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Pako Festa šventė Geelonge Nauja valstybės kontrolierė

Šių metų vasario 27 dieną Geelonge įvyko metinė etninių grupių šventė “Pako Festa”, 
kurioje dalyvavo ir Geelongo lietuviai (žiūr. nuotr. viršuje). Plačiau apie Pako Festa dau- 
giakultūrinę šventę buvo rašyta “M.P.” nr. 12, psl. 3.

Lietuvos įvykių apžvalga

Energetika
Lietuva neke

tina nei Dzūkijo
je, nei kur nors 
kitur laidoti pa
naudoto Ignali
nos atominės 
elektrinės (IAE) 
branduolinio ku
ro. Taip pat neke

tinama j Lietuvą įsileisti ir kitų ES šalių 
panaudoto branduolinio kuro. Taip Žal
girio nacionalinio pasipriešinimo judėji
mo surengtoje diskusijoje tvirtino už IAE 
uždarymą atsakingi energetikos specialistai.

Skelbiama, kad Venezuela jau nuo 
gegužės mėnesio patiektų baltarusiams 
naftos. Jei iš tiesų Baltarusija imsis naftos 
importo iš Venezuelos, iškiltų transporto 
klausimas. Realiausia galimybė impor
tuoti naftą - per Baltijos šalis. Tam tinka 
Būtingės terminalas, kuris šiuo metu pri
klauso AB “Orlen Lietuva” (OL). Jei Ve
nezuelos nafta būtų gabenama per Lietuvos 
teritoriją, uždirbtų ne tik “Klaipėdos nafta”, 
bet ir “Lietuvos geležinkeliai”, Klaipėdos 
uostas. Energetikos viceministras ir “Klai
pėdos naftos” valdybos pirm. Romas 
Švedas minėjo, kad baltarusių pasiūlymas 
pumpuoti Venezuelos naftą per Klaipėdą 
būtų priimtas palankiai.

Gyvenimas kaime
Kas gyveno kaime iš pašalpų, tas ir 

tebegyvena iš jų, ką išmaitino vienintelė 
karvutė, tą ji ir tebemaitina. O tie, kurie, 
viliojami perspektyvų, susigundė užsienio 
bankų paramomis, šiandien dirba kaip 
vergai, engdami save ir šeimą. Kas atsiti
ko? Ūkininką įklampino paskolos ban
kams už įsigytą brangią žemės ūkio tech
niką beiparsidavinėjimas kreditan trąšas 
ir pesticidus teikiančioms firmoms. Kiek 

ūkių bankrutavo. Žemės ūkio rūmų pirmi
ninkas Bronius Markauskas “Respublikai” 
negalėjo atsakyti “Išlieka grėsmė, kad že
mę ir techniką perpirks užsieniečiai” - 
nerimavo Žemės ūkio rūmų vadovas.

Saveikių kaimo ūkininkas Algimantas 
Gasparaitis, prieš vienuolika metų iškeitęs 
miestą į kaimą, šiandien turi vieną iš pa
žangiausių Šiaulių rajone pieno ūkį. Dau
gelį pravažiuojančių pro Saveikius nuste
bina dar retas mūsų krašte įtaisas-saulės 
kolektorius ant fermos stogo. Jį ūkininkas 
Algimantas Gasparaitis ryžosi nusipirkti 
ir įsirengti gruodžio mėnesį, pasklidus 
kalboms apie būsimą elektros kainos šuo
lį. Ūkininkas skaičiuoja, jogši jo investicija 
atsipirks per pusantrų-dvejus metus.

Rūpyba
Siekdamos, kad būtų išrašomi receptai 

būtent jų vaistams, farmacijos bendrovės 
medikus jau pamalonina ne tik įvairiomis 
konferencijomis egzotiškose šalyse, bet ir 
poilsinėmis kelionėmis. Vaistų rinkoje 
galiojant nerašytai taisyklei, kad už išrašy
tus receptus kompensuojamiesiems vais
tams medikams atlyginama ir poilsinėmis 
kelionėmis, kai kurie medikai vos spėja 
iškraustyti kelionių lagaminus. Atsipūtę 
medikai žinos, kokius receptus rašyti.

Lietuvoje bedarbis bedarbiui 
nelygu

Prasidėjus šių metų pajamų dekla
ravimui lyg perkūnas iš giedro dangaus 
trenkė žinia, kad niekur nedirbę ir negavę 
pajamų, bet darbo biržoje neužsiregis
travę žmonės už kiekvieną mėnesį pri
valo valstybei atseikėti po 72 litus Pri
valomojo sveikatos draudimo (PSD) mo
kesčio. Į darbo biržas plūstelėjo neužsire
gistravę bedarbiai, o Vyriausybė tik tada 
ėmėsi srėbti savo pačios privirtą košę.

Nukelta į 2 psL

Kaip praneša žiniasklaida. Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretą, 
kuriuo teikia Seimui skirti Giedrės Šve
dienės kandidatūrą į valstybės kontrolie
rės pareigas. Kandidatė yra įgijusi eko
nominės kibernetikos specialybę Vilniaus 
universitete, vėliau ekonomikos mokslų 
magistro laipsnį Centrinės Europos uni
versitete Prahoje bei bankininkystės ir 
finansų magistro laipsnį Milane.

Valstybės kontrolierių penkerių metų 
kadencijai skiria Seimas Prezidento 
teikimu.

Giedrė Švedienė šiame poste pakefc 
Rasą Budbergytę, kuri nuo gegužės pradės 
darbą Europos Sąjungos Audito rūmuo
se. R. Budbergytė Valstybės kontrolei va
dovavo penkerius metus ir, pritariant Pre
zidentei Daliai Grybauskaitei, griežtai 
tikrino valstybės pinigų panaudojimą. Ji 
rado daug iššvaistytų milijoninių lėšų ir 
netiesiogiai privertė pasitraukti ne vieną 
aukštą valdininką, tarp jų Sporto depar
tamento vadovą Algirdą Ruslaną. Prieš 
tapdama valstybės kontroliere Rasa Bud
bergytė ėjo Vidaus reikalų ministerijos 
sekretorės pareigas. >

Giedrė Švedienė didžiąją savo profe
sinės karjeros dalį skyrė viešajam sekto
riui: dirbo Lietuvos Nuolatinėje atstovybė-

ELTA”-jau 90
Šiemet (balandžio 1-ąją) ELTA atšven

tė devyniasdešimtąjį savo gimtadienį. 
Apie Eltos patirtį istoriniuose Lietuvos 
vingiuose ir savo patirtį Eltoje, agentūros 
vyriausioji redaktorė Eleonora Budzi- 
nauskienė sako šitaip: “Dabar paklūsta
me tik profesionalumo ir etikos reika
lavimams, bet ne politiniam diktatui. 
Nesivaikome ir žurnalistinių madų, svar
biausias mūsų tikslas - nešališkai infor
muoti, nesuteikiant informacijai kam nors 
pageidaujamo atspalvio, vertinimų ir, 
svarbiausia, etiškai, nesistengiant ką nors 
sumalti į miltus, dėl sensacijos. Jaunimui 
sakau: visuomet rašykite tiesą, tačiau 
pateikite ją taip, kad žmonės, apie ku
riuos rašote, galėtų ramiai miegoti. 
Žinoma, jei to nusipelnė...”.

ELTA dabar yra akcinė bendrovė, 
lietuviško kapitalo įmonė. Prieškarinę ir

Jaunimui - darbo problema sunki
Kaip rašo „Respublika“, bedarbių 

kasdien daugėja, o jaunimui ši problema 
tampa tiesiog katastrofiška. Tą patvirtina 
ir statistika.

Šio mėnesio pradžioje darbo biržose 
buvo registruota 43,800jaunų, iki 25 metų, 
bedarbių, o jaunimo nedarbas dabar 30% 
viršija vidutinį nedarbo lygį. Tačiau šie 
skaičiai toli gražu neatspindi realios 
padėties, nes dar didesnė minia jaunuolių 
netgi negali praverti Darbo biržos durų, 
nes baigę aukštąsias mokyklas arba 
kolegijas jie taip ir nespėjo įgyti bent 
vieno mėnesio darbo stažo.

Skaičiuojama, kad net ir Vilniuje, kur 
jaunimo galimybės bene didžiausios,

Giedrė Švedienė.

je Europos Sąjungoje Briuselyje, Finansų 
ir Vidaus reikalų ministerijose. Šiuo metu 
ji dirba Valstybės kontrolės 3-iojo audito 
departamento direktore.

Prezidentė mano, kad asmeninės ir 
dalykinės Giedrės Švedienės savybės, 
darbo viešajame sektoriuje ir atstovaujant 
Lietuvai patirtis bus naudingos tolesniam 
efektyviam Valstybės kontrolės darbui. 
Susitikime su kandidate Prezidentė pa
brėžė efektyvų ir skaidrų Europos Sąjun
gos lėšų panaudojimą bei naujos Vals
tybinio audito strategijos 2011-2015 
metams parengimą. □ 

šiuolaikinę Eltą sieja vienas išskirtinis 
bruožas: ji išsaugojo Lietuvos nacionali
nės naujienų agentūros vardą.

Pirmosios ir vienintelės Lietuvoje 
nacionalinės naujienų agentūros ELTA 
įkūrėjas šveicaras Juozas Eretas siekė, 
kad jo naujienų agentūros žinių srautas 
būtų tikslus kaip šveicariškas laikrodis. 
Šis 1920 metų balandžio 1-ąją užsuktas 
mechanizmas tiksi jau 90 metų.

Skirtingai nei kitos naujienų agentūros 
Lietuvoje, ELTA vienintelė teikia ne tik 
žodinę, bet ir vaizdinę informaciją.

Šiandien Eltos fotobanke yra 250,000 
skaitmeninių nuotraukų, fotoarchyve - 
103,000 negatyvų ir kontrolinių nuo
traukų, kuriuose atsispindi visas Lietuvos 
politinis, kultūrinis, mokslinis, sportinis 
ir 1.1, gyvenimas.

□

nedirba kas trečias jaunas žmogus.
Dėl to susirūpino ir Vyriausybė, dabar 

pasiūliusi darbdavius, pirmą kartą 
įdarbinusius dar nedirbusį jaunimą, at
leisti nuo dalies “Sodros” įmokų mokė
jimo vienų metų laikotarpiui.

Bendra įmokų suma vietoj 31% suda
rytų 7.7%. Šią lengvatą numatoma taikyti 
laikinai - vienus metus nuo liepos 1 d.

Manoma, kad tokios lengvatos skatin
tų darbdavius priimti į darbą patirties 
ne turinčius jaunus žmones.

Tačiau jei darbdaviai už jaunus žmones 
nemokės socialinio draudimo mokesčių, 
kas tokiam žmogui suteiks socialines 
garantijas? □
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur Negrąžini paskolos - prarandi bustą

♦ Balandžio 6 
d. Kirgizijoje pra
sidėjo masinės 
demonstracijos 
prieš prezidento 
Kurmanbek Ba- 
kijev vadovauja
mą vyriausybe.

