kius, skaitytojų ir kritikų buvo pasitinka
mi palankiai.

Tikro susidomėjimo susilaukė Leo
nardo Gutausko (g. 1938) poetinis roma
nas “Vilko dantų karoliai” (1997 I d.), 
parašytas pakankamai sudėtinga sąmo
nės srauto forma, tačiau perteikęs au
tentiškus dailininko - rašytojo išgyveni
mus, jo vaikystę ir brandą. Režisierius 
Algimantas Puipa pagal šį romaną sukū
rė meninį filmą, kuris susilaukė ir tarp
tautinio pripažinimo (1997). Taip pat 
skaitytojų masiškai buvo perkama Ro
mualdo Granausko (g. 1939) knyga 
“Raudona ant balto” (2000), parašyta be
veik dienoraštiniu stiliumi. Knyga, iš tie
sų nebūdama dienoraščiu, imitavo die
noraštį. Kritikai teigė, kad tai toli gražu 
nėra geriausia Granausko knyga, ir svars
tė tokio populiarumo priežastį. Teko 
pripažinti, kad net ir imituojamos au- 
tentikos ir ją grindžiančios estetikos 
dermė daro šią knygą intriguojančią, 
patrauklią.

Tas pats pasakytina ir apie lietuvių 
literatūros klasiką Juozą Erlicką (g. 1953), 
kurio garsioji knyga, pavadinimu “Kny
ga” (1996, 1998) susilaukė Nacionalinės 
premijos ir skaitytojų bei kritikų palan
kumo. Tai taip pat yra neįprasto, tarpinio 
žanro knyga: nei vien rimtoji proza, nei 
vien humoristika, o ir tai, ir tai. Erlicko 
knygoje taip pat atsiskleidžia grynieji gy
venimo turiniai, nors ir su juodojo hu
moro doze: socialinis šiandieninio gyve
nimo Lietuvoje siaubas, humanitarinės 
kultūros nuosmukis, politikavimo gro
teskai.

Gal ir dėl šių gyvųjų gyvenimo turi
nių stokos sovietmečio literatūroje, 
pastaruoju dešimtmečiu labai suklesti 
publicistika, o žurnalistika pradeda pa
razituoti literatūros ir humanitarikos są
skaita. Rašytojas yra įtraukiamas į žinia- 
sklaidos galios lauką, iš kurio pradeda 
flirtą su skaitytoju, tačiau tas flirtas yra 
reglamentuojamas rinkos ekonomikos 
mechanizmų. Šiandieną lietuvių literatū
ros kritikai apskritai yra stumiami į lite
ratūros vertinimo paraštę, o literatūrinio 
gyvenimo arenoje mėgina įsitvirtinti šou 
lygio knygos reklama, efektyvus pasiro
dymas ir skandalingai vertinama tema. 
Knyga pristatoma taip, kad skaitytojas 
rinktųsi ją nelyg paklausią prekę. Rekla
mos ir viešųjų ryšių akivaizdoje rimtoji 
literatūra neturi kuo pasipuikuoti - nebet 
oria tyla ir profesionalių kritikų palan
kumu literatūros leidinių puslapiuose. Iš 

-tiesų, rinkos mechanizmo akivaizdoje 
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(lietuviams.com). Išankstiniais Statisti
kos departamento duomenimis, šių metų 
pradžioje Lietuvoje gyveno 1,781,000 
moterų ir 1,548,000 vyrų, t. y. moterų 
buvo 233,000 daugiau negu vyrų. Mote
rys sudarė 54% visų gyventojų. Per pasta
ruosius dešimt metų moterų sumažėjo 
4.1%, vyrų-5.1 %.

Praėjusių metų pradžioje Europos 
Sąjungos valstybėse narėse gyveno 255.5 
mln. moterų, arba 12 mln. daugiau negu 
vyrų. Moterys sudarė 52 % visų gyvento
jų, 100 vyrų teko 105 moterys. Iš Euro
pos Sąjungos valstybių narių daugiausia 
moterų 100 vyrų teko Estijoje ir Latvijoje 
- po 117, Lietuvoje - 115, Švedijoje gy
ventojų sudėtis pagal lytį beveik vienoda.

Lietuvoje moterys gyvena 11.3 metų 
ilgiau nei vyrai, tai didžiausias skirtumas 
Europos Sąjungoje. Užpernai moterų vi
dutinė tikėtina gyvenimo trukmė buvo 
77.6, vyrų - 66.3 metų.

Pernai pradžioje Lietuvoje 100 jaunų 
(iki 30 metų amžiaus) vyrų teko 96 moterys. 
Ypač skyrėsi pagyvenusių (60 metų ir 
vyresnio amžiaus) moterų ir vyrų skai
čius, 100 vyrų teko 180 moterų.
Aukštojo mokslo siekia daugiau moterų 

negu vyrų
2009-2010 mokslo metų pradžioje 

universitetuose ir kolegijose moterys su
darė 59% visų studentų. Didžiausią stu
dijuojančiųjų dalį (75%) moterys sudaro 
Kauno medicinos universitete ir Lietuvos 
veterinarijos akademijoje. Populiariau
sios studijų sritys tarp moterų tebėra 
socialinės paslaugos - 90% jas studijuoti 
pasirinkusiųjų sudarė moterys, sveikatos 
priežiūra - 80, žurnalistika - 79, peda
gogika ir humanitariniai mokslai - 76, 
socialiniai mokslai - 72 %.

Tačiau moterys renkasi ir vadinamą
sias „vyriškas“ specialybes. Generolo Jo
no Žemaičio Lietuvos karo akademijoje 
tarp 378 kariūnų - 25 moterys (7% visų 
studentų), studijuojančios orlaivių pilo
tavimą, skrydžių valdymą, tarptautinius 
santykius ir personalo vadybą. Mykolo Ro- 
merio universitete studijuoja 88 būsimos 
policijos pareigūnės (43% studentų).

Pernai aukštąjį išsilavinimą įgijo 
22,000. moterų, arba 65% visų absolven
tų. Moterys sudarė 6% baigusiųjų antrąją 
studijų pakopą ir įgijusiųjų magistro 
kvalifikacinius laipsnius. Praėjusiais me
tais daktaro mokslo laipsnį įgijo 338 as
menys, iš jų 208 moterys (62%).

literatūra pradeda nelygiavertį žaidimą 
su masiniu skaitytoju, perkamąja galia, 
paklausumu ir kokybe. Neaiški literatūra 
aktyviai reklamuojama visuose dienraš
čiuose ir gyvenimo būdo žurnaluose, o 
informacija apie gerų rašytojų kūrybą 
sunkiai pasiekia masinio skaitytojo akį ir 
ausį. Ypač tai pasakytina apie poeziją. 
Galbūt poetams Sigitui Parulskiu! (g. 
1965) ir Aidui Marčėnui (g. 1960) yra 
pavykę pasiekti masinio susidomėjimo, 
bet tai pavieniai atvejai

Gana rizikingą poziciją šiuolaikinėje 
lietuvių literatūroje buvo užėmę rašytojai 
Ričardas Gavelis (1950 - 2002), Jurga 
Ivanauskaitė (1961 - 2007). Savo kūryba 
šie rašytojai įkūnijo naujų idėjų literatū
roje ir masinio skaitytojo susitikmą.

Rašytojos Ivanauskaitės gyvenimas - 
intensyvios polemikos su griežta kritika 
ir palankiu skaitytoju pavyzdys. Tokios 
masinio skaitytojo adoracijos lietuvių 
literatūroje nebūta nuo pat sovietmečiu 
oficialaus ir neoficialaus palankumo 
pelniusio poeto Justino Marcinkevičiaus 
(g. 1930) 8-9 dešimtmečių poetinių dra
mų. ... -

Tačiau Marcinkevičiaus kūrybos ado
raciją jau pirmąjį Nepriklausomybės 
dešimtmetį keitė skepsis ir ne visada 
korektiški kritiniai straipsniai (politinio,

Užpernai moterų, turinčių mokslo laips
nį ar pedagoginį vardą, buvo 2,700 (44%), 
vyrų - 3,400 (56%). Moterys sudarė 19 % 
turinčiųjų habilituoto daktaro laipsnį, 15% 
-profesoriaus vardą.

Moterų užimtumas didesnis negu vyrų
Išankstiniais Statistikos departamento 

gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, 
pernai moterų užimtumo lygis (15-64 
metų amžiaus užimtų asmenų ir to paties 
amžiaus visų gyventojų santykis) buvo 
60.7, vyrų - 59.5%, 2008 m. - atitinkamai 
61.8 ir 67.1 %.

Trečiąjį 2009 metų ketvirtį Europos Są
jungos valstybėse narėse moterų užimtu
mo lygis siekė 58.7%, vyrų - 71 %.

Daugėja moterų verslininkių
2009 metais Statistikos departamento 

smulkaus ir vidutinio verslo tyrimo rezul
tatai parodė, kad moterys sudarė 28.7% visų 
verslu užsiimančių asmenų, tai 0.7% dau
giau negu 2008 m. Pagrindinėmis moterų 
verslo sritimis išlieka žmonių sveikatos 
priežiūra (60.9% visų šia veikla užsiiman
čių verslininkų) ir socialinio darbo bei ap
gyvendinimo ir maitinimo paslaugos (58.3%). 
Paskutiniaisiais metais pastebimas moterų 
verslininkių dalies didėjimas tokiuose, 
anksčiau „vyriškais“ laikytuose, versluose, 
kaip statyba ir transportas. Šiose verslo 
srityse moterų dalis pernai atitinkamai 
padidėjo 2.8 ir 1.8 % ir sudarė 15.1 ir 24.7%.

Mažėja atotrūkis tarp moterų ir vyrų 
darbo užmokesčio

Užpernai moterų vidutinis valandinis 
bruto darbo užmokestis pramonės, statybos 
ir paslaugų įmonėse buvo penktadaliu 
(20.5%) mažesnis negu vyrų (2007 m. - 
24.4%). Moterų vidutinis valandinis bruto 
darbo užmokestis sudarė 11.46, vyrų - 
14.41 lito. Europos Sąjungoje didesnis negu 
Lietuvoje moterų ir vyrų darbo užmokesčio 
atotrūkis pramonės, statybos ir paslaugų 
įmonėsėbuvo Čekijoje (25.4%), Jungtinėje 
Karalystėje (21.3%).

Moterys eina svarbiausias valstybės 
valdžios pareigas

Pernai Lietuvoje išrinkta pirmoji LR 
Prezidentė. Lietuvos Respublikos Seimo 
Pirmininkė - moteris. Dabartinėje LR 
Vyriausybėje yra dvi moterys ministrės. 
Praėjusiais metais į Europos Parlamentą 
išrinktos 3 moterys ir 9 vyrai. Užpernai į 
Seimą išrinktos 26 moterys ir 115 vyrų. Sei
mo Audito komiteto pirmininkės pareigas 
eina moteris. Dviejų iš dešimties LR Seimo 
komisijų pirmininkės yra moterys. □ 

ne analitinio pobūdžio). Marcinkevičiaus 
drama tęsėsi iki pat lyrinių miniatiūrų 
rinkinio „Carmina minora” (2000), kuri 
buvo pasitikta itin palankiai, ir kritikų, ir 
skaitytojų. Šiame rinkinyje Marcinkevi
čius atsisako tautos vedlio ir dainiaus 
pozicijos, tokios būdingos poezijai, kad ir 
Brazdžionio, atvedusiai Lietuvą į Nepri
klausomybę.

Subtilioji šiuolaikinė Donaldo Kajoko 
(g. 1953), Antano AJonyno (g. 1953), 
Nijolės Miliauskaitės (1950-2002), Aido 
Marčėno, Daivos Čepauskaitės (g. 1967), 
Rimvydo Stankevičiaus (g. 1973) poezija 
neturi jokio politinio ar visuomeninio mat
mens, ir tai laikoma jos kokybe.

Tuo tarpu dinamiškesnio santykio su 
skaitytojais ieškantys poetai Sigitas 
Parulskis ar Kęstutis Navakas (g. 1964) 
šiandieną dažniau rašo esė ir romanus 
nei eilėraščius. Gali būti, kad Nepriklau
somybėje pradėtas prozinis pasakojimas 
apie susitikimą su objektyvia tikrove, pir
mą kartą lietuvių literatūros istorijoje 
poeziją išstums į paraštes. Visgi šiuolai
kinėje lietuvių prozoje dominuoja poeti
nis pasakojimo pobūdis, net ir jaunųjų 
prozininkų kūryboje: Renatos Šerelytės, 
Mariaus Ivaškevičiaus (g. 1973), Andriaus 
Jakučiūno (g. 1976), Lauros Sintijos Čer
niauskaitės (g. 1976). □
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Menas ir kultūra_________
The Turn of the Screw

>■ Benjamin Britten opera
Libretto M. Piper pagal Henry James novelę. Režisierius (Producer) Louis Garrick

Isolde Ira Poželaitė - Davis AM

Lietuviška patarlė sako: “ Obuolys nuo 
obels netoli krenta“. Šiuo ateju ji labai 
tinka. “The Turn of the Screw” operos 
Producer yra Elenos Jonaitienės, kuri 
aprašė savo kelionę į Australiją lietuvių ir 
anglų kalbose, anūkas.