Opozicija kal
tina ją grubiais 
žmogaus teisių

pažeidimais ir krašto ekonominio garbū- 
vio sužlugdymu. Talas mieste krašto šiau
rėje tūkstantinė minia pralaužė policijos 
užtvaras ir užėmė valstybines įstaigas.
♦ Balandžio 7 d. Kirgizijos sostinėje 
Biškek policija bandė išsklaidyti minias 
ašarinėmis dujomis, pritrenkiančiomis 
granatomis, galiausiai atidengdama ugnį. 
Žuvo bent 75 žmonės, daug sužeistų, bet 
minia įveikė policiją. Užmuštas vidaus rei
kalų ministras Moldomus Kogantijev, o 
prezidentas Bakijev pabėgo į jam dar išti
kimus Oš ir Džalalabad miestus valstybės 
pietuose. Sekančią dieną Rusija pripažino 
laikinąją sukilėlių vyriausybę, kuriai va
dovauja Roza Otumbajeva, kadaise buvu
si Kirgizijos užsienio reikalų ministre.
♦ Balandžio 7 d. Katyno miške susitiko 
Rusijos min. pirmininkas Vladimir Putin 
ir Lenkijos min. pirmininkas Donald Tusk, 
atvykę ten pagerbti 22 000 lenkų karinin
kų, kuriuos prieš 70 metų ten nužudė 
NKVD Stalino įsakymu.
♦ Balandžio 7 d. Tailando sostinėje 
Bangkoke Thaksin šalininkų minios įsi
laužė į parlamento rūmus. Miestas vis dar 
paralyžiuotas raudonais marškiniais apsi
vilkusių demonstrantų. Min. pirm. Abhist 
paskelbė krašte ypatingą stovį, uždrausda
mas susirinkti daugiau kaip 5 žmonėms.
♦ Balandžio 8 d. Čekijoje Prahos pily
je JAV prezidentas Barack Obama ir

Rusijos prezidentas Dmitry Medvedev 
pasirašė naują branduolinių ginklų 
apribojimo sutartį. Ją dar turės ratifikuo
ti abiejų valstybių parlamentai.
♦ Brazilijoje siaučia liūtys. Per savaitę 
nuo griūčių žuvo virš 400 žmonių, apie 50 
000 žmonių neteko pastogės. Balandžio 7 
d. nuo vienos griūties Niteroi mieste neto
li Rio de Janeiro žuvo apie 200 žmonių.
♦ Balandžio 10 d. Lenkijos prezidento 
lėktuvas sudužo, bandydamas per tankų 
rūką nusileisti Severny aerouoste prie 
Smolensko. Žuvo visi skridę 96 žmonės, jų 
tarpe 88 žmonių delegacija, vykusi į Katyno 
mišką pagerbti prieš 70 metų išžudytų 
lenkų karininkų. Žuvo Lenkijos preziden
tas Lech Kaczynski su žmona Marija, 
Lenkijos užsienio reikalų ministro pava
duotojas Andrzey Kremer ir Valstybinio 
Banko valdytojas Slawomir Skrzypek. 
Ypač nukentėjo Lenkijos kariuomenės 
vadovybė. Žuvo kariuomenės štabo virši
ninkas gen. Franciszek Gagor, karo aviacij
os viršininkas gen. Andrzej Blasik, karo lai
vyno viršininkas admirolas Andrzej Kar- 
weta, sausumos kariuomenės vadas gen. 
Tadeusz Buk ir spec, kariuomenės dalių 
viršininkas Wlodzimierz Potasinski. Len
kijoje paskelbtas savaitės gedulas. Rusija 
irgi paskelbė gedulo dieną.
♦ Į Australiją vienas po kito veržiasi kon
trabandos laivai pilni nelegalių emigrantų. 
Vien 2010 m. iki šiol sulaikyti laivai su 
1869 nelegaliais imigrantais, kurie yra 
vežami į Kalėdų salą (Christmas Island). 
Ši sala jau perpildyta. Balandžio 9 d. 
Australijos vyriausybė nutarė, kad ji 
nesvarstys prieglobsčio paršymų iš naujai 
sulaikytų žmonių 3 mėnesius, jei jie iš Šri 
Lankos, 6 mėnesius, jei jie iš Afganistano. 
Tikimasi, kad per tą laiką dėl pasikeitusių 
aplinkybių juos bus galima gražinti į jų 
kilmės kraštus. n

Dienraštis „Respublika“ praneša, kad 
Švedijos bankas “Swedbank” iš nemokių 
klientų rengiasi perimti net 1.7 mlrd. litų 
vertės turto, o didžiausia jo dalis sukaup
ta Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje. Šitaip 
„vyksta tyli mūsų šalies okupacija“.

Anot ekspertų, tokią įvykių eigą buvo 
galima numatyti dar prieš krizę - skan
dinavai į kairę ir į dešinę dalijo tiek ir to
kio dydžio paskolas, kad galbūt iš anksto 
žinojo, jog paskolos nebus grąžintos.

O tai reiškia turto areštus, nuosavybės 
perėmi-mą ir jos pardavimą kitiems sa
vininkams.

Kadangi mokių pirkėjų Lietuvoje ma
žai, jie, tikėtina, atvyks iš turtingų Vakarų 
Europos valstybių. Bankininkai iš Šve
dijos džiaugiasi, kad turto valdymo įmonę 
“Ektornet” įsteigęs “Swedbank” vien per 
2009-uosius iš savo nemokių klientų jau 
perėmė turto, kurio vertė - pusė milijardo 
Švedijos kronų (SEK). Dažniausiai tai buvo 
nekilnojamasis turtas.

Kokios vertės turto pernai perimta 
Lietuvoje, neskelbiama. Tačiau Lietuvoje 
jau įkurtos net keturios “Ektornet” antrinės

bendrovės - UAB “Ektornet Real Estate 
Lithuania”, UAB “Ektornet Commercial 
Lithuania”, UAB “Ektornet Residential 
Lithuania” ir UAB “Ektornet Land 
Lithuania”.

Kaip įspėja ekonomistas prof. Antanas 
Buračas, labai tikėtina, kad bankų, tarp jų 
ir “Swedbank”, nusavintą Lietuvos gy
ventojų ir bendrovių turtą nupirks tur
tingi Vakarų gyventojai ar įmonės: “Esame 
krizės dugne, dabar mūsų turto kainos 
nukritusios iki žemiausio lygmens, todėl 
jį nusavinti ir perparduoti tikrai apsimo
ka. Juk sunkmetis baigsis, nekilnojamojo 
ir kitokio turto kainos vėl šaus į viršų, tad 
dabar ryžęsi įsigyti tam tikrus objektus 
pirkėjai daug išloš.”

Galbūt galėtų išlošti ir Lietuvos gy
ventojai, tik bėda - jie dabar neturi pini
gų. 2008-aisiais užsieniečiams Lietuvoje 
buvo parduoti 26 butai - 2009-aisiais - jau 
486. Prof. Antanas Buračas su kolegomis 
jau kreipėsi j Valstybės saugumo depar
tamentą, kad būtų sustabdytas masinis 
Lietuvos turto išpardavimas užsienie
čiams. □

Valstybė remia išeivių studijas Lietuvoje
(DELFI.lt) Išeivijos ir lietuvių kilmės 

užsieniečiams, studijuojantiems Lietuvos 
aukštosiose mokyklose, paskirtos ir iš
mokėtos vienkartinės socialinės išmokos 
bei stipendijos už studijų rezultatus. Šiai 
paramai per 2010 m. Švietimo ir mokslo 
ministerija skyrė 350,000 litų, pavasario 
semestre išmokėta daugiau nei 174,000 
litų. Tokias išeivijos ir lietuvių kilmės 
užsieniečių studijas valstybė remia, nes 
siekia plėtoti ir užtikrinti lietuvių tautos 
kultūros, tapatybės tęstinumą bei raidą.

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsienie
čių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams 
skyrimo komisijos sprendimu 51 studen
tui paskirtos vienkartinės socialinės iš
mokos, o 93 studentams skirtos ir jau iš

mokėtos 3 mėnesių stipendijos už studijų 
rezultatus. Šios stipendijos bus mokamos 
dar du kartus iki birželio mėnesio.

Fondo duomenimis, iš šiemet pavasa
rį paskirstytų 174,000 litų vienkartinėms 
socialinėms išmokoms panaudota beveik 
43,000 litų. Likusi suma, atsižvelgiant į 
studijų rezultatus, proporcingai padalin
ta 62 humanitarinių socialinių ir 31 
tiksliųjų mokslų studentams.

Pastariesiems skirtos įvairaus dydžio 
stipendijos penkiems mėnesiams, iš viso - 
virš 45,000 litų. Humanitarinių sociali
nių mokslų studentų stipendijoms 
paskirstyta 86,000 litų. Studentai kas 
mėnesį gaus 200-400 litų valstybės pa
ramą. □

Lietuvos įvykių apžvalga O kaip su “Toyota” problemomis Lietuvoje?
Atkelta iš 1 psl.
Neturėję darbo ir negavę pajamų žmonės 
už 2009 metus privalo valstybei sumokėti 
po 864 litus PSD mokesčio. Privalomai 
turi mokėti visi tie, kurie buvo nedrausti - 
žmonės, kurie emigravo, bet nedeklaravo 
išvykimo, bedarbiai, neužsiregistrave dar
bo biržose, kaimo gyventojai, užsiimantys 
žemės ūkiu, studentai, praėjusiais metais 
baigę aukštąsias mokyklas, bet neradę 
darbo vietų. Prezidentės Dalios Grybaus
kaitės teigimu, didžiausia problema yra 
ne su pokyčiais mokesčiuose, bet tai, kad 
žmonės buvo nepakankamai informuoti.

Premjeras Andrius Kubilius teigė 
sutinkąs su kritika dėl informacijos trū
kumo. Šie klausimai buvo apsvarstyti ir 
Vyriausybės pasitarime. Pasak Premjero, 
paaiškėjo, kad 150,000 - 200,000 žmonių 
nėra apsidraudė ir nedalyvauja draudžia
mojoje sveikatos apsaugos sistemoje. Jo 
teigimu, šiuo metu visa sveikatos sistema 
paliekama išlaikyti tiems, kurie tvarkingai 
moka mokesčius, todėl turi būti pasirū
pinta, kad j sveikatos apsaugos sistemą bū
tų įtrauktas maksimalus žmonių skaičius.

Verslas
Norvegų ATEA grupės bendrovė 

Baltijos šalyse šiemet tieks informacinių 
technologijų įrangą Lietuvos ir Latvijos 
mokykloms modernizuoti. Stambus ES 
finansuojamas projektas ir į jį panašūs, 
tikimasi, šiemet padės auginti bendrovės 
apyvartą. “Dabar pasirašomos sutartys, 
mokykloms bus tiekiama kompiuterinė ir 
programinė įranga. Tai Europos Sąjungos 
(ES) fondų finansuojamas projektas. 
Biudžetinių lėšų ir toliau beveik nėra ski
riama, todėl šis ir panašūs ES finansuojami

projektai bendrovei labai svarbūs.
Žemė

Virš taikių Dzūkijos gyventojų kyban
tis nacionalizacijos debesis sklaidosi. 
Valstybei užsimojus atimti iš žmonių 
privačius sklypus, o juose pristeigti kem
pingų, Seimas pasišovė šią neteisybę 
ištaisyti. Apsižiūrėta, kad palapinių 
miesteliui ypatingos svarbos objektų sąraše 
- ne vieta. Jau ne pirmus metus dešimtys 
dzūkų šeimų nežino, ar atsibudusios kurį 
rytą dar bus savo tėvų ir protėvių žemių 
savininkės, ar jau nebe.

Klaipėdoje unikalūs rinkimai
Klaipėdiečiai gali dalyvauti unikaliuose 

rinkimuose ir pretenduoti į Europos direk
toriaus postą. Pirmą kartą uostamiestyje 
vyksiančiame renginyje “Klaipėdos 
Europos informacijos centras “Europe 
Direct” ieško Europos direktoriaus” 
kviečiami dalyvauti aktyvūs, kūrybingi, 
apie Europos reikalus nusimanantys 
žmonės. Laimėtojo, kuris bus patvirtintas 
iki balandžio 23-iosios, laukia galimybė 
savaitei į savo rankas perimti Klaipėdos 
Europos informacijos centro vairą, su
sipažinti su šios veiklos virtuve ir per sa
vaitę gauti 1,000 litų atlyginimą. Pasak 
Klaipėdos Europos informacijos centro 
“Europe Direct” vadovės Dalios Urbutytės, 
šios akcijos tikslas - plačiau atverti Euro
pos informacijos centro duris ir suteikti 
galimybę žmonėms jo darbo specifiką 
pamatyti savo akimis. Savaitės darbas - 
tikras su tikru atlyginimu, tačiau jo esmė 
labiau pažintinė, plečianti akiratį ir 
suvokimą apie Europos Sąjungos reikalus 
ir Lietuvos vaidmenį juose”.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau

Daugelį pasaulio kraštų sukrėtė žinia, 
kad japoniški “Toyota” automobiliai yra 
pavojingi. Maždaug 8.5 min. “Toyota” 
automobilių visame pasaulyje buvo at
šaukta po to, kai paaiškėjo, kad dėl juose 
esančių defektų kilusiose avarijose žuvo 
19 žmonių. Tvirtinama, jog tai įvyko dėl 
to, kad “Aygo”, “Auris” ir kai kuriuose 
kituose 2006 m. bei vėliau pagamintuose 
japoniškų automobilių modeliuose stri
go akceleratoriaus pedalas ir buvo ne
tinkamai parinkti guminiai kilimėliai. 
Tačiau, atrodo, japonams nėra itin svarbūs 
mažai “Toyota” mašinų perkančių šalių 
atstovai.

Kaip pastebi Lietuvos spauda, nors 
“Toyota” surasti defektai yra labai rimti, 
kelia pavojų vairuotojų ir keleivių gyvy

bėms, Lietuvoje veikiančios institucijos 
palieka pačių automobilių gamintojų 
atstovams spręsti, kaip elgtis, kai suži
noma apie vienos ar kitos mašinos 
modelyje rastą defektą.

Į “Toyota” atstovų Lietuvoje servi
sus jau kreipėsi per 450 atšaukiamų 
Lietuvoje registruotų modelių savininkų. 
Nors automobilių defektai gali būti net
gi pavojingi gyvybei, nė vienam “Toyota” 
savininkui automobilis nebuvo pakeistas 
į naują ir saugų. Japonų kompanijos at
stovai Lietuvoje UAB “Tokvila”, UAB 
“Mototoja” ir UAB “Autotoja” užsiima 
tiktai defektų šalinimu, bet ne daugiau. 
Valstybinės institucijos irgi nieko nedaro 
- esą defektų šalinimas yra pačios 
“Toyota” reikalas. □

Lietuvoje - trijų dienų gedulas
(BNS). Gedulas Lietu

voje dėl lėktuvo katastro
foje Smolenske šeštadienį, 
balandžio 10 dieną, žuvu
sių Lenkijos prezidento 
Lech Kaczynski (žiūr. nuotr. 
dešinėje) ir su juo skridu- 
sios valstybinės delegaci
jos yra skelbiamas nuo 
pirmadienio 7 vai. iki tre
čiadienio 22 vai. Taip nu
sprendė Vyriausybės nariai.

prezidento lėktuvas sudu
žo mėgindamas nutūpti 
Rusijos vakarinio Smo
lensko miesto oro uoste. 
Per katastrofą Rusijoje taip 
pat žuvo prezidento su
tuoktinė Maria Kaczyns- 
ka, Lenkijos nacionalinio 
banko vadovas Slawomir 
Skrzypek, Lenkijos gink
luotųjų pajėgų Generali
nio štabo vadas generolas

da, EITA, BNS ir “Bernardinai”.
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“Tris dienas gedėsime kartu su didžiu
lę tragediją išgyvenusia Lenkijos tauta”, - 
žurnalistams po posėdžio sakė Premjeras 
Andrius Kubilius. Prieš posėdį žuvusiųjų 
atminimas buvo pagerbtas tylos minute.

Lenkijos prezidentas L.Kaczynski ir 
dar 95 žmonės žuvo šeštadienį, kai

Franciszek Gagor, kiti aukšti valstybės 
pareigūnai ir asmenys.

Jie turėjo dalyvauti ceremonijose, 
skirtose paminėti 22,000 lenkų karinin
kų, kurių dauguma buvo sušaudyti netoli 
Smolensko esančiame Katynės miške, 70- 
ąsias žudynių metines. □
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Bendruomenės baruose
Pasikalbėjimas prieš Velykas

Jadvyga Dambrauskienė

Iš anksto susitarėme, kad 
artėjant šv. Velykoms aplan
kysime mūsų tautiečius, 
gyvenančius vyresnių žmonių 
priežiūros namuose. Šį ve
lykinį pasveikinimą sumanė 
Sydnėjaus Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos 
narė Onutė Kapočienė. Šiam 
kartui pasirinkome Cabra- 
mattos Rusų Slaugos Namus. 
Juose gyvena penki mūsų 
tautiečiai: keturios moterys 
ir vienas vyras.

Pastatas visai neseniai 
pastatytas. Viduje erdvūs ko
ridoriai, patogūs dideli gyve
namieji kambariai, kai ku
riuose įrengti individualūs hi
gienos kambariukai. Kiek
viename aukšte (jų yra net 
trys) yra bendra valgykla, 
televizijos žiūrėjimo vieta su
patogiais foteliais, poilsio 
kampeliais.

Pabendravus su miela meniškų rank
darbių mėgėja ir atlikėja, pasukome į p. 
Kazimiero Butkaus kambarį. Čia ir pri
sėdome ilgesniam pokalbiui.

Devyniasdešimt ketverių metų slenks
tį perkopęs p. Kazimieras atrodė jaunat
viškai gyvas pašnekovas, kurio “tik kojos 
silpnokos”. Pokalbio metu sužinojau, kad

Mano nuomonė
Humoreska

Viktoras 
Baltutis

Mes skau
džiai pergyve
name, kai mūsų 
nuomonė atme
tama, kai ji ne
gerbiama, todėl 
dažnai tenka pa
kelti balsą, sten
giantis įrodyti jos teisingumą. Girdėjau 
kartą, kai paauglys savo motinai, kuri jį 
sudraudė, atsakė, kad jisai su ja nesigin
čija, tik nori įrodyti, kad ji klysta. Tokių ir 
panašių posakių bei postringavimų gir
dim labai daug.

Kiekvienas išsiauginame savyje tiesą, 
kuri yra vienintelė ir visi su ja privalo su
tikti. O jei ne..? Nieko mandresnio negali 
padaryti, tiktai likti prie savo teisybės ir 
įsitikinimų, kurie taip giliai įaugę, kad 
juos pakeisti, atrodo, jau nebeįmanoma. 
Mes dažnai statome didelius reikalavi
mus kitiems, o save pamirštame. Juk daž
nai girdime pranešimuose, pareiškimuose 
ir pasakojimuose, kur norima iškelti savo 
aš, pamirštant kitus.

Prisimenu labai gražų pavyzdį, kai 
vienas mūsų bendruomenės veikėjas rašė 
apie savo kelionę j Lietuvą. Jis rašė: “Mes 
vykome trise-aš ir kiti du...”. Kas tie ki
ti du, nelabai svarbu. Taip dažnai juokau
jama ir pateisinami savanaudiškumai, 
užtušuojant juos gražbylyste, ilga pabira 
nieko nepasakančių žodžių, bandant 
išaiškinti kas jau labai aišku. Visgi mano 
nuomonė yra svarbiausia! Kitos...? 
Gyvenimas lyg scena, kurioje kiekvienas 
atliekame savo vaidmenį, kartais pavaiz
duodami svetimus, kad tik manasis aš 
vienu laipteliu kilsterėtų. Trumpa iškar
pa iš tikrovėje paskendusios netolimos 
praeities.

Kazimieras Butkus su Šiaulių muziejaus padėka.

jis gimė Radviliškyje, bet mokėsi ir dir
bo Šiauliuose. Karo audrų išrautas iš šio 
miesto ir apsistojęs Sydnėjuje, jis ir da
bar nenutraukia ryšių su šiuo miestu ir jo 
apylinkėmis. Kazimiero Butkaus finansinė 
parama padėjo sutvarkyti ir atnaujinti 
Aukštelkės bažnyčią, esančią netoli Šiau
lių. O pagalba Šiaulių Juliaus Janonio 
gimnazijai nuo 2001-jųjų metų yra pa
stovi. Jai padovanota 11 kompiuterių, visai

Vieno didelio miesto gatvėje naktinis 
gyvenimas pasidarė nebepakeliamas tos 
gatvės gyventojams ir verslininkams. 
Gerokai įsilinksminę labai ankstų rytą į 
gatvę išgriūva iš naktinių klubų pilie
čiai, kurie stengiasi visam pasauliui pra
nešti apie savo linksmybes, apie gyveni
mą, kuris plaukia medumi ir pienu... 
Sustiprinta policijos apsauga vieną ankstų 
rytą sulaiko gatvėje griuvinėjantį ir 
paklausia jo pavardės:

- Kaip tavo pavardė?
Įsilinksminęs kreivomis lūpomis ir 

plačia šypsena veide atsako:
- Jėzus Kristus...
- Klausyk? Nekrėsk juokų, atsidursi 

daboklėje. Sakyk pavardę?
- Jėzus Kristus, - vos laikydamasis ant 

kojų pakartoja įsilinksminęs pilietis.
Policija, negalėdama išgauti jo pa

vardės, uždaro jį nakčiai ir iš ryto jau 
išsiblaivusį pilietį vėl klausia:

- Esi suimtas už tvarkos pažeidimus 
viešoje vietoje ir sakyk kaip tavo pavardė?

- Jėzus Kristus, - vėl atsako apsiblausęs 
suimtasis.

Dar paklausinėję gerą pusvalandį, 
nutaria jį pasiųsti pas arkivyskupą, gal jis 
galės su juo susikalbėti. Archivyskupas, 
išbandęs visas teologines ir filosofines 
prašmatnybes, nieko nepasiekia ir nutaria 
jį pasiųti žydų rabinui, gal šis savo 
biznieriškais gabumais pajėgs išgauti šio 
“gudruolio” tikrąją pavardę.

Vos įvedus j rabino kambarį, rabinas 
paklausė jo pavardės. Išgirdęs atsakymą, 
kietu žvilgsniu persmelkė atvestąjį, ati
darė šalimo kambario duris ir garsiai 
sušuko:

- Moške, vėl atsirado naujas pranašas, 
atnešk vinių, plaktuką ir kryžių.

Išsiblaivęs pilietis, tai išgirdęs, pa-šoko 
ir išsigandęs spruko pro duris, kur jo lau
kė policija.

neseniai nupirktas autobusiukas, o artė
jant šios gimnazijos 160 metų jubiliejui, 
gimnazijos gerbūviui padovanoti dar 
75,000 litų..

Didžiausia finansinė parama siun
čiama Šiaulių Juliaus Janonio gimnaziją 
baigusiems ir sudijuojantiems mokslei
viams. Šiai dienai 20 buvusių gimnazijos 
moksleivių, gavusių p. Kazimiero paramą, 
baigė aukštąsias mokyklas. Vieni pabai
gė, kiti dar studijuoja. Studijos tęsiasi kai 
kuriose aukštosiose mokyklose ketverius, 
kai kur penkerius metus. Skaičius 20 yra 
pastovus. Tiek studentų gauna Kazimiero 
Butkaus stipendiją pastoviai. Vieni baigia, 
kiti - jų vieton ateina.

Pasidomėjus, ar pats palaiko ryšius su 
jaunimu, gaunančiu jo stipendiją, Kazi
mieras Butkus pasidžiaugė, kad mergi
nos aktyvesnės laiškų rašyme, ir parodė 
nemažą krūvą gautų laiškų. Vaikinai irgi 
parašo, bet rečiau nei merginos.

Gerb. Kazimiero Butkaus geri darbai 
ir finansinė parama sulaukia pelnyto 
dėkingumo iš Šiaulių Juliaus Janonio 
gimnazijos moksleivių ir toliau mokslus 
siekiančių studentų, gaunančių vardines 
stipendijas, iš Šiaulių muziejaus ir jo 
lankytojų, iš Aukštelkės bažnyčios para
pijiečių ir kitų paramą gaunančių or
ganizacijų.

Didžiausias Kazimiero Butkaus dos
numo įvertinimas - neseniai gautas iš Jo 
Šventenybės Popiežiaus Benedikto XVI,

Nuotraukoje - Kazimierui Butkui atsiustas Popiežiaus Apaštališkas Palaiminimas.

Pamokymas labai paprastas: nedėkis 
tuo, kuo nesi.

Mes dažnai spaudoje ir kitoje žinia- 
sklaidoje aptinkame įvairiausių politinių 
ir ne politinių žinių, pranešimų, apmąs
tymų ir įrodinėjimų, kuriais suabejojame, 
bet dažniausiai priimame už tikrą tiesą. 
Visa kas plaukia į mūsų pasaulį nebū
tinai yra pilnutinė teisybė ar melas, daž
nai slepiasi machinacijos, kuriomis no
rima pakreipti, iškreipti ir sudarkyti įsi
tikinimus, kad radus pritarėjų, savo min
tims, nuomonėms ir norams.

Juk parlamentų ir kitų institucijų 
rinkiminėse kampanijose naudojama visa 
kas įmanoma, kas gali paveikti ar įtikinti 
abejojantį priimti už tiesą tai, kas jų 
skelbiama, kas jiems asmeniškai ar parti
jai duos naudos.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir 
spaudai išsilaisvinus iš kontrolės varžtų, 
buvo išleista daug, ypač politikų, prisi
minimų. autobiografijų ir istorijų.

Perskaičiau beveik visas: Vytauto 
Landsbergio, Algirdo Brazausko, Valdo 
Adamkaus, Vytauto Petkevičiaus “Durnių 
laivas”, Andriaus Kubiliaus ir kitų. Viso
se istorijose sublizgėjo aš, kur iškeliamas 
pasiaukojimas, neginčijama mano tiesa, 
tiesi ir nemelaginga politinė linija, nu-: 

kuris suteikia Apaštališką Palaiminimą 
Kazimierui Butkui, melsdamas gausių 
Dievo malonių ir Švč. Mergelės Marijos 
motiniško užtarimo. (Pasirašo Jo Šven
tenybė ).

Prie šio Apaštališko Palaiminimo ir 
pagarbos už gerus darbus prisijungiame 
ir mes, sydnėjiškiai, kurie turėjome 
galimybę pažinti ir pabendrauti su gerb. 
Kazimieru.

Atsisveikinome su šiuo mažakalbiu 
dosniu žmogumi ir supratau, kiek daug 
laimingų jaunų žmonių jis paruošė gy
venimui, išmokslino. Kiek daug jaunų 
žmonių jis padarė laimingais.

Pokalbį reikėjo baigti, nes atėjo 
priešpiečių laikas ir, palydėjusios p. Ka
zimierą iki valgyklos, atsisveikinome.