Taigi, su dukrele Madeleine, kuri at
važiavo iš Mėlynųjų Kalnų, idant mamytė 
galėtų pamatyti Benjamin Britten operą, 
nuėjome jos pasižiūrėti. Jos įvertinimas - 
„excellent“. Ji pažadėjo savo draugams - 
operų mėgėjams-parekomenduoti  ją. Man 
irgi patiko opera, nors ji gana liūdna. Kaip 
asmeniškai ją supratau, tai mūsų, kad ir 
geranoriškiausios pastangos, negali pa
kreipti ar įtaigoti kitų asmenų likimus. 
Tai yra viena iš liūdniausių šios operos 
siužeto temų.

Pastatymas, orkestras, inscenizacija ir, 
svarbiausia - šešių pagrindinių veikėjų 
balsai, jų muzikos perdavimo intonacijų 
tikslumas bei vaidyba stebino ir žavėjo 
mane. Juk šioje operoje nebuvo tų įpras
tų arijų. Dažnai solistai dainavo net be 
orkestro palydos, o kartais orkestras labai 
tyliai, subtiliai juos „palydėdavo“.

Kadangi mes iš Engadine „Sodybos“ 
per vėlai išvažiavome, tai pasiekėme 
Cleveland Street Theatre gan vėlai, 
nespėjau net perskaityti direktoriaus 
Christopher Hay įvado.

Leiskite pacituoti jo nuomonę pažo
džiui: „ No mater how well - intentioned 
we are, how nobly we soldier on we simply 
can‘t control everything. One^pf the 
discoveries of this opera is how small our 
sphere of inflluence might really be. And 
that is truly terrifying” Christopher Hay, 
Director.

O kas liečia solistus, jie puikiai daina-

PADĖKA
Šių metų vasario 20-21 dienomis ALB 

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba suorgani
zavo visą eilę renginių, kad Australijos 
lietuviai visi kartu galėtų džiugiai ir 
iškilmingai paminėti trigubą šventę - 
Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės 
paskelbimo 92-ąją sukaktį, Lietuvos Res
publikos Nepriklausomybės atstatymo 20- 
ąją sukaktį bei Antrojo tūkstantmečio 
pradžią Lietuvos vardo istorijoje.

Šiuos renginius ypatingai praturtino 
JE LR Ambasadoriaus gerb. Dainiaus 
Kamaičio apsilankymas, už ką jam nuo
širdžiausiai dėkojame. Taip pat dėkojame 
Sydnėjaus Lietuvių Klubui - už patalpas, 
visiems programos dalyviams - už jų

Iš kairės: ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos nariai - Greta Savickaitė - Fletcher, Vytau
tas Juška, Jadvyga Burokienė ir LR Ambasadorius Dainius Kamaitis.

Louis Garrick

vo. Jų intonacija žavėjo. Juk operoje ne
buvo arijų, kurias galima išmokti iš anks
to. Kartais orkestro palyda būdavo subti
liai tyli. Nemačiau kad dirigentas būtų 
parodęs solistams, kada reikia pradėti 
rečitatyviniai vystyti jų partijas. Stebėjausi 
ir žavėjausi solistų muzikalumu ir neprie
kaištinga vaidyba.

Daug kas paaiškėjo, kai namuose 
atydžiai perskaičiau programą. Operos 
solistai, chorų nebuvo, jau buvo baigę ar 
bebaigią muzikologijos mokslą. Beveik 
kiekvienas solistas yra gavęs premijų, 
stipendijų ir yra pasiekę ne tik dainavi
me, bet ir instrumentalinėje muzikoje, lau
rų vainiko.

Baigdama dar norėčiau paraginti 
tautiečius nepraleisti progos išgirsti šį 
ensamblį kituose renginiuose. Taip pat 
būtų pravartu, jei nors ir trumpas skelbi
mas rastų kelią į “Mūsų Pastogės” skiltis.

didžiulį kultūrinį bei meninį inašą mūsų 
šventei, garbingiesiems svečiams bei 
žiūrovams - už jų dėmesį, gerą nuotaiką, 
šypsenas, stiprų dvasinį palaikymą ir 
svarbiausia - gausų apsilankymą mūsų 
renginiuose, “Mūsų Pastogės” redakcijai 
bei SBS lietuviškų radijo laidų trans
liatoriams - už išankstinės informacijos 
apie renginius paskleidimą, o taip pat 
visiems autoriams - už spalvingus ir 
išsamius mūsų renginių aprašymus įvai
riuose spaudos šaltiniuose bei informaci
jos pateikimą internete, SLICsvetainėje.

Nuoširdus ačiū visiems prisidėju- 
siems prie puikių renginio rezultatų!

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

AKMENUOTOSE 
Vilniaus gatvėse 
atsiskleidžia šimtmečiai

kiekvieną rytą 
prieš miestui prabundant 
vaikštinėja vienišieji

prie vystančių alyvų 
moteris rausiasi 
šiukšlėse

surenka atliekas 
į plastikinius maišelius

atsisėdusi ant parko suolo

maitina paukščius 
savo vargu

DU PANKAI SĖDI 
Omnitelio įstaigoje 
Gedimino prospekte

Vienas, apiplyšusiais džinsais 
kitas apsirengęs juodai 
apsikarstę lenciūgais 
auskarai lūpose, antakiuose 

ir ausyse

iš smalsumo klausiu 
gal grojat kokiais instrumentais

šypsodamas atsako

groju tėvams ant nervų I play on my parents nerves 
Publikuota “Literatūra ir menas”, Lietuva, 2009-11.27

Naujienos iš Sydney lietuvių choro “Daina
Po įvykusio Sydnėjaus lietuvių choro 

“Daina”metinio susirinkimo išrinkta 
choro valdyba:

Pirmininkė: Rasa Blansjaar
Sekretorė: Albina Liutackas
Iždininkas: Steve Kryžius
Choro repeticijos kaip Įprasta vyksta 

kiekvieną penktadienį, 7.30 vai. p.p. 
Lietuvių Klube “Dainava”. Norinčius 
dainuoti maloniai kviečiame!

Balandžio 18 dieną planuojamas 
choro “Daina” koncertas.

Lidija Šimkutė
COBBLESTONES 
of Vilnius 
unfold centuries

every morning 
before the city wakes 
the lonely walk

near fading lilacs 
a woman rustles
through rubbish

she sorts the bins 
into plastic bags

sits on the park bench

feeds the birds 
her hunger

TWO PUNKS SIT 
in the Omnitel office 
at Gediminas prospect

one in torn jeans 
the other dressed in black 
draped in chains
rings in lips, eyebrows and ears

out of curiosity
I ask if they play any 

instruments

smiling he answers

J?

Visus mylinčius dainą kviečiame į 
koncertą.

Lietuvių Klube galite nusipirkti cho
ro “Daina” organizuojamos Velykinės 
loterijos bilietus.

Kovo 26 dieną choro repeticijos metu 
įvyks bilietų traukimas.