Pasikalbėjome su kitomis ten gyvenan
čiomis moterimis, bet jų atmintys jau 
susilpnėjusios ir bendravimas, pokalbiai 
vyko sunkiau. Pagirtinai gerai tvarko 
reikalus Australijos vyriausybė, sudaranti 
sąlygas vienoje vietoje suburti viena kal
ba kalbančiuosius vyresnius žmones, ku
rie metų bėgyje primiršta anglų kalbą. 
Štai todėl vieno apsilankymo metu 
susitikome su penkiais lietuviais. Moterys 
ir čia yra aktyvesnės, nes jos dažnai už
suka į tautiečių kambarius pabendrauti, 
pasidalinti naujienomis.

Sėkmės visiems ne namuose valgan- 
tiems velykinius valgius. Su šv. Velykomis, 
mielieji. □ 

kentėjimai, pasiaukojimai, charakterio 
aštrumas ir garbingumas. Apsvaigo galva 
nuo tiekos teisybių ir nuomonių, kurios 
visos buvo teisingos ir visose kalbama tik 
tiesa.

Kartais ginčo metu suabejoji savo 
teisingumu ir nelengva priversti save su
tikti su kitokia nuomone, kitokiu įsiti
kinimu, kuris nėra tavo, bet galbūt tei
singas? Ir taip be galo galima ginčytis ir 
Įrodinėti iki pamėlynavimo. Ir šiandien 
mūsų žemelė būtų plokščia, jei Katalikų 
Bažnyčia nebūtų nusileidusi Kopernikui 
ir atšaukusi jo ekskomunikaciją, nors ir po 
keletos šimtų metų.

Taigi, nuomonės būna teisingos ir 
neteisingos, o jei prisiriši prie savosios 
lieki tik savo nuomonės gerbėju, nustum
damas visas kitas klaidingas nuomones.

Man patiko pasakymas, kuris nėra 
teisingas, bet kažkaip savotiškai pabrė
žia mano nuomonės teisingumą. Jis 
skamba taip: ”Jei aš sutiksiu su tavo 
nuomone, tai mes abu būsime klaidingi”. 
Ar neteisinga? □

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ 
PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?
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Lietuva iš arti____________________
Žymus britų žurnalistas apie Lietuvą

Kokia lietuvio tapatybės ateitis?

Svarbiausias Lietuvos pasiekimas per 
dvidešimt nepriklausomybės metų - 
nuobodus gyvenimas, svarbiausias pra
laimėjimas - didžiulės lietuvių emigran
tų kolonijos Londone bei kitur. Tokią 
nuomonę apie per du dešimtmečius 
pasiektus Lietuvos laimėjimus ir pra
laimėjimus išsakė britų savaitraščio „The 
Economist“ žurnalistas ir knygos „Naujas 
šaltasis karas” (žiūr. nuotr. dešinėje) 
autorius Edward Lucas, kalbėjęs British 
Chamber of Commerce susitikime.

„Aš manau, kad gyvenimo normaliza- 
vimasis, kai gali gyventi normalų ir 
prognozuojamą gyvenimą, kai nereikia 
jaudintis dėl politinių įvykių, yra pats 
didžiausias laimėjimas. Nes nuobodūs 
dalykai nėra įdomūs, tačiau iš tiesų gy
venimo nuobodybė Lietuvoje yra vienas 
svarbiausių pasiekimų“, - sakė E. Lucas, 
drauge prisiminęs, kad, pavyzdžiui, 1990 
m. Lietuvoje buvo tik viena ne per Maskvą 
nutiesta telefono linija, iš Vilniaus buvo 
retkarčiais galima nuskristi tik j Berlyną, 
o užsienio šalių diplomatai manė, jog 
investuoti Lietuvoje gali tik ne itin dorų 
ketinimų turintys verslininkai.

„Kai aš dabar savo redaktoriui pasa
kau, jog keletui dienų važiuoju į Lietuvą, 
jis manęs klausia: „Ko į tą Lietuvą, nieko 
ten nevyksta?“. Tačiau tai yra būtent tai, 
ko aš noriu. Jei nori įvykių, važiuok į Mol
dovą, ten vyksta blogi dalykai“, - juokavo 
žurnalistas. Pasak jo, per visą nepriklauso
mybės laikotarpį Lietuvoje įvyko labai 
daug gerų dalykų, išvengta kai kurių blogy
bių,bet vis tik dar yra ko siekti. E. Lucas’o 
nuomone, blogiausia yra tai, kad Londone 
atėjęs į kavinę jis gali susikalbėti lietuviškai

„Aš manau, kad blogiausias iš blogų 
dalykų, nutikęs Lietuvai tai yra faktas, kad 
man taip lengva kalbėti lietuviškai Lon
done. Aš, žinoma, praktikuojuosi, bet tai 
labai blogai“, - pusiau juokais, pusiau 
rimtai kalbėjo britų žurnalistas. Jis pasa
koja, kad kavinėse ar parduotuvėse Londo
ne dirbantys jauni ir veiklūs lietuviai bei 
kitų šalių emigrantai aiškiai sako neketiną 
grįžti į savo šalį. Pasak E. Lucas’o, labai

Įvertintas D.Grybauskaitės seksualumas
Roberta Tkaccvičiutė, Vilnius

Prezidentė Dalia Grybauskaitė įtrauk
ta j seksualiausių pasaulio valstybių ly
derių sąrašą. Tarp daugiau nei dviejų šim
tų karališkųjų asmenų, prezidentų ir 
premjerų Lietuvos vadovė užima 109 vie
tą. Premjeras Andrius Kubilius liko už 
sąrašo ribų.

Nieko keista, kad valstybių lyderiai 
reitinguojami pagal įtakingumą, popu
liarumą, veiklumą ar darbštumą. Tačiau 
viena užsienio interneto svetainė juos 
suskirstė ir pagal seksualumą.

Seksualiausių pasaulio politikų są
rašas sudarytas atsižvelgus ir į svetainės 
www.hottestheadsojstate, wordpress, com 
lankytojų nuomonę. Šiuose netradici
niuose rinkimuose Lietuvos vadovė Dalia 
Grybauskaitė užėmė 109 vietą. Seksua
liausia pripažinta Ukrainos premjerė Ju
lija lymošenko. Antrojoje vietoje pui
kuojasi Norvegijos premjeras Jens Stol
tenberg. Trečiasis tarp seksualiausių pa
saulio galingųjų - Butano karalius Jigme 
Khesar Namgyel Wangchuck.

Moterų seksualiausių politikų sąraše 
- vos 13. Tarp jų Dalia Grybauskaitė uži
ma 11 vietą. Lietuvos prezidentę aplen
kė Julija lymošenko, Argentinos, Filipi
nų ir Čilės prezidentės Cristina Fernan
dez de Kirchner, Gloria Macapagal- 
Arroyo bei Michelle Bachelet. 57 vieta
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abejotina, kad žmonės balsuoja kojomis tik 
dėl žemo pragyvenimo lygio ar prastų 
viešųjų paslaugų. Britų žurnalisto nuomo
ne, tokią žmonių nuostatą veikiausiai le
mia optimizmo bei tikėjimo, kad ši šalis 
eis pirmyn, stoka.

„Kas yra su gyvenimu čia, kad priver
čia žmones išvykti? Ar tai tik žemas pra
gyvenimo lygis? Aš taip nemanau. Ar tai 
tik blogų viešųjų paslaugų pasekmė? Aš 
taip nemanau. Ar tai dėl jausmo, kad 
savanaudiški, kartais korumpuoti ir 
nemandagūs biurokratai žemina žmonių 
orumą? Tai įmanoma. Didžiąja dalimi tai 
optimizmo trūkumas, trūkumas to tikė
jimo, jog šita šalis eina pirmyn“, - svarstė 
E. Lucas.

Jo teigimu, 1990 m. pragyvenimo 
lygmuo ir viešosios paslaugos buvo 
siaubingi, tačiau tuomet žmonės tikėjo, 
jog bus einama į priekį. Tuo tarpu dabar 
šis tikėjimas išnyko, nors Lietuva kaip 
valstybė šiuo metu yra saugiausia nuo 
pat XIV a., nes yra NATO ir Europos 
Sąjungos (ES) narė.

(Eglė Samoškaitė, www.DELFI.lt) 

seksualiausiųjų lyderių sąraše skirta Ny
derlandų karalienei Beatrix, 68-oji-savo 
homoseksualumo neslepiančiai Islandijos 
premjerei Johannai Sigurdardottir. Prieš 
D.Grybauskaitę seksualiausių politikių 
sąraše rikiuojasi Airijos prezidentė Mary 
McAleese, Danijos karalienė Margrethe II, 
Liberijos vadovė ir Bangladešo premjerė.

Užtat D.Grybauskaitę aplenkė Vokie
tijos kanclerę Angelą Merkei ir Didžio
sios Britanijos karalienę Elžbietą II.

Už D.Grybauskaitę intemetinio por
talo kūrėjams ir lankytojams seksualesnis 
12 vietą užėmęs Baltarusijos prezidentas 
Aleksandr Lukašenk, 15-ojoje atsidū-ręs 
Jungtinių Amerikos Valstijų vadovas 
Barack Obama. 21 vietą sąraše užėmė 
Rusijos prezidentas Dmitrij Medvedev, 
24-ąją - šios šalies premjeras Vladimir 
Putin, o 39-ąją - Gruzijos vadovas Michail 
Saakašvili. D.Grybauskaitę daugumai 
atrodo seksualesnė už Estijos premjerą 
Andrus Ansip, Lenkijos ir Latvijos 
prezidentus Lech Kaczynski ir Valdis 
Zatlers. Neseksualiausiais pasaulio 
politikais paskelbti Libijos vadovas 
Muamar al Gaddafi ir Šiaurės Korėjos 
lyderis Kim Jong II.

Lietuvos Prezidentūra apie seksua
liausių politikų rinkimus nieko nežino. 
Pasak D.Grybauskaitės atstovo spaudai 
Lino Balsio, kiekvienas laisvas atlikti to
kius tyrimus ar sudarinėti panašias reitin- 

_gų lenteles. („Lietuvos žinios”) 
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Naujienų agentūroje ELTA surengtoje 
viešoje diskusijoje “Tapatumo paieškos: 
kas esi, lietuvi?” dalyvavo archeologas 
Aleksiejus Luchtanas, istorikas Ramūnas 
Trimakas, filosofas Krescencijus Stoškus 
ir Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo 
judėjimo atstovas Gediminas Jakavonis.

Kalbėtojai neabejoja, kad lietuvis turi 
būti savo valstybės patriotas, didžiuotis 
tuo, kad yra lietuvis, o jeigu lietuviu jau
tėsi Lietuvoje, tai ir išvykęs į užsienius jis 
ir liks lietuviu.

Bandydamas nusakyti lietuvio tauti
nius bruožus, filosofas K. Stoškus telkėsi 
didžiųjų lietuvių filosofų mintis. Ypač 
geriausiai tautos charakterį per kultūros 
savitumą apibūdino Antanas Maceina. Jis 
išskyrė lietuvių subjektyvumą (polinkį į 
save), kultūros receptyvumą (kai tauta ne 
duoda tai, ką turi savito, bet ima tai, kas 
svetima), plačiažygiškumą (lietuviai turi 
didelių užmojų, bet nepajėgūs jų reali
zuoti, linkę kurti projektus) ir žemiškumą 
- prisirišimą prie žemės, kuris buvo bū
dingas daugiau tarpukario Lietuvai. Pasak 
K. Stoškaus, tautinio charakterio neį
manoma sukurti - tai spontaniškai sufor
muotas dalykas, kurio negalima susimu- 
liuoti, nes tie bruožai būdingi daugeliui 
vienos tautos žmonių.

Pasak archeologo A. Luchtano, tauti
nės tapatybės esmė - kiek tauta sugeba 
save realizuoti ir išlikti. “Lietuviai nieka
da neturėjo tikro lyderio.

Vytauto Didžiojo idealaus valdovo 
kultas susiformavo tarpukariu, jam buvo 
statomi paminklai, bet tautos išlikimo 
momentais mus ne generolai vedė j mūšį, 
bet eiliniai žmonės. Galbūt tai nulemta 
tautos etnoso formavimusi - iš žemdirbių, 
kurie turi labai stiprų savo mažosios 
tėvynės, tėviškės traukos jausmą. Todėl 
kurti kažkokį modelį, kaip turėtume 
atrodyti, kažin ar tikslinga”, - kalbėjo 
archeologas.

Pasak istoriko R. Trimako, kylantys 
būgštavimai dėl lietuviškos tapatybės 
praradimo susivienijusioje Europoje 
nelabai turi pagrindo, mat ši valstybių 
sąjunga nedraudžia nacionalinių kalbų ir 
kultūrų, kaip kad draudė imperinės 
valstybės, o grėsmė šiuo atveju slypi ne

Mažiau generolų
Kaip praneša BNS, Lietuvos kariuome

nėje mažinami aukštų pareigūnų ribiniai 
skaičiai. Vietoj 10 generolų ir admirolų 
liks 9, vietoj 40 pulkininkų ir jūrų kapi
tonų liks 30, dešimčia mažėja pulkinin
kų leitenantų ir komandorų skaičius. Tač
iau ateityje planuojama didinti eilinių 
skaičių. Tai numatyta Seimui pateiktame 
įstatymo projekte. Jam po pateikimo 
pritarė 52 parlamentarai, 3 buvo prieš ir 
15 susilaikė.

Anot krašto apsaugos ministrės Rasos 
Juknevičienės, leistinas generolų skaičius 
buvo pernelyg padidintas. “Prie generolo 
Jono Kronkaičio (buvusio kariuomenės 
vado - Red.) buvo tik du generolai, dabar 
ribinis skaičius padidintas iki 10”, - teigė 
ministrė. Kadangi viena generolo vieta 
neužimta šiuo metu, siūloma jos išvis at
sisakyti. R.Juknevičienės teigimu, tokiai 
mažai kariuomenei tiek daug aukštų 
karininkų nereikia. Ji taip pat pažymėjo, 
kad Lietuvoje kariuomenei trūksta eilinių 
karių. “Tuo pačiu mums trūksta eilinių 
karių. Mes visą dėmesį koncentruojame į 
eilinių karių padidinimą mūsų kariuo
menėje, nes nutraukus šaukimą ta prob
lema dar labiau paaštrėjo mūsų kariuo
menėje”, - sakė RJuknevičienė.

Pagal projektą, privalomosios pradi
nės karo tarnybos karių, dalyvaujančių bū
tinuosiuose kariniuose mokymuose sava
noriškumo pagrindu turėtų būti ne dau
giau kaip 600, o karių savanorių ir kitų 

išorėje, bet mūsų pačių veiksmuose.
Lietuvių tautinio identiteto išlikimo 

ateitį kalbėtojai mato menkai optimisti
nę. G. Jakavonis neabejoja, kad šiuo me
tu lietuviai praranda savo tautinį identi
tetą, naikindami jį savo rankomis, ypač 
žiniasklaidos padedami. “Mūsų televi
zijos rodo vos keletą patriotinių laidų, 
gražus pasididžiavimo savo tauta pa
vyzdys yra ir Dainų šventė, bet kasdien 
tauta bukinama pramoginėmis laidomis. 
Tikėjomės kitąmet pamatyti filmą apie 
Žalgirio mūšį, bet neradom pinigų. Tai kuo 
turėčiau didžiuotis? Pirmuosiuose dien
raščių puslapiuose - žmogžudystės, sen
sacijos... Iš to ir kyla nihilizmas”, - kalbėjo 
G. Jakavonis.

K Stoškus sako, kad istoriškai susi
klostęs lietuvio atvaizdas dabar tapo daug 
prastesnis, mat tauta turėjo daug vilčių 
atgimti, tačiau dabar žmones apėmė 
“didžiulis nusivylimas”. Iš jo plaukia ir 
nemalonūs lietuvio bruožai - per trumpą 
laiką išplito agresyvumas, nusitrynė aiš
kūs kriterijai tarp nepatikimų ir sąži
ningų žmonių, atsirado didelis nepasi
tikėjimas tarp žmonių, išaugo ypač 
inteligentų propaguojamas nihilizmas, 
įvairiomis formomis plinta ir diletan
tizmas. Ypač filosofą liūdina lietuvių tau
tos vesternizacija - mechaniškas Vakarų 
pavyzdžio mėgdžiojimas, kai imama visa, 
kas tiekiama, dirbtinai bandant pasida
ryti vakariečiu.

“Tie bruožai nelabai mus puošia, bet 
juos reikia pergalvoti, išanalizuoti 
problemas, paieškoti priežasčių, ir gal
būt tuomet imsime keistis?” - vylėsi K 
Stoškus.

Pasak A. Luchtano, perspektyvos 
lietuviškajai tapatybei išlikti esančios 
nekokios, mat neturime valstybinės 
politikos šiuo atžvilgiu, esame tokie 
kuklūs, kad net nedrįstame įvardyti 
Lietuvos valstybės, ne tik jos vardo 
paminėjimo, tūkstantmečio, o Vytauto 
Didžiojo žygius matome vien degtinės 
reklamoje.

“Jei visose srityse ir toliau save 
juodinsime, jaunimą trauks išvažiuoti, 
emigruoti iš Lietuvos. Sąmonėje yra krizė”, 
- apibendrino archeologas. □

ir daugiau eilinių
aktyviojo rezervo karių - ne daugiau kaip 
6,000. Pernai ribinis karių savanorių ir 
aktyviojo rezervo karių skaičius buvo ne 
mažiau kaip 6,000.

Pagal projektą, šiemet Lietuvos krašto 
apsaugos sistemoje turėtų būti ne daugiau 
kaip 15,200 profesinės ir privalomosios 
pradinės karo tarnybos karių, karių sava
norių ir kitų aktyviojo rezervo karių.

Pernai bendras ribinis skaičius buvo 
numatytas 15,240 karių.”Dėl finansinių 
sunkumų yra visų skaičių mažėjimas. Mūsų 
kariuomenė pagal gyventojų skaičių ma
žiausia regione, o grėsmės regione yra 
panašios. (...) Ateityje tie skaičiai turėtų 
didėti”, - kalbėjo RJuknevičienė.

Šių metų kariuomenės struktūrą dar 
svarstys parlamentiniai komitetai.

* * *
Pentagonas parems LR karius
(BNS) JAV Gynybos departamentas 

šešioms Europos šalims, tarp jų ir Lietu
vai, skirs apie 50 mln. dolerių, už kuriuos 
bus nupirkta įrangos Afganistane dislo
kuotoms šių šalių karinėms pajėgoms. 
Pasak “The Associated Press” (AP), šis 
paramos paketas maždaug lygiomis da
limis bus skirtas Lietuvai, Latvijai, Estijai, 
Gruzijai, Kroatijai ir Vengrijai, kurios Af
ganistane yra dislokavusios kiek mažiau 
nei 1,300 karių. Pinigai yra skiriami iš 350 
mln. dolerių Pentagono programos, kuri 
turi pagerinti antiteroristines JAV partne
rių operacijas. □
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Į Menas ir kultūra
Knygos “Eukaliptų tyloj” pristatymas 

Melbourne
Gražina 

Pranauskienė

Gyvenimas 
nuolat stebina 
pasikeitimais. 
Daugelis galbūt 
nesitikėjome, jog 
atsidursime Aus
tralijoje, tačiau 
likimas nulėmė 
mūsų pasirinkimą. Apie 100,000 pokario 
laikotarpio lietuvių kūrė savo ateitį Ame
rikoje, Brazilijoje, Argentinoje, o maždaug 
10,000 prisiglaudė Australijoje. Statisti
kos biuro duomenimis, 1970s - 2000s 
metais čia apsigyveno dar 700 tautiečių.

Ilgai ir išsamiai galėtumėm nagrinėti 
tautos dalies atsiskyrimo bei sugriautų gy
venimų pasekmes, ar dalintis mintimis apie 
viltis ir svajones sugrįžti į savo protėvių 
žemę. Dažnai proginių koncertų metu ten
ka matyti jūsų ašaras, kurios negali ne
jaudinti nuo tėvynės atsiskyrusio žmogaus. 
Jausminga daina yra opi tautos ašara.

UŽ JŪRIŲ MARIŲ
Debesų šešėliais nusėta padangė 
Šėlsta, nerimauja vakaro tyloj. 
Trokštu pamąstyti apie savo dalią, 
Svetimą likimą terpėj svetimoj.

Ilgos tamsios naktys neišduos troškimų, 
Tepalengvins naštą užslėptą širdy. 
Lietuvos padangėj išnešiotos mintys 
Atsilieps svajonėm tolimoj šaly.

O užjūrių marių, o už vandenėlių, 
Atkartosiu aidu, šlamesiu pušų, 
Tolimojpadangėj Tavo mielą vardą, 
Su savim nešiosiu amžinai širdy.

Justinui Marcinkevičiui - 80
Lidija Šimkutė - Pocienė

Šiemet Justinas Marcinkevičius kovo 
mėnesį atšventė garbingą 80metų sukaktį.

Siam paminėjimui buvo suorganizuoti 
įvairūs renginiai Lietuvoje, pateikti interviu 
su poetu ir plačiai aprašyta spaudoje. Šis 
reiškinys užtikrina Lietuvą tebeesant Dai
nių šalimi, nežiūrint poezijos knygų gerokai 
sumažinto tiražo ir šiuo metiniu smarkiai 
apkirpto biudžeto, skirto kultūrai.

Palyginus su Australija, kuri žymiai ge
riau stovi ekonomine prasme, jos geriausi 
poetai nesulaukia tokios šlovės.

Justinas Marcinkevičius, poetas, 
rašytojas, vertėjas, gimė 1930 m. kovo 10 d 
Važatkiemyje (Ašmintos vlsč., Marijam
polės apskr.). Nuo 1990 m. - Lietuvos MA 
tikrasis narys. 1954 m. baigė Vilniaus 
universitetą (lietuvių kalbą ir literatūrą). 
1953-59 m. dirbo žurnalų “Genys” ir 
“Pergalė” redakcijose. 1959 - 60 m LSSR 
Rašytojų sąjungos valdybos sekretorius. 
Nuo 1965 m. rašytojas profesionalas.

Justinas Marcinkevičius buvo ir liko 
vienas iš populiariausių ir produktyviausių 
poetų Lietuvoje. Daugelio nuomone, J. Mar
cinkevičius vertas ne tik “tautospoeto” var- 
do, bet ir geriausio XXa. poeto vardo.

Poetas aktyviai dalyvavo Sąjūdžio 
veikloje atkuriant Lietuvos nepriklau
somybę (1988 - Sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės, 1988 - 89 - Sąjūdžio Seimo tary
bos narys).

1955 m. išėjo pirmasis jo eilėraščių rin
kinys “Prašau žodžio”. Po to viena po ki
tos sekė naujos poezijos knygos, tarp jų 
“Dvidešimtas pavasaris” (1956,3/1970), 
kuris pelnė LSSR valstybinę premiją 

Lietuva, tėvyne, Tu viena man duota, 
Brangenybės Tavo slypi kalboje, 
Tavo tyrą grožį, bočių apdainuotą, 
Visada girdėsiu sielos raudoje.

Nesvarbu kada ir kokiomis aplinkybė
mis atsiduriame toli nuo namų, - svarbu 
išmokti gyventi be tos vienintelės tėvynės. 
O ten sugrįžtame kasdien, nors ir minti
mis, prisimindami draugus ir artimuosius, 
gatveles, senamiesčius, obuolių ir že
muogių kvapą.

LAPŲ TYLA
Audrai pakilus debesys skrieja,
Rūkas nusmelkia ryto drėgme, 
Kenčiančią sielą skausmas užlieja 
Nebeužgyjantis praradime.

Plunksnos miklumas pažeria mintį, 
Skleidžiasi lapo plataus baltume, 
Liejasi raidės laiko upeliais 
Ilgesio tyro slaptam laukime.

Lapai beformiai, lapai bekvapiai,
Krenta nuo medžių, gula šalia, 
Šniokščiantys vėjai, džiūstančias šakos, 
Gailiai dejuoja mano sapne.

Ąžuolo šauksmas supa svajonę,
Sėdžiu prie lango, dėstau raktus, 
Girgždančią spyną sunkiai pakėlus 
Užrakinu  ja svajonių vartus.

Praeitis skatina burtis į lietuvišką drau
gystės žiedą, kuris, nuolat puoselėjamus, 
garsina mūsų darbus, kad ir svetimoje ter
pėje. Aš prarastą tėvynę garbinu eilėmis, 
persunktomis meile gamtai ir žmonėms.

ŽIDINIO PASLAPTYS
Tyloje susitinka svajonės,

(1957). “Publicistinė 
poema” (1961), atitikusi 
socialistinio realizmo 
reikalavimus. Eilėraščių 
rinkiniuose “Mediniai 
tiltai” (1966) ir “Lieps
nojantis krūmas” (1968) 
sakralizuojami realūs 
tėviškės, motinos ir tėvo 
bei kaimo buities vaiz
dai. “Pažinimo medis” 
(1979, 2/2001) skirtas 
lietuvių raštijos ir tauti
nės savimonės formavi
muisi XVI - XIX am
žiuje. Vėlesniuose poe
zijos rinkiniuose kai
miškoji tėviškė tampa 
savotiška Lietuvos me
tonimija, apibendrinanti ir filosofiškai 
įprasminanti būties laikinumo ir gimi
nystės ryšio su viskuo kas gyva suvokimą. 
Dažnai transformuojami tautosakiniai, 
mitologiniai motyvai, o kalba suvokiama 
ir kaip tautiškumo pamatas, ir kaip kū
rybinės galios išraiška. Rinkinys “Eilė
raščiai iš dienoraščio” (1993,2/1994) šiek 
tiek publicistiškas, kai kur atvirai iro
niškas. Vėlesniuose kūriniuose grįžtama 
prie ankstesnių temų: gimtinė, motina, 
malda, Lietuvos, gimtosios kalbos liki
mas bei nuostaba - kiek skausmo ir kiek 
grožio kasdienybėje. Paskutiniųjų metų 
poezija tapo uždaresnė, dažnai gilinamasi 
įžmogaus elegines būsenas.