Laimingų bilietų laimėtojų laukia 
velykiniai prizai.

Laimėtojai bus paskelbti laikraštyje 
“Mūsų Pastogė”.

Choro “Daina” Valdyba

Sydney Lithuanian Information Centre ( 5L1C ) now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au
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Kodėl Islandija pirmoji pripažino 
atsikūrusią Lietuvą?

Įspūdingu faktu lieka tai, kad prieš 20 metų, kai rizikingu metu Lietuva atkūrė savo 
Nepriklausomybę, pirmoji ją pripažinusi valstybė buvo Islandija. Dabar, iškilmingo minėjimo 
metu, Vilniuje lankėsi to meto Islandijos užsienio reikalų ministras J on Baldvin Hannibalsson. 
Surengtose diskusijose jis prisiminė, kodėl tada Islandija padarė tokį neįprastą sprendimą ir 
kaip į atsikūrusią Lietuvą žiūrėjo didžiosios valstybės. Jis prisiminė ir tai, kad sovietų sferos 
kraštai domino ne tikjį patį, bet irjo brolius. Vienas jų, prof. Amor Hannibalsson neblogai 
suprato ir Lietuvos istoriją bei padėtį. Per brolių užmegztus kontaktus Jon Baldvin 
Hannibalsson galėjo bendrauti su disidentais SSRS. Spausdiname ištraukas iš buv. Islandijos 
užsienio reikalų ministro pokalbio diskusijų metu. Red.

Užbėgdamas už akių galimam klau
simui, ar Islandijai buvo sunku paremti 
Lietuvos kovą už laisvę, kai kiti liko nuo
šalyje, eksministras Jon B. Hannibalsson 
teigė, jog jei Vakarų šalių lyderiai būtų tai 
padarę pirmieji, Islandijos ir kitų mažųjų 
valstybių žodžio gal net nebūtų reikėję, 
joms esą būtų likę sekti iš paskos. „Bet to 
nebuvo. Komunistų partijos vadovas 
Michailas Gorbačiovas dėl pradėtos 
perestroikos Vakaruose tapo populiaria 
kultine figūra. Jis buvo pristatomas kaip 
demokratinio permainų judėjimo SSRS 
lyderis“, - prisiminė svečias.

Anot jo, „papa“ Bush (JAV Preziden
tas George Bush) norėjo užsitikrinti so
vietų paramą per invaziją j Kuveitą, jų žo
dis buvo svarbus ir vienijantis Vokietijai. 
„Mano išvada tuomet buvo tokia: kai 
didžiųjų valstybių lyderių interesai tampa 
viršesni už tarptautinius teisingumo prin
cipus, laikas parodyti solidarumą su maža 
šalimi. Todėl nusprendžiau užtarti jus“, - 
sakė Jon B. Hannibalsson.

„Ar siekėme konsultacijų su kitomis 
vyriausybėmis? O su kuo mums reikėjo 
bendrauti? Su JAV? Vokietija, Didžiąja 
Britanija? Prancūzais, ispanais?“ - reto

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.P.” nr. 4.

Parduotuvių bliuzai - 
su blizgučiais

Ateinančios šventės gruodžio mėnesį 
daugeliui žmonių atneša dvasinę atgaivą. 
Aš esu “et, niekai” tipas. Visa ta “džiaugs
minga naujiena pasauliui” mane verčia 
susigūžti. Siaubingai nutukę vyrai raudo
nais žandais (kaip su tavo kraujo spaudi
mu, Kalėdų Seneli?) su kailiu apsiūtais 
apsiaustais, apsiavę kailinėmis pušnimis ir 
apsnigti dirbtiniu sniegu šitame tropi- 
kiniame klimate manęs visai nejaudina. 
O, man patinka švenčių nuotaika ir aš 
džiaugiuosi proga susitikti su savo retai 
matoma šeima, aš nesu toks jau beviltiš
kas mizantropas. Mane tik erzina tie visi 
nereikalingi priedai ir dirbtinai linksmas 
komercinis raginimas, kuris kertasi su 
mano vidiniu santūrumu.

Kaip pavyzdį paimkime viešbučius. 
Dvi savaites prieš Kalėdas aš buvau 
apsistojęs Kuala Lumpur viešbutyje. 
Išskyrus mano kambarį, visame pastate 
skambėjo pati baisiausia muzako stiliaus 
kalėdinių giesmių parodija, kokia bet 
kada buvo įgrota. Laukiamasis, liftai, res
toranai - kiekviena vietelė, užkampėlis ir 
koridorius buvo pripildyti tuo garsiniu 
valijumu. Tas pats buvo ir universalinėse 
krautuvėse, išskyrus tik, kad muzika bu
vo garsesnė ir įkyresnė. Aš nesitikėjau to 
girdėti mieste, kuris (mano neprityrusiai 
akiai) atrodė perdėm musulmoniškas. O 
dar mažiau tikėjausi pamatyti krautuvių 
pardavėjas raudonomis kojinėmis, trum
pais raudonais sijonukais ir švarkeliais, 
apvedžiotais balta juosta, ir su tradicinė

Mūsų Pastogė Nr. 10, 2010.03.17, psl. 

riškai klausė svečias ir teigė tuomet 
sužinojęs, kad politikai turi trumpą at
mintį. Vienos Pietų Europos šalies prem
jeras, su kuriuo jam tuomet teko kalbėtis 
apie Baltijos šalis, esą nustebo: „Argi tie 
žmonės ne visada priklausė Rusijai?“

J. B. Hannibalssonas prisiminė 1990 m. 
birželį Kopenhagoje vykusią konferenci
ją apie žmogaus teises. Trijų Baltijos ša
lių užsienio reikalų ministrai, tarp jų - ir 
Algirdas Saudargas, atvyko sakyti kal
bas, tačiau prieš juos buvo užtrenktos 
durys. Tas įvykis buvo skandalas - naujų 
demokratinių šalių atstovai, kurie tikė
josi ne tik būti priimti, bet ir šiltai sutik
ti demokratiškų Vakarų, fiziškai buvo 
išmesti lauk.

Nuo tol, kai tik turėdavau galimybę - 
Jungtinėse Tautose, Šiaurės šalių taryboje, 
Europos Taryboje ir ypač NATO - nuolat 
kalbėdavau apie Baltijos šalis, - sakė jis.

“Kodėl JAV taip elgėsi? Paprastas 
atsakymas - George Bush ir jo adminis
tracija visas viltis dėjo j M. Gorbačiovą, 
gynė jį kaip reformų judėjimo lyderį bei 
galvojo, kad jei jis susilpnės, grįš blogi 
vyrukai. Antras dalykas - 1990-1991 m. 
sandūroje buvo ruošiamasi Irako invazijai 

mis musulmonių skaromis ant galvos. Tai 
labai įdomus ir tolerantiškas pasaulis. O 
gali būti, kad religinių elementų pritai
kymas pakelia krautuvės apyvartą.