J. Marcinkevičius yra parašęs ir prozos 
kūrinių: apysaka “Pušis, kuri juokėsi” 
(1961,2/1971), eseistikos knyga “Dieno
raštis be datų”. Reikšmingos filosofiško- 

Susijungia vingiuoti takai, 
Atsitūpęs prie židinio seno, 
Tu slaptąsias mintis išsakai.

Neužmirštami metai negrįžta,
Jie nusineša laimę, džiaugsmus, 
Tad norėčiau sustot, pamąstyti, 
Prisiminti senuosius laikus.

Nusibraukti pražilusią sruogą, 
Nuo išvargintos raukšlių kaktos, 
Nusigręžti nuo visko kas bloga, 
Nuo likimo dalios paskirtos.

Dar kūrenk man liepsnojančią ugnį,
Pažarstyk pelenų likučius,
Tarp paklydusių tolių, bedugnių, 
Lauk sugrįžtant manęs į svečius.

Peršasi išvada, jog iš tolo meilė yra daug 
stipresnė. Meilė vaikystei, motinai, nerū
pestingoms jaunystės dienoms, lyginama 
su svečiąja šalim, kurioje gyvenu daugiau 
negu 20 metų, - visa tai su kaupu išsilieja 
iš širdies parašytuose žodžiuose. Tarp jų 
randa vietą ir “Viliojanti Australija”:

Lietus nuplovė pėdsakus praeivių, 
O saulė spigina pašėlusiu karščiu, 
Kavinėj sėdžiu ir dairaus keleivių, 
Atvykusių iš tolimų kraštų.

Į šalį, kur žmonėms nereikia kailių,
Kur žiemą lyja, vasara karšta,
Kur daug turtuolių, bet taip pat bedarbių, 
Kur aš pati jaučiuosi svetima.

Kur apsirengę vaikštom be fasonų,
Kur vandenynas išplaukia žvaigždėm, 
Kur su vorais irsti gyvatėm augam, 
Kur priešpiečiams užkandam „m & m ”.

Kur koaliukai medžiuose smalsuoliai
Iš tolo žvilgčioja praeiviams į akis, 
Papūgos puošnios uodegas šukuojas, 
Šikšnosparniai kur kabo per naktis.

Turistų akys neaprėpia plotų,
Tos begalinės dykumos kraštų, »
O vandenynu lekiančios žuvėdros 

Nuotraukoje iš kairės: Genutė ir Justinas Marcinkevičiai, Lidija Šimkutė.

sios poemos: “Donelaitis” (1964), 
“Siena” (1965), baladžių poema “Devyni 
broliai” (1969), “Pažinimo medis” (1979). 
Žymiausia poeto draminė trilogija: 
“Mindaugas” (1968,2 /1970), pelnė LSSR 
valstybinę premiją (1969), “Mažvydas” 
(past. 1976, 1997, išsp. 1977, 3/1996), 
“Katedra” (1971,2/1978, past. 1971; visos 
išleistos 1978, 2/1988). Dramose iške-
liamos reikšmingos laikmečio ir žmogaus 
būties problemos, pareigos ir asmenybės 
laisvės klausimai.

Poetas parašė penkias knygas vaikams 
ir išvertė kelis A Mickevičiaus bei Puškino 
kūrinius, nemažai Lermontovo, Jesenino 
poezijos ir epus “Kalevala” bei “Kalevo 
sūnus”. J. Marcinkevičiaus kūryba išvers
ta į 18 ar daugiau kalbų. Apie jį yra sukurti 
dokumentiniai filmai.

Paminėkime keletą jam suteiktų reikš-

Neaplenkia viliojančių krantų.

Platybėm tavo žavisi pasaulis
Ir mes, gyvenantys, atvykę iš toli,
Tu paslaptinga, tu kengūrų žemė,
Į svetimus su pagarba žiūri.

Kol nerašiau, kankino dvasinė tuštu
ma, o kai pradėjau miklinti plunksną, 
puslapiai prisipildė paliktų namų ilge
sio. Užbaigus “Eukaliptų tylą”, pajutau 
palengvėjimą, tarsi būčiau išsprendusi 
sunkiausią užduotį.

MEDAUS KORIAI
Seniai nebenešioju kailių,
Nebedėviu aukštų kubių,
Nebesuku plaukų galiukų
Ir neberišiu kaspinų.

Karoliai, kriauklės ir blizgučiai
Pabiro stalčiuose giliai,
Net knygos dulkėmis aprūko,
Tik paukščiai čirškia taip meiliai.

Gyvybės vandenio pasėmus
Prausiuosi juo aš po lietaus,
Įspaudžia atvaizdą į rėmus
Ir naktimis ilgai vartaus.

Tas atvaizdas tai Tavo veidas,
Paskendęs laiko sopuliuos
Tiesiu rankas, kol rūkas sklaidos, 
Pakfysdama klaidžiuos keliuos.

O nuo dainos net miškas skamba,
Atsiliepia garsų gama
Kregždučių žirklėmis mojuoja
Viltis guodėja mylima.

Gyvenimas mane išmokė vertinti 
kiekvieną išeivijoje pragyventą akimirką, 
nors ne kartą sužibančią praradimo 
ašaromis. (Bus daugiau)

Gražinos Pranauskicnės knygos “Eu
kaliptų tyloj” pristatymas įvyks sekma
dienį, gegužės 2 dieną, 2 valandą po pietų, 
Melbourno Lietuvių Namų Teatro salėje, 
44 Errol St, North Melbourne.

mingų apdovanojimų: 
1957 m. - Lietuvos 
Respublikos valstybi
nė premija už poemą 
“Dvidešimtas pava
saris”; 1965 m. jis - 
"Poezijos pavasario” 
laureatas; 1969 m. 
Lietuvos Respublikos 

valstybinė premija už 
dramą - poemą “Min
daugas”; 2000 m. - 
Literatūrinės “Varpų” 
premijos laureatas; 
2001 m. - Nacionali
nės kultūros ir meno 
premijos laureatas; 
2005 m. - Pasaulinės 
intelektinės nuosavy
bės organizacijos ap

dovanojimas; Gedimino trečio (1993) ir 
pirmo laipsnio (1997) ordinai; Vytauto 
Didžiojo ordino Didysis Kryžius (2003); 
Lietuvos nacionalinė premija (2001); 
Baltijos Asamblėjos premija (2005); 
Nacionalinė kultūros pažangos premija 
(2008); Nepriklausomybės 20 m. atkūri
mo medalis (2010).

Norėčiau trumpai pasidalinti keliais 
įspūdžiais, patirtais ne kartą sutikus ir ne 
vienerius metus pažinus gerbiamą poetą. 
Teko būti svečiuose pas p.p. Marcinkevičius 
dar 1987m., per savo antrąją viešnagę Lie
tuvoje. Buvau tuomet lietuvių kalbos vasa
ros kursuose Vilniaus Universitete.

Iš pirmo susitikimo mane imponavo jo 
paprastumas, ir žmogiška šiluma. Per eilę 
metų patyriau, kokia didelė jo meilė Lie-

Nukeltaį6 psL

Mūsų Pastogė Nr. 14, 2010.04.14, psl. 5

5



Sportas_________________
Sports Club KOVAS News

Justinui Marcinkevičiui - 80

Nita Wallis

Like that 
other bird the 
Phoenix, 
KOVAS is now 
renewing itself. 
All this 
happened at the 
last Annual
General Meeting, 
which was held 
at the Lithuanian Club in Bankstown on 
21st March 2010. There may not have 
been many Members attending, as is usually 
the case because nobody wants to be 
elected to the Committee. But what a 
difference this time! Practically everyone 
wanted to be on the Committee! That is 
what I call enthusiasm!

The KOVAS Committee for 2010 is:
Tom Jablonskis - President
Gediminas Sauka - Vice-President
Ray Jurkūnas - 
Rita Kasperaitis - 
Peter Burokas - 
Peter Kaim - 
Jonathan Lee -

Treasurer
Secretary
Member
Member
Member

Peter Andriejūnas - Member
Robert Liutackas - Member.

You may recognise some familiar names

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.P.” nr. 13.

Pacifiko bliuzai: ant 
absurdo ribos su 
“Virgin Blue” *

Būna, kad keleiviai apsirinka, ir tai 
pasitaiko taip dažnai, kad pasidaro lyg 
oro kelionių štampas. Skrydžiai į Austra
liją dažnai vyksta tuoj po vidurnakčio, 
taigi keleiviai turi būti aerouoste dieną 
prieš tai, negu pažymėta biliete. Neišven
giamai, pabuvę Balyje savaitę ar dvi ir 
visiškai atsipalaidavę, kai kurie keleiviai j 
savo kelionės dokumentus nekreipia daug 
dėmesio. Baigiantis atostogoms, išnyksta 
būtinybė žinoti, kokia dabar diena. Vis 
dėlto daugumą keleivių ateities planavi
mo likučiai dar priverčia prieš išskren- 
dant skubiai pasižiūrėti j savo bilietą. Ir 
dažnai jie gali paskaityti ką nors panašaus 
j: “Skrydis: šeštadienį, 23 sausio 12.05 prieš 
pietus”. Dar apsvaigę nuo buvusių atosto
gų, keleiviai atvyksta šeštadienį 10 vai. 
ryto ir sužino, kad jų lėktuvas išskrido 
prieš 22 valandas be jų.

Taip atsitinka mano draugei (vadinki
me ją “M”, nes visi ją taip vadina), kuri 
ruošiasi išvykti iš Bali šeštadienio rytą. Ir 
tada, savo didžiam nusivylimui, ji suži
no, kad jos Pacific Blue skrydis buvo 
vidurnaktį ir, aišku, jos tenai nebuvo. Ji 
bando susisiekti su oro linija, tačiau dabar 
jau beverčiame, jos kelionės plane tokios 
informacijos nėra.

Laimei, jos viešbutyje yra labai paslau
gi tarnautoja, kuri paskambina į Pacific 
Blue vietinę kontorą, kurioje labai simpa
tinga mergina sako: “O, tu vargšele! Ateik 
į kontorą - mes tuojau viską sutvarkysi
me” M dar to nežino, bet tuo momentu 
buvo pasiektas aukščiausias keleivių 
aptarnavimo lygis. Ji pasiima taksi ir nu
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that have returned to work for KOVAS.
I hope this will encourage other 

Members who have been missing for 
many years to return. Remember, you used 
to have fun while being part of this great 
Sports Club. And how about encouraging 
the younger members of your family to 
join and have the fun that you used to have?

We will have exciting things 
happening. One of these is the new 
KOVAS FLAG. Yes, our old one, which 
has led us into many Sporto Šventės, is 
now retiring. Not by choice, like so many 
of our Veterans.. ..just worn out. A new one 
has been ordered and soon we will have a 
Party to welcome it in the traditional 
manner. You must not miss this Special 
Event.

If you are a new player, looking for a 
great Club to join, or a past member, who 
has realised that something is missing in 
your life and you would like to catch up 
with some old friends call Tom Jablonskis 
on 97187122 home or 040066 9065 
mobile. His email is

tom.jablonskis@gmail.com
Watch this space for further news and 

information.
P.S. I believe volleyball is being 

revived at KOVAS. Have you played it 
before? No, maybe this is the game for 
you, come and check it out. □ 

važiuoja į nuošalią kontorą, sumokėdama 
40,000 rupijų, bet atvažiavusią ją pa
brėžtinai abejingai pasitinka visai kitas 
keleivių aptarnavimo tarnautojas. Jis el
giasi lyg dirbti šeštadienį būtų nepagrįs
tas reikalavimas ir atsisako jai padėti.

Tarnautojas: “Deja, aš jums niekuo 
negaliu padėti.”

M: Bet jūs man pasakėt telefonu, kad 
aš atvažiuočiau, ir jūs viską sutvarkysite.”

T : “Mergina, kuri jums tai pasakė, jau 
išėjo namo”.

M.: “Tai jūs manpadėkite”.
T: “Ne. Tai ne mūsų problema. Jūs 

praleidote skrydį”.
M.: “Aš tą žinau, bet ką man dabar 

daryti?”
T. (Gūsčiodamas pečiais): “Grįžkite į 

viešbutį. Užsisakykite intenetu kitą 
skrydį”.

M.: O, bet aš neturiu kompiuterio. Ar 
aš negaliu užsisakyti skrydžio iš čia?”

T: “Ne. Eikite namo. Užsisakykite 
skrydį internetu”.