Laimei, tie sezoniniai kraštutinumai 
Balyje nėra tokie ryškūs. Kai kurios krau
tuvės turi kalėdines dekoracijas, ir aš 
nenorom turiu pripažinti, kad jos pakelia 
nuotaiką. Bet pats apsipirkimas yra 
nepakitęs ir visai nepriklausomas nuo 
logikos, supratimo apie prekę ir sveikos 
nuovokos. Jis lieka toks pat keistas, kaip 
ir visus metus, išskyrus, kad dabar jis 
papuoštas blizgučiais. Apsipirkimas 
universalinėj Bali krautuvėj yra veiksmas, 
kuriame žmogus turi atmesti viską, ko iš 
anksto tikėjosi ir priimti nusivylimą kaip 
seną draugą.

Buvau krautuvėje nusipirkti į sieną 
įsukamo kabliuko pakabinti dušo galvu
tei. Aš jį netyčia buvau nulaužęs, per 
daug įsilinksminęs Kalėdų proga. Parda
vėjas mielai parodė man dušo įrangą su 
žarna, galvute ir visokiais nesuprantamais 
priedais.

Aš: “Ne. Aš noriu tik šitos dalies“ 
(parodydamas kabliuką).

Pardavėjas (apgailestaudamas): “O, ne. 
Deja, mes tokio neturime - tiktai visą 
įrangą”.

Aš paeinu kelis žingsnius ir surandu 
mažą platmasinį pakelį su - atspėjote! - 
tuo kabliuku.

Aš: “O, žiūrėk, jūs turite kabliuką! ” 
Pardavėjas: “Ne”.
Aš (nesuprasdamas): “Ne?”
Pardavėjas: “Ne mano skyrius. Šita 

lentyna priklauso Putu. Aš iš jos nepar- 
davinėju”.

Pasirodo, kad Putu šiandien nedirba, 
bet laimei, aš galiu paimti prekę nuo Putu 
lentynos ir nunešti į kasą. Anas pardavėjas 
tikrai negalėjo man to parduoti. Arba net 
pasakyti, kad toks dalykas tenai buvo.
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Prof. Arnor Hannibalsson (antras is kairės) ir prof. Vytautas 
Doniela (kairėje) tarptautinės Hėgelio konferencijos metu 
Atėnuose 1987 metais.

į Kuveitą. Vašingtonas vylėsi, kad M. 
Gorbačiovas nekils prieš, bent jau liks 
neutralus.

Todėl JAV nenorėjo nieko, kas galėtų 
susilpninti jų poziciją. Amerikiečiai gal
vojo, kad judėjimai už nepriklausomy
bę Baltijos šalyse susilpnins M. Gorba
čiovą, todėl reikalavo, kad Sąjūdžio ir 
kitų judėjimų lyderiai priimtų tam tikrą 
kompromisą. Jie netgi prašė įtikinti 
lietuvius paskelbti moratoriumą Nepri
klausomybės deklaracijai.

Susijungę vokiečiai taip pat tikėjo, jog 
viskas, kas gali susilpninti M. Gorbačiovą, 
yra blogai ir ne Vokietijos interesas, todėl 
nenorėjo remti Baltijos šalių. Dvi didžio

Emigruoja ir dėl socialinės neteisybės
Emigracija nėra tik Lietuvai būdingas 

reiškinys, todėl nereikia iš to daryti 
tragedijos, teigia europarlamentaras, prof. 
Vytautas Landsbergis.

Pasak jo, galbūt kai kuriuos lietuvius 
iš šalies ir gena nusivylimas galimybėmis 
kurti gyvenimą gimtinėje, tačiau kelią 
emigracijai galėtų užkirsti tik “sistema su 
spygliuotų vielų sienomis ir šunimis, 
gaudančiais bėglius”.

“Manau, kad mes to nepasiilgome”, - 
Seime surengtoje spaudos konferencijoje

Man taip pat reikėjo mažo elektrinio 
aparatuko uodams naikinti. Jis garina 
skystį, kuris parduodamas mažuose bu
teliukuose įkišamuose j tą aparatą. Aš 
niekur nemačiau to buteliuko.

“Gal jis yra Putu lentynoje?” - pa
klausiau.

“Ne, ne, mes parduodame tik aparatą, 
bet ne skystį”.

Ar tai Bali būdas kovoti su globaliniu 
atšilimu? Ne. Balyje, atrodo, visai nejun
giamos sąvokos tarp mechaninės įran
gos ir medžiagos, kuri toje įrangoje nau
dojama.

Pamoka: jeigu kartais atrandi medžia
gą, kuri naudojama tavo turimoje įrango
je, pirk krūvas. Tiesą pasakius, jeigu at
randi bet ką, kas tau patinka, pirk iš 
karto. Prekyboje niekas nelaikoma san
dėlyje - kas yra, viskas ant lentynų. Jeigu 
ateisi kitą kartą - dalyko, kurį matei, jau 
nebebus.

Turiu ir apatinių drabužių problemą. 
Man tiesiog nesiseka nusipirkti apatinių 
kelnaičių. Aš žinau savo dydį, bet proble
ma yra ta, kad dydis nurodytas ant prekės 
nieko bendra neturi su prekės dydžiu. 
Man atrodo, kad dydį nurodančios skiau
telės yra gaminamos kitame fabriko 

sios jėgos - JAV ir 
Vokietjos - ramino, 
liepė trauktis, susitai
kyti su kompromisu. 
Dabar jos apsimeta, 
kad buvo kitaip, bet 
tai yra paprasčiausias 
istorijos falsifikavi
mas.

Kadangi didžiosios 
šalys neskyrė tokio 
dėmesio, kokį turėjo 
skirti kaip demokrati
nio pasaulio lyderės, 
jaučiau, kad atėjo lai
kas mažoms tautoms 
veikti drauge ir spausti 
didžiąsias šalis, ypač 
per NATO.“

*J6n Baldvin 
Hannibalsson gimė 
1939 m. vasario 21 d. 
Edinburghe ekono
misto išsilavinimą ga
vęs būsimasis minis
tras studijavo ir Stock- 
holmo bei Harvardo 
universitetuose.

Beveik porą dešimtmečių redaktoriavo 
dviejuose dienraščiuose, kol 1982 m. buvo 
išrinktas į parlamentą -Altingą ir buvo jo 
nariu iki 1998-ųjų. 1984-1996 m. jis vado
vavo Socialdemokratų partijai, 1987-1988 
m. ėjo finansų, o 1988-1995 m. - užsienio 
reikalų ministro pareigas. Vėliau ambasa
doriavo JAV, Suomijoje, atstovavo Islandi
jos interesams Baltijos šalyse.

Jis buvo vienintelis Vakarų valstybės už
sienio reikalų ministras, nepabūgęs atvykti 
į Vilnių iš karto po 1991 m. sausio įvykių 
pareikšti solidarumo, o po kelių savaičių - 
su savo tautiečiais pripažinti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepriklausomybę.

Juo (Pagal spaudą ir DELFI)

sakė V. Landsbergis. Jis taip pat atkreipė 
dėmesį, kad žmonės iš Lietuvos važiuoja 
ne į Rytus, o į Vakarus. Politiko manymu, 
žmones Lietuvoje skaudina ne tiek pra
gyvenimo lygis ir ekonomikos krizės su
kelti svyravimai, kiek socialinė neteisybė.

“Žmogus gali nukentėti, jeigu jis 
nepatinka viršininkui. Čia mes nesame 
labai toli nuėję nuo buvusios santvarkos. 
Manau, kad čia yra dalis žmonių 
emigracijos priežasčių”, - sakė Vytautas 
Landsbergis. □ 

skyriuje negu kelnaitės ir paskui jas bet 
kaip prisiuva menkai išlavintos Uluwatu 
beždžionės. Aš dabar turiu bent dešimt 
porų kelnaičių, į kurias netilptų Kintama- 
ni šuniukas (mažos Kintamam rajono 
veislės), bet niekas nenori jų net savo 
šunyčiams. Ir nenorėkit, kad pradėčiau 
pasakoti apie kitus rūbus, kuriuos pirkau 
tose krautuvėse. Viskas yra išdėliota pa
gal firmas, tad jeigu ir atrandi kokius 
patinkamus marškinius, jie visi bus tos 
pačios firmos. Tada turi eiti j kitą krautu
vės galą surasti kitos firmos marškinius, 
arba gal net į kitą pastatą. Nenuostabu, 
kad aš vengiu universalinių krautuvių.

Mano kantrybės taurę išsėmė mano 
bandymas nusipirkti lipdukus lazeriniam 
spausdintuvui. Po to kai pardavėjai mane 
užtikrino, kad jie tokių dalykų ne tik 
neparduoda, bet net nėra girdėję apie 
juos, aš vis dėlto juos atradau. Darbo įran
kių skyriuje. Jie buvo pavadinti “Popie
riniai lipdukai - visokiems tikslams”. Aš 
kvailas, kad nepagalvojau.

Ateity aš gal būt turėčiau apsipirkti 
Kalėdoms Kuala Lumpure. Juk aš visuo
met galiu užsikimšti ausis, kad negir
dėčiau kalėdinės muzikos.

(Bus daugiau)
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Iš Redakcijos pašto
Mielieji,

Švenčiame nuostabų jubiliejų, apie 
kurį atrodo dar ne taip seniai net nesap
navome - dvidešimt metų džiaugsmo, 
vilties, pažangos ir LAISVĖS! Tenenu- 
trūksta Baltijos kelyje sukurta laisvės 
grandinė, kuri yra mūsų rankose.

Gabrielius ir Danutė Žemkalniai,
Vilnius

Gerb. “Mūsų Pastogės” 
Redaktore,

Sydnėjaus ginčai, ieškant kaltų dėl 
Sydnėjaus lietuvių nesėkmės finansinės 
krizės pasėkoje, mano manymu, virto tik
ra daina be galo. Nematau jokio kito bū
do jums iš tos ginčų balos išbristi, tik 
paprasčiausiai nutraukiant visus pasiaiš
kinimus per “Mūsų Pastogę” apie tuos 
ginčus. Išties, niekam kitam, tik ginčų 
dalyviams tie aiškinimai ar “kirpta”, ar

Dear All,
Please be advised that we have now 

received the mandatory FOUR votes 
accepting the Melbourne “Varpas” 
nominations for the ALFAS Committee and 
my final task is to transfer “ownership” to 
the new committee.

Please note that the newly elected 
ALFAS committee is valid until the 2010 
CCR meeting to be held in Melbourne.

I would appreciate if the Secretary of 
the 2010 ALFAS Committee forward an 
email and posting address as there is much 
material to be transferred.

The Treasurer should contact Eddie 
Karp to transfer signatories for theWOrking 
account. Saulius, as President, could you 
please advise me your email address to 
enable me to transmit information which 
you will require for the run up to the 
forthcoming švente.

There have been many changes over the 
past fewyeats to our Rules and Regulations, 
so I would suggest some “heavy” reading to 
avoid any possible misunderstandings.

Once again I congratulate Saulius, 
Angele and Linas and wish them much 

Brangiam bičiuliui, kultūrininkui

Vincui Bakaičiui
mirus, žmonai Eugenijai, sūnui Helmutui bei visiems draugams reiškiu 

gilią užuojautą ir jo atminimui skiriu $100 “Mūsų Pastogei”, kurioje jis 
bendradarbiavo ilgus metus. Genovaitė, Ugnė, Kajus Kazokai

Mirus ilgamečiui “Mūsų Pastogės” bendradarbiui ir rėmėjui

A4PA Vincui Bakaičiui
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Genutę, sūnų Helmutą, draugus ir pažįstamus.

“Mūsų Pastogės” Redakcija ir LB Spaudos Sąjungos Valdyba

A^A Vincui Bakaičiui
mirus, nuoširdžiai užjaučiu žmoną Genutę ir sūnų Helmutą.
Liūdžiu kartu su Jumis. Irena Bagdonavičienė

uin

A4rA Vincui Bakaičiui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Genutę ir sūnų Helmutą.

] Martyna ir Anskis Reisgiai

“skusta” yra įdomūs. Tuo tarpu kiekvie
nas aštrus pasisakymas reikalauja redak- 
toriaus/redaktorės dėmesio, išsemia re
daktoriaus energiją ir anksčiau ar vėliau 
atsisuks prieš patį laikraštį su skundu - 
“kam apie mane leidote blogai parašyti”...

Esamoje ginčų atmosferoje visad yra 
ir apkaltinimo pavojus dėl tariamo ar 
tikro garbės, ar gero vardo sužalojimo, t.y. 
tariamo “defamation”. O už tai laikraštis, 
kuris spausdino tokius rašinius, visad lie
ka atsakingas, nežiūrint kas rašė!

Ir toliau leisti reikštis tam susikau
pusiam pykčiui nieko nepadės, tik pasi
darys dar karčiau. Viską išsiaiškinom, 
niekam nebeįdomu... Jūsų valioje tas 
diskusijas “Mūsų Pastogėje” uždaryti ir 
paskelbti “taiką”, kaip tik dar prieš šv. 
Velykas!

Dr. Algimantas Kabaila,
LB Spaudos Sąjungos narys ir 

vienas iš Sąjungos steigėjų, 
Canberra.

success. If the ALFAS committee 
requires any “guidance” or "procedural 
information” please do not hesitate to 
contact me.