Važiuodama visą 40,000 rupijų kelią 
atgal į viešbutį, vos ne verkdama, M galvo
ja apie prieštaraujančią logiką turėti vie
tinę oro linijos kontorą su keleivių ap
tarnavimo personalu, kurie negali iš
spręsti problemos, neduoda jokių nau
dingų patarimų ir net nesugeba išrašyti 
ar užsakyti bilieto. Bet labiausiai jai 
skaudu, kad jiems ji visai nerūpi.

Tuo tarpu aš surandu Australijoje 
esantį keleivių aptarnavimo numerį ir jai 
paduodu. M jiems paskambina. Ne, jie 
nieko negali padaryti. Jie mandagiai 
paaiškina, kad tai ne jų kaltė, kad ji pra
leido skrydį. Negali ginčytis - taip yra. 
Jie pataria paskambinti kelionės drau
dimui, bet ir jie aiškina, kad tai buvo ke
leivio kaltė ir todėl nuostolis neatlygi
namas. Paslaugieji keleivių aptarnautojai 
pasiūlo užsakyti naują skrydį per internetą.

Kol tas vyksta aš internete surandu 
skrydį už 595 Australijos dolerių ir pa
skambinu M. Ji tada nueina į intemeti-

Atkelta iš 3 psl.
tuvai, koks gilus rūpestis dėl tautos išsi- 
vaikščiojimo, kokia santūri, mandagi laiky
sena, nepaisant įvairių užsipuolimų iš kai 
kurių žmonių.

Kitoje viešnagėje 1989m. buvau pakvies
ta į Vertėjų konferenciją Vilniuje. Tadagerb. 
poetas pakvietė mane važiuoti į Kalbos 
šventę Šiauliuose ir padovanojo savo poe
zijos rinkinį, kuriame įrašė:„Mielai viešniai 
poetei Lidijai Šimkutei kalbančiai tą patį 

Mirus ilgamečiu! Melbourne Pensininkų Sąjungos nariui

AftA Petrui Baltučiui,
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame žmoną Danutę, Pensininkų Są

jungos pirmininkę, šeimą, artimuosius bei draugus.
Melbourne Pensininkų Sąjungos Valdyba ir nariai

Mirus

Aft A Petrui Baltučiui,
nuoširdžiai užjaučiame brolį Viktorą Baltutį, ilgametį “Mūsų Pastogės” 

bendradarbį, žmoną Danutę ir visus artimuosius.
“Mūsų Pastogės” Redakcija

Mirus

AftA Vincui Červinui
Lietuvoje, reiškiame gilią užuojautą broliui Juozui su žmona Skirma, 

gyvenantiems Sydnėjuje, ir visiems giminėms Lietuvoje. Kartu liūdime
Zita ir Pranas Andriukaičiai

Šviesaus atminimo

AftA Gediminui Karazijai
apleidus šią ašarų pakalnę, liūdime drauge su Tavimi, brangi Aliute, jūsų 

sūnumis Vytautu ir Algiu, anūkais ir kitais artimaisiais Australijoje ir Lietuvoje.

« aukojame „Mūsų Pastogei“ $50.
Rita ir Mailzas Ormsbiai

Tauriam Lietuviui

Gediminui Karazijai
mirus, kartu liūdėdami nuoširdžiai užjaučiame žmoną ALENĄ, sūnus 

VYTAUTĄ ir ALGĮ, visus gimines ir artimuosius.
Elena Jonaitienė

' Arūnas, Rasa, Eglė
aukoju “Musų Pastogei” $100.

Mirus

Janinai Kenderes
Nuoširdžiai užjaučiame seseris Nijolę Jurkšaitienę ir Gražiną Černiauskienę, 

jų mamą Aleksandrą Šliafertienę. Užuojautos žodžius skiriame Velionės šei
mai: vyrui Michel, sūnui Michael Jnr., dukrai Dianai ir anūkams.

Sydnėjaus choras “Daina”

nę kavinę užsisakyti skrydžio.
Labai keistu sutapimu visa interneto 

informacija yra tik apie pietinę Bali dalį. 
Nuostabu. M vėl turi susisiekti su Austra
lija ir paaiškinti padėtį. Australija mielai 
sutinka užsakyti skrydį. Jis kainuos 610 
Amerikos dolerių. Kvepia labai nemalo
niu padėties be išeities pasinaudojimu, 
bet ką ji gali padaryti? Ir, be abejo, nors 
oro linijos vadovybė sugeba labai pa
grįstai paaiškinti, kodėl Australijos pi
lietis, skrendantis į Australiją australiška 
oro linija, turi mokėti Amerikos doleriais, 
jos tas paaiškinimas nepatenkina. Ji visai 
nesijaučia laiminga.

Na tiek to. Praleisti skrydį dėl to, kad 
apsirikai dėl datos ir laiko, yra truputį 
nerūpestinga, ir niekas negali tikėtis kito 
skrydžio dykai. Pats esi atsakingas, ir 
gyvenimas eina toliau. Apmokėta, bet 
tuščia vieta lėktuve nuskrido iš Bali į 
Australiją, o keleivis turi nusipirkti kitą. 

poezijos rožančių“. Sujaudino mane šie 
žodžiai ir, aišku, paskatino mane toliau 
rašyti.

Džiaugiuosi, kad per skubančius me
tus palaikėme draugišką ryšį. Esu mieliems 
p. Justinui ir jo žmonai p.Genutei dėkinga 
už jų nuolatinį vaišingumą ir šilumą.

Apgailestauju, kad negalėjau būti Vil
niuje švenčiant garbingą poeto 80 metų 
sukaktį.

□

Bet kas tikrai erzina, tai yra būdas, kuriuo 
naujas skrydis buvo parūpintas - ar tik
riau, neparūpintas. Net ir su pigiausiais 
bilietais keleiviams patarnavimas turėtų 
būti privalomas, ne taip, kaip maistas - 
pasirinktinai. Keleiviai tikisi, kad net jų 
pačių padarytos klaidos bus sprendžia
mos mandagiai ir atjaučiant. Šiuo atveju 
nebuvo jokio bandymo padėti keleiviui 
ir dar pasunkino jo padėtį parodant vi
sišką abejingumą. Atrodė, kad vyksta 
paslėptas pasmerkimas - bausmė už 
“neatvykimą” į skrydį, tarytum keleivis 
tyčia bandė įžeisti oro liniją.

Aš atsimenu senus laikus, kai ši oro 
linija garsėjo savo gera nuotaika ir pui
kiais ryšiais su keleiviais. Kas atsitiko?

★Pavadinime yra neišverčiamas žo
džių žaidimas: “Virgin (verging) on the 
Ridiculous in Bali”. Pacific Blue yra 
tarptautinis Virgin Blue padalinys.

(Bus daugiau)
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Iš Redakcijos pašto
LB Saudas Sąjungos Valdybos įvadas

Tebesitęsiant nesutarimams, pastaruoju metu “Mūsų Pastogės” Redakcija elektro
niniu paštu gavo du ilgus (2 - 3 lapų) raštus iš ALB Krašto Valdybos pirmininkės dr. 
Angonitos Wallis ir esamos Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininko p. Vytauto 
Juškos, kuriuose su detalizuotomis nuorodomis į ALB Statutą ir į ALC - Sydney Inc. 
Statutą daromos skirtingos išvados. Nežiūrint šių statutinių punktų vertingumo, 
raštuose taip pat yra ir teiginių ar frazių, kurios, ypač paliesdamos specifinius as
menis, gali turėti teisinių pasekmių. Todėl gautus rašinius spausdiname nepilnai, 
praleistas teksto dalis pažymint laužtais skliausteliais: [... ]

LB Spaudos Sąjungos Valdybos nuomone, nesutarimas tarp šių dviejų pusių jau 
persikelia į ALB Krašto Tarybos (arba, ne sesijų metu, ALB Krašto Tarybos Pre
zidiumo) kompetenciją.

Todėl tolesni su šiomis pusėmis susieti kontroversiniai rašiniai “Mūsų 
Pastogėje” nebus spausdinami.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Gerb. Redaktore,
Manau, kad uženka diskutuoti, ar ši 

Apylinkės Valdyba yra legali, ar nelegali. 
Kitų bendruomenių akimis žiūrint, Syd
ney bendruomenė tapo pajuokos objektu, 
nes nesugeba išspręsti pačių pagrindinių 
ir esminių dalykų, t.y. surengti teisėtus 
rinkimus, remiantis NSW Inkorporacijos 
Įstatymu.

[...]

Šis [š-in. balandžio 24 d J Visuo
tinis Susirinkimas yra atšauktas.

Explanation (Paaiškinimas)
1. On 11 October 2009 a purported 

Annual General Meeting of Australian 
Lithuanian Community - Sydney Inc 
9878988 (“ALC Sydney Inc”) was 
convened not in accordance with its 
Constitution.

2. Persons pretending to be a 
Committee of ALC Sydney Inc reached 
agreement with Krašto Valdyba (“KV”) to 
operate in convening a function for the 
Ambassador’s visit under the umbrella of 
KV, and were directed by and promised 
thereafter to legally call a meeting to 
appoint a valid Committee.

3. No steps have been taken by the de 
facto Committee to call a General 
Meeting and they have positively and 
deliberately repudiated attempts by KV, 
published in “Mūsų Pastogė”, to call such 
a meeting. They have further indicated to 
KV their deliberate intention not to call a 
General Meeting as required by ALC 
Sydney Inc Constitution.

4a. Paragraph 2 of the Federal 
Constitution (ALB Statutas) states:

“Lithuanians .... irrespective of age, 
gender, creed or persuasion are members of 
the ALB as lone as they com ply with the ALB 
Constitution”.

“ALB nariai yra visi lietuviai ar lietuvių 
kilmės žmonės bei lietuvių mišrių šeimų 
nariai be amžiaus, lyties, tikėjimo ar pa
žiūrų skirtumo, jeigu jie pildo ALB statutą “

4b. Paragraph 4 of the Federal 
Constitution states:

“Persons mentioned in paragraph 2.... 
who have deliberately breached the ALB 
Constitution cease to be members of the 
ALB’’.

“Asmenys, minėti antrame straipsnyje... 
sąmoningai nusikaltę ALB statutui, nu
stoja būti ALB nariais. ”

5. Persons presently known by KV to 
comprise officers of the illegal de facto 
Committee of ALC Sydney Inc are:

• Jadvyga Burokienė
• Vytautas Juška
• Kristina Dičiūnienė
• Loretta Grybauskas
• Greta Savickaitė-Fletcher
6. Persons involved in this de facto 

Committee have indicated that KV has no 
authority to direct ALC Sydney Inc how 

it conducts its affairs, and have otherwise 
shown contempt for KV, e.g. the treatment 
of its President at the Ambassador’s 
Function.

7. And yet : Paragraph 29(d) of the 
ALB Constitution states “That after ALB 
Apylinkės Valdyba becomes incorporated, 
the newly incorporated AV takes over all 
of the Apylinkės Valdybos obligations 
and laws “

“ALB Apylinkės Valdybai įsikorpora- 
vus, naujai inkorporuota Valdyba perima 
visus Apylinkės Valdybos įsipareigojimus ir 
teises.”

We quote an excerpt from the letter of 
the Court of Honour ( Garbės Teismas ) 
which states: that the newly incorporated 
ALB Sydney Apylinkės Valdyba in its new 
incorporation law states its objectives 
(tikslai) as:

“2.(a) to acquire and take over all 
assets of the present unincorporated body 
known as “Australian Lithuanian 
Community Sydney “and to carry on the 
objectives of the said body “

“This Statute pledges the ALB Sydney 
Inc. members and Valdyba to continue the 
ALB work and adhere to the objectives 
and laws of ALB, which are written in the 
ALB Constitution ”

“ Sis įstatas įpareigoja ALB Sydney Inc. 
narius ir Valdybą toliau tęsti ankstyvesnę 
ALB veiklą ir laikytis ALB tikslų bei 
uždavinių, kurie yra surašyti ALB Statute. ”

8. Paragraph 21(ALB) states:
“The Federal Executive advises and co

ordinates the work of Regional Executives. 
The Federal Executive decrees must be 
implemented by Regional Executives”.

“Krašto Valdyba instruktuoja, derina ir 
prižiūri Apylinkių Valdybų veiklą. Krašto 
Valdybos potvarkiai (Decrees (Apylinkių 
Valdyboms privalomi.