I look forward to a continuance of our 
great Australian Lithuanian traditions.

A final thanks to Eddie Karp (ALFAS 
Treasurer), Anna Šepokas (ALFAS 
Secretary) and Antanas Laukaitis (ALFAS 
Aust -Lith co-ordinator) for their efforts 
and putting up with my idiosyncrasies.

A special “Didelis Ačiū” to Alex 
Wiasak, Antanas Laukaitis, Stan Šutas, 
Aldona Bagušauskas, Eddie Karp and 
Jonas Obeliūnas for your outstanding 
contributions prior to/ and during the VIII 
World Lithuanian Games - your efforts 
thatl personally so-appreciated.

To all the Aust. Lith. Club personnel that 
selflessly dedicate time and effort in 
running your clubs: your efforts must 
never be underestimated and I appreciate 
all of your input during my tenure.

Thank you to you all!!
Over and out,
Su sportiškais linkėjimais,

Jeronimas (Jerry) Belkus

Bytauto Didžiojo universiteto 
Vasaros kursai

Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvių išeivijos insti
tutas kviečia už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius nuo 18 
metų, j Vytauto Didžiojo universiteto vasaros kursus - 
Refresh Lithuania, kurie vyks 2010 m. liepos 5-16 dienomis 
Kaune. VDU vasaros kursai - tai visus pasaulyje išsibars

čiusius lietuvius, o ypač jaunimą jungianti idėja, kurios tikslas yra išlaikyti išsisklaidžiusios 
tautos dalies ryšį su Tėvyne bei supažindinti su šiuolaikine Lietuva.

2010 m. liepą vyksiantys kursai yra skirti studentiško amžiaus lietuvių išeivijos at
stovams, norintiems palaikyti glaudesnius ryšius su Lietuva, besidomintiems lietuvių 
kalba, Lietuvos kultūra ir istorija, šalies socialine, ekonomine bei politine padėtimi. 
VDU vasaros kursų globėja - Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Irena Degutienė. 

Registruotis j kursus galima elektroniniu paštu, atsiunčiant užpildytą dalyvio anketą. 
Anketas prašome siųsti iki balandžio 1 dienos. Išsamesnę informaciją apie programą ir 
registracijos formas rasite internete

http://www.iseivijosinstitutas.lt/index.php7cid=664
Kontaktai: Vida Bagdonavičienė, tel.:+370 67 971289.

Ingrida Celešiūtė, tel.: + 370 67 194589.
e-mail: pla@isc.vdu.lt Lietuvių išeivijos institutas

Dėl informacijos apie Vilniaus vidurinę

Brangūs Australijos lietuviai,
Norime Jums pristatyti Vilniaus vidu

rinę mokyklą „Lietuvių namai“. Ši mo
kykla skaičiuoja jau dvidešimt veiklos 
metų. Ji plačiai žinoma kaimyninėse ša
lyse bei kraštuose, iš kurių į Lietuvą grįžo 
politinių kalinių bei tremtinių šeimų na
riai. Tačiau labai džiaugiamės, kad mūsų 
mokyklą atranda ir kitų kraštų užsienio 
lietuviai, kurie yra suinteresuoti vaikų 
mokslo galimybėmis Lietuvoje. Laukiame 
savo jaunųjų tautiečių ir iš tolimosios Aus
tralijos žemyno.

Šiuo metu mokykloje mokosi lietuvių 
kilmės vaikai iš trylikos šalių (net iš 
Urugvajaus). Mokykla turi modernų ben
drabutį. Po pamokų veikia septyniolika 
būrelių, vaikai gali dalyvauti keturiuose 
meno kolektyvuose, tobulinti sporto įgū
džius. (Pvz., berniukams, žaidžiantiems 
krepšinį bei norintiems šioje srityje tobu
lėti, sudaromos sąlygos žaisti Lino Klei
zos labdaros-paramos fondo remiamoje 
krepšinio komandoje. Šiemet bus kviečia
mi berniukai ne vyresni nei 1998 m gimimo.)

Maloniai kviečiame Australijos lietu
vius susipažinti su mūsų mokykla ir pa
siūlyti savo vaikams mokytis Lietuvoje. Į 
Vilniaus vidurinę mokyklą „Lietuvių 
namai“ priimami:

- lietuvių kilmės tremtinių ir politinių 
kalinių palikuonys,

- iš užsienio atvykstančių/parvykstančių 
lietuvių vaikai,

- ne Lietuvoje gyvenančių lietuvių 
vaikai.

Jūsų žiniai:
- priimami 7-17 metų mokiniai. Ne

mokantys lietuvių kalbos, priimami į iš
lyginamąją klasę ar išlyginamąją grupę, 
kurioje mokosi vienerius metus tik lie
tuvių kalbos;

- atvykusių iš užsienio asmenų, netu

rinčių mokymosi pasiekimų ar išsilavini
mo dokumentų, pasiekimus įvertina di
rektoriaus įsakymu patvirtinta komisija;

- mokykloje mokinių skaičius klasėje 
ne didesnis kaip 15. Nauja klasė atidaro
ma, jei atvyksta ne mažiau kaip 10 moki
nių. Pirma klasė atidaroma, jei atvyksta ne 
mažiau kaip 5 mokiniai;

- taikoma tikslinio priėmimo tvarka 
stojant į Lietuvos aukštąsias ir profesines 
mokyklas;

- mokiniai maitinami ir apgyvendinami 
mokyklos bendrabutyje. Išlaikymas mo
kykloje nemokamas;

Mokykloje įkurtas Užsienio lietuvių 
švietimo centras rengia ir skelbia infor
maciją užsienio lietuvių bendruomenėms 
apie Vilniaus vidurinės mokyklos „Lie
tuvių namai“ veiklą, priėmimo mokytis 
sąlygas bei komplektaciją; teikia infor
maciją apie galimybes studijuoti Lietuvos 
profesinėse ir aukštosiose mokyklose bei 
bendrojo lavinimo mokyklose; teikia me
todinę pagalbą ir tobulina lietuviškų 
mokyklų užsienyje pedagogų kvalifikaciją. 
Artimiausiu metu bus parengtos nuotoli
nio mokymo programos.

Vilniaus vidurinė mokykla „Lietuvių 
namai“ siekia tapti visų lietuvių bendruo
menių užsienyje namais, todėl šių bendruo
menių nariai mokyklos bendrabutyje dvi 
dienas apgyvendinami nemokamai iš 
anksto suderinus su mokyklos adminis- 
tracija.Informacija teikiama:

tel. +370 5 269 5773,
faks. +370 5 269 5173, e-mail:
rastine@lietuviunamai.vilnius.hnJt
arba adresu:
Dzūkų g. 43,
LT-02116 Vilnius, Lietuva.

Gintautas Rudzinskas,
direktorius

A^A Donatui Dundai
mirus, reiškiu gilią užuojautą žmonai Kristinai, šeimai, giminėms ir 

artimiesiems. Galina Aras

Qėtill aukoju “Mūsų Pastogei” $50.

Aft A Donatui Dundai
mirus, reiškiame giliausią užuojautą žmonai Kristinai, sūnums Viktorui ir 

Andriui su šeima, broliui Ramūnui su šeima ir visiems artimiesiems.
Laima, Vytenis ir Jaunimas Šliogeriai
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Lietuvos Baleto Bičiuliai 
Friends of Lithuanian Ballet

Maloniai kviečia visus sydnėjiškius bei gyvenančius toliau pažiūrėti {domų, 
linksmą “Lietuvos Žinių 100-čio” jubiliejinio spektaklio 2 valandų filmą.

Matysite žymius Lietuvos baleto šokėjus:
Petrą Skirmantą, Ilzę Liepą, Eglę Špokaitę, Martyną Rimeikį, Kristiną 

Gudžiūnaitę, Voicech Žuromską.
Išgirsite Lietuvos Operos dainininkus su Virgilijum Noreika, taipogi 

pramoginius artistus.
Programa režisuota Petro Skirmanto ir atšvęsta bei filmuota LNOBT scenoje. 

2009 m. Lietuvos orkestro dirigentas - Modestas Pitrėnas.
“Lietuvos Žinių 100-čio” filmas bus rodomas

Sydnėjaus Lietuvių Klube ‘Function Room’, 16-20 Meredith Street, Bankstown 
NSW, sekmadienį, kovo 28 dieną, 2.00 - 4.15 vai p.p.

Kontaktas: (02) 4333 6241 Ramona Ratas
Bus kava ir pyragaičiai, veiks loterija, {ėjimas su auka - paremti Lietuvos 

Baleto ateinantį 85-tą jubiliejų 2010 metais.
Visų labai maloniai laukiame!

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 12 vai. dienos.

Klubo restoranas
Virtuvėje dirba 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.

Sekmadieniais - Svetlanos lietuviški patiekalai

Lietuviški videofilmai Canberroje
Kviečiame Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos narius j videofilmų sezoną.
Kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais kas antrą šeštadienį Lietuvių Būstinėje, 114 

Maitland Street, Hackett, 2 vai. po pietų, bus rodomi DVD filmai lietuviškom temom. 
Seks kavutė su pyragais.

Balandžio 10 d. - “Ambersail” kelionė po pasaulį.
Gegužės 8 d. - Naujųjų Metų koncertas Vilniuje.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Attention All Kovas Members
Notice of Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the ANNUAL GENERAL MEETING of 
the “Kovas” Sports Club will be held at Club Meredith (Lithuanian Club) 
premises, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown, on Sunday, 21st March 2010, at 
1.00pm.

Business:
• Hear President’s report on how the Club is going.
• Treasurer’s report

Comments on the Club’s past year.
• Discussion on Latvian/ Lithuanian games.
• Discussion on Geelong Šventė.
• Discussion on Melbourne Šventė.

Old Committee stands down
• Nominations for the New Committee
• General Business (open forum)
Should anyone have anything that they would like brought up in any of the 

above items, please either send a letter to the Lithuanian Chib or to Tom Jablonskis 
at 1A Miller St., Kingsgrove NSW 2208, or E-mail:
tom.jablonskis@gmail.com or ring him on 9718 7122 home or 04 0066 9065 
mobile. Can we please have as many of the players come along so that we can 
discuss teams that we require. Tom Jablonskis, “Kovas” Secretary

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

Sekmadienį, kovo 21 dieną -Kaziuko Wlugė
Pradžia 12 vai.
Mugėje - Lietuviški maisto produktai, raguoliai, grybai, suvenyrai, meno ir 
kitokie dirbiniai bei kitos gėrybės

Šeštadienį, kovo 27 dieną, 2 vai. po pietų, Sydnėjaus Lietuvių Klube

Koncertas
Maloniai kviečiame pasiklausyti Lietuvos 
ir Vakarų Europos kompozitorių niekada 
nesenstančios klasikos.
Koncerte dalyvauja:
Antanas Zakarauskas (tenoras) (žiūr 
nuotr. dešinėje),
Georgia Kokkoris (sopranas),
Maggie Yang (fortepionas).
PROGRAMOJE: Boito, Bizet, Catalani, 
Cilea, Donizetti, Mozart, Puccini, 
Ponchielli, Lehar, Verdi, Strauss, Šimkaus 
ir kitų kompozitorių kūriniai.
Pusė koncerto metu surinktų lėšų bus 
paskirta Lietuvių Klubui paremti.
Bilietus galima įsigyti Lietuvių Klube arba 2 valandas prieš koncertą.
Bilietų kaina - $25.

Balandžio 4 dieną - Velykų sekmadienį -
Klubas ruoš Velykinį meniu.
Vaikai ridinės margučius

Talka dabar moka

6.3%
už 12 mėn. term. Indėlius

6 mėn. - 5jb%
3 mėn. - 5.5%

Pamaldos Sydnėjaus 
lietuviams

Antros pamaldos ir tradicinė KA
ZIUKO MUGĖ nukelta į sekmadienį, 
kovo 21 d. 1130 vai. ryto, St. Joachim’s 
bažnyčioje, Lidcombe. Po pamaldų visi iš 
bažnyčios ir bendruomenės kviečiami 
vykti į Lietuvių Klubą Bankstowne, kur 
vyks Kaziuko mugė.

Pagal tradiciją, jus skaniai pavaišins 
mūsų skautai ir Lietuvių Klubas. Vyks 
tradicinis turgus ir loterija.Pageidaujan- 
tys išstatyti savo darbus, rezervuokite stalą 
paskambindami Danutei Ankienei tel: 
9871 2524. Nepamirškime nusipirkti 
skanios lietuviškos duonos iš Lietuvos ir 
kitų lietuviškų skanumynų. Nuoširdžiai 
kviečiame ir laukiame Jūsų Lietuvių Klu
be po pamaldų.

Katalikų Kultūros Draugija ir 
Sydnėjaus skautai

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Geelongo lietuvių žiniai
Susitarus su vietos kun. Algirdu Šimkum, pranešu, kad šv. Velykų sekmadienį 

Prisikėlimo Mišios įvyks balandžio 4 dieną, 930 vai. ryto, šv. Petro ir Povilo bažny
čioje. Po Mišių kunigas sugrįžta j Melboumą 12-tos valandos pamaldoms.

Juozas Gailius, Bažnyčios maršalka

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

akr «t<wnw »io Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška 
Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018.
e-mail: juskagirl@y7mail.com www.ald2010.org

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.slic.org^u/Pastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: 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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