Decree (Potvarkis);
1 It is decreed by Krašto Valdyba that 

the Sydney Regional Community is 
presently suspended from nominating 
any delegates to Australian Lithuanian 
Council (Taryba ) because ALC Sydney 
Inc. presently has no Committee of 
Management and therefore cannot legally 
nominate delegates the ALB Council 
(Taryba)

2 [...]
3 NOTE: Krašto Valdyba will 

consider a reversal of these decrees, when 
and if the Sydney Regional Community 
decides to:

(i) Wind up ALC Sydney Inc as a 
corporation which they find too difficult to 
manage; and revert to the Constitution of 
an unincorporated Association; or

(ii) Take all necessary steps to appoint 
a valid Committee of ALC Sydney Inc and 
conduct the affairs of that organization 
according to law

4 NOTE: Krašto Valdyba apologises 
to all well-meaning members of the

Gerb. Redaktore,
Dėl Skelbiamo „Special General 

Meeting“ (SGM)
Praėjusių metų spalio 11-tą dieną 

įvykusiame Australijos Lietuvių Ben
druomenės - Sydnėjaus Apylinkės 
Metiniame Susirinkime buvo išrinkta 
nauja Apylinkės Valdyba. Susirinkimas 
buvo viešas, pirmininkautas bendruome
nės nario, balsavimas buvo atviras ir 
rinkimai pravesti Mandatų Komisijos 
nuožiūroje. Susirinkimo Protokolas 
paruoštas, pasirašytas, ir juo Apylinkės 
valdžia perduota naujai išrinktai Valdy
bai. Jos esamą sąstatą sudaro rinkti ir 
kooptuoti nariai, sekančiai pasiskirstę 
pareigomis:

Vytautas Juška - pirmininkas.
Greta Savickaitė-Fletcher - vice 

pirmininkė,
Loretta Šarkauskaitė-Grybauskienė - 

sekretorė,
Kristina Dičiūninė - iždininkė,
Jadvyga Burokienė - narė visuome

niniams ryšiams.
Prabėgus šešetui savaičių pasipylė 

lavina kaltinimų, kurių pagrindinis tei
ginys yra tas, kad bendruomenės narių 
viešame susirinkime išrinktoji Valdyba 
yra nelegali. [...]

Pagrindinis dr. A Wallis teiginys yra tas, 
kad ši Valdyba buvo neteisėtai išrinkta, 
nesilaikant Statuto.

Peržiūrėjus kandidatuojančių įteiktas 
nominacijas rasta, kad apart p. Danutės 
Lee, kurios nominacija buvo pasirašyta 
spalio 4 d., visos kitos nominacijos nebu- • 
vo įteiktos Statuto 15-ajam straipsnyje 
numatytu laiku, t. y. 7 dienų prieš susi- 
rinkiminą termine, tad tos nominacijos 
yra negaliojančios. Beje, p. Danutė Lee 
atsiėmė savo nominaciją prieš rinkimus, 
tad prasidėjus rinkimams nebuvo nė vie
nos galiojančios nominacijos naujai 
Apylinkės Valdybai sudaryti.

Statute 15-ojo straipsnio antroji dalis 
[15(2)] nurodo, kad nesant reikalingam 
nominacijų skaičiui, nominacijos yra 
priimamos pačiam Metiniame Susi
rinkime. Būtent taip ir įvyko spalio 11d. 
Metinio Susirinkimo metu, nesant kan
didatų, tie kandidatų vardai, kurie buvo 
pasiūlyti - buvo teisėtai pasiūlyti, 
galiojantys ir kandidatai i Valdybą buvo 
teisėtai išrinkti.

Esamoji Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
yra teisėta ir legali. Ji buvo teisėtai ir 
legaliai nominuota ir išrinkta. Visi iš
puoliai prieš ją ir visi teiginiai, kad ji nėra 
legali, prasilenkia su faktais, su Statute 
numatytomis taisyklėmis, ir iškraipo Me
tiniame Susirinkime įvykusius rinkimus 
ir bendruomenės narių daugumos išreikš
tą valią.

Dr.A.Wallis, nesilaikydama Statuto,

Sydney Lithuanian Community who are 
deprived of Federal representation by 
this action. The Australian Lithuanian 
Community has an obligation of loyalty 
to Australia and to uphold its laws. When 
the best efforts of Krašto Valdyba are 
treated with contempt, it has a duty to 
uphold its Constitution for the benefit of 
ALB as a whole. If Sydney Regional 
Community disagrees with the decrees 
now made, it can exercise its rights in the 
ballot box. However, it will need a legal 
Committee before it can appoint any 
delegates to vote at ALB Council 
(Taryba). There would seem to be no 
point in having a Federal Community 
body ( Krašto Valdyba ) unless members 
are prepared to respect it.

ALB Krašto Valdybos Committee
Decrees made April 8,2010

Dr. Angonita Wallis,
ALB Krašto Valdybos pirmininkė 

neteisėtai padavė skelbimą į „Mūsų 
Pastogę“, kuriame ji ir dar penki Apylin
kės nariai skelbiasi šaukiantys „Special 
General Meeting“ (SGM) naujai Apylinkės 
Valdybai rinkti. Šis šaukiamas SGM yra 
neteisėtas, nes nesilaikoma Statuto. Joks 
SGM negali būti šaukiamas savavališkai, 
šaukiamas pažeidžiant Statuto 25(4) 
pastraipą.

Skelbdama SGM, dr. Angonita Wallis 
pažeidė Statuto 25-tą straipsnį ir 25-to 
straipsnio trečios (3) dalies (b) ir (c) 
pastraipas [25(3)(b) ir25(3)(c)].

Apylinkės nariai turi teisę šaukti SGM 
tik tokiu atveju, jei, gavusi teisėtą 5% na
rių prašymą surengti SGM, Apylinkės 
Valdyba to neįvykdo vieno mėnesio bėgyje.

Pranešame, kad Apylinkės Valdybos 
sekretorė nėra sulaukusi 25(3)(b) pa
straipoje minimo 5% narių parašais pa
tvirtinto prašymo, reikalaujančio sušaukti 
SGM, kaip kad yra nustatyta Statuto 3(c) 
pastraipoje.

Beje, Apylinkės Valdyba gavo nuorašą 
skelbimo, kuris atspausdintas „Mūsų 
Pastogėje“. Šis skelbimas, teigiantis, jog 
atitinka 25(3)(a) pastraipai, neatitinka 
faktų. Esamoji Apylinkės Valdyba yra 
teisėtai išrinkta, tad teiginys, kad jos 
teisėtumas yra ginčijamas, apsilenkia su 
faktine 15(2) pastraipos prasme.

Nerimą kelia ir dr.A. Wallis SGM 
skelbimo tekstas, kuriame kalbama apie 
kažkokį „Proper Officer“. Tokio asmens 
ir posto kaip „Proper Officer“ iš viso nėra 
nei Statute, nei inkorporuotų organiza
cijų įstatymuose. Inkorporacijos įstaty
muose yra numatyta „Public Officer“ rolė. 
Vienintelis registruotas ir teisėtas 
Australian Lithuanian Community - Sydney 
Inc „Public Officer“ šiuo metu yra p. 
Kestutis Protas.

‘ [-•]
Bendruomenės narių žiniai pateikia

me ir nominuotų asmenų nominacijos 
detales, paimtas iš jų nominacijos anketų, 
pristatytų Sydney Apylinkės Metiniame 
Susirinkime:

Rymantė GELL
Nominuota Albinos Liutackienės ir 

Danutes Lee. Pasirašė 11/10/2009.
Albina LIUTACKIENĖ.
Nominuota Danutės Lee ir Margaritos 

Bimbos. Pasirašė 9/10/09.
Margarita BIMBA.
Nominuota Albinos Liutackienės ir 

Danutės Lee. Pasirašė 9/10/09.
Steve KRYŽIUS.
Nominuotas Kristinos Liutackienės ir 

Garry Penhall. Pasirašė 11/10/09.
Danutė LEE.
Nominuota Teodoro Rotco ir 

Marguaritos Rotcaitės. Pasirašė 4/10/09. 
Atsiėmė savo nominaciją prieš rinkimus.

Bendruomenės nariams pranešame, kad 
dr.A.Wallis ir kitu penkių apeliuojančių 
bendruomenės narių šaukiamas SGM yra 
negaliojantis, neturintis teisinio statuso 
ir negalintis priimti jokių rezoliucijų ar 
sprendimų. Bet koks susirinkimas, jei toks 
ir įvyktų balandžio 24d., bus neteisėtas ir 
prasižengiantis Statutui.

[...]
Pabrėžiame, kad 2010 m. balandžio 24 

d. šaukiamas SGM yra neteisėtas ir jame 
bendruomenės nariai neturėtų dalyvauti. 
Bet kokie sprendimai, priimti šiame 
susirinkime bus neteisėti ir, jeigu bus 
išrinkta nauja Valdyba, ji taip pat bus 
neteisėta. Susidarius tokiai situacijai, 
Public Officer pareiga bus informuoti 
Commissioner of Fair Trading, kuris tada 
gali bendruomenės inkorporavimą 
atšaukti.

Vytautas Juška,
Australian Lithuanian Community - 

Sydney Inc. pirmininkas 
2010 m. balandžio 7 d.
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Visus mylinčius dainą kviečiame į popietę

“Rudens lapai”
Pasiklausysime nuotaikingų ir linksmų dainų!

Popietė įvyks balandžio 18 dieną (sekmadienį), 2 vai. p.p.
Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”.

Bilieto kaina: 10 dolerių, vaikams iki 12 metų nemokamai
Choro “Daina” Valdyba

Melboumo Socialinės Globos Moterų Draugijos

metinis susirinkimas
Socialinės Globos Moterų (Melb.) Draugija kviečia visas nares ir prijaučiančias 

į metinį susirinkimą, kuris įvyks sekmadienį, balandžio 18 dieną, 2 vai. po pietų 
Lietuvių Namų Jubiliejinėje salėje.

Po susirinkimo - kavutė.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas ,
16 - 20 Meredith Street, Bankstown J

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

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

Airfares to Vilnius & to other EU cities
Discounted airfares are starting from $1,380.00 + taxes.

These airfares are valid for all seasons in 2010 at the same price. It is wise to 
book early and secure your low cost flight tickets in time before the sell-out.

Dial 1800 888 386 for vour free call to Estours Travel

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd., Corrimal East, Wollongong, NSW2518

Tel: ( 02) 4284 1688 & 1800 888 386 Fax.: (02) 4284 7823
E-mail: Vilnius@estours-travcl.com.aii

Website: www.estours-travel.com.au

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

-V

Lietuviški videofilmai Canberroje
Kviečiame Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos narius į 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.

Gegužės 8 d. - Naujųjų Metų koncertas Vilniuje.
Canberros Lietuvių Bendruomenės

Sąjungos Valdyba

Šių metų balandžio 24 dieną (šeštadienį) Sydnėjaus Lietuvių Klube 
turėjęs įvykti ALB Sydnėjaus Apylinkės

Special General Meeting yra atšauktas.
Paaiškinimus skaitykite “M.P.” psl. 7.

Sydnėjaus lietuvių bendruomenės dėmesiui
Pranešame, kad bendruomenės nariai, kurie nori susimokėti bendruomenės nario 

mokestį, gali tai padaryti sekmadienį, balandžio 18 dieną, nuo 1 vai. p.p. iki 3 vai. p.p., 
pas Kristiną Dičiūnienę, Valdybos iždininkę, Lietuvių Klube, Bankstowne.

Lauksime. Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Šių metų gegužės 2 dieną, sekmadienį, 2 valandą p.p., Melbourno Lietuvių 
Namų Teatro Salėje įvyks

Gražinos Pranauskienės 

knygos

„Eukaliptų 
tyloj“ 
pristatymas.
Popietę ves 

dr. Kazys Zdanius. 
Poeziją skaitys Aida Gogelytė.

Dainuos 
Gražina Pranauskienė.

Gitara ir fortepionu skambins Dr. Andrius Pranckūnas 
Pasirodys Victorian College of the Arts muzikantų trio: 

Julian Scheffer - klasikinė gitara
Yuliya Mik-solo 

Sarah Depasquale - smuikas 
Įėjimas nemokamas

Dėmesio “Pasaulio Lietuvio” skaitytojams
Gautas pranešimas iš spaustuvės Punske, kad nesusimokėjusiems prenumeratos už 

2010 metus. “Pasaulio Lietuvio” siuntimas bus nutrauktas. Buvo išsiųsti du paragini
mai ir mažai kas atsiliepė.

Jeigu turite kokių problemų, malonėkite pranešti “PL.” atstovui Australijoje Anta
nui Kramiliui, teL: (02) 97273131. E-mail: kramilius@optusnet.com.au

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

old1 ■Mxwnawo Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška 

Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018.
e-mail: juskagirl@y7mail.com www.ald2010.org

Australijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas:
www.austlb.org

Daugiau egzempliorių?
Skaitytojai, kuriems reikia kai kurių “MP” numerių papildomų egzempliorių, juos 

gali gauti pranešant įprastiniu adresu: “Mūsų Pastogė”, P.O. Box 550, Bankstown NSW 
1885, ir nurodant tikslų savo adresą.

Atsižvelgiant į siuntimo išlaidas, ekonomiškiausia užsakyti šitaip: 3 egz. - $5,6 egz. - 
$10, irt.t. “MP” Administracija

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

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Danius Kairaitis, 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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