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Lietuva - Expo 2010 Kinijoje

Baigiasi pasaulinė paroda „Expo 2010“. Šanchajuje, (Kinija), nuo gegužės turistams 
ir investuotojams reklamavosi apie 200 valstybių. Lietuvos atstovai parodoje džiaugiasi, 
kad mūsų valstybės paviljonas sulaukė pusšešto milijono lankytojų ir buvo 2-3 kartus 
populiaresnis nei kitų Baltijos šalių ekspozicijos. Lietuvos paviljonas reklamavo krep
šinio pasiekimus, gamtą, architektūrą, kurią galima apžiūrėti ir skrendant oro balionu.
Nuotraukoje - Lietuvos paviljone rodomi milžiniški Lietuvos vaizdai.

Daliai Grybauskaitei “Metų moters” titulas
Žurnalas “Glamour” 

Lietuvos Prezidentei Da
liai Grybauskaitei ir dar 
17-kos šalių vadovių mo
terų skyrė “Metų moters” 
titulą. “Moterys yra labiau 
susitelkusios savo šalyse 
siekti gyvenimo kokybės”, 
- JAV moterims skirta
me žurnale cituojama Lie
tuvos Prezidentė.

Be Dalios Grybauskai
tės, į specialią “Metų mo
ters” kategoriją “Šalių
vadovės moterys: išrinkto- Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, 
sios” dar pateko Vokietijos, ---------------------------------------------------------------------

R. Narušienė 
tikisi

Prezidentės 
parašo

(ELTA). Sei
mas pagaliau pri
ėmė naująjį Pilie
tybės įstatymą ir 
dabar su nerimu 

lauks Prezidentės parašo. Sulaukęs Dalios 
Grybauskaitės sprendimo Seimas spręs, 
ar yra būtinybė kreiptis į Konstitucinį 
Teismą (KT).

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) 
Valdybos pirmininkė Regina Narušienė 
mano, kad šis Seimas pagal savo galimy
bes palaimino optimalų įstatymo varian
tą. R. Narušienė viliasi, jog Prezidentė jį 
pasirašys. “Mes apie tai su Prezidente 
anksčiau kalbėjome. Ji sakė, kad remia tokį 
variantą”, - teigė PLB pirmininkė. R. Na
rušienė įsitikinusi, kad kreiptis į KT dėl 
įstatymo nėra jokio reikalo, nes Seimas 
priėmė politinį, o ne teisinį sprendimą.

Labai džiaugiamės, kad Pilietybės įs
tatymas pagaliau priimtas. Tobulumui ri
bų nėra, todėl ateityje, jei išlįs kokių nors 
trūkumų, bus galima jį pataisyti”, - “Lietu
vos žinioms” sakė R. Narušienė.

Dabar priimtas įstatymas numato de
vynis atvejus, kai kitos valstybės pilietybę 
turintys asmenys gali gauti ir Lietuvos 
pilietybę.

Tai - išvykusieji iš Lietuvos iki 1990 
metų kovo 11 dienos, taip pat išvažiavu
sieji po šios datos ir įgiję Europos Sąjun
gos ar NATO valstybės pilietybę. Dvigubą 
pilietybę galės turėti ir asmenys, kurie 
Lietuvos ir kitos valstybės pilietybę gavo 
gimdami ar sudarydami santuoką, Lietu
vos piliečių įvaikinti asmenys bei Lietuvos

MJkių apžvalga
pilietis, įvaikintas kitos valstybės piliečių 
ir dėl to įgijęs kitą pilietybę.

Oponentai teigia, jog dvigubos piliety
bės nuostata traktuojama per plačiai, todėl 
įstatymas pažeidžia Konstituciją.

Politika
Rugsėjo pradžioje ant kilimėlio pasi

kvietusi aplinkos ministrą Gediminą 
Kazlauską, Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
politiko indėlį į Vyriausybės veiklą įvardijo 
absoliučiu neveiklumu. “Respublikai” pa
vyko sužinoti, kad prieš pasikviečiant ap
linkos ministrą G.Kazlauską į Preziden
tūrą pastarajai buvo pateikta Ministro 
pirmininko tarnybos informacija apie 
neįvykdytus Vyriausybės ir asmeniškai 
premjero Andriaus Kubiliaus duotus pave
dimus Aplinkos ministerijai. Įvairių ne
įvykdytų pavedimų statistika išdėstyta net 
trisdešimtyje lapų, iš viso jų beveik šimtas. 
Taigi Prezidentė, G.Kazlausko veiklą per 
beveik dvejus metus įvardijusi absoliučiu 
neveiklumu, buvo dar per kukli - ministro 
veikla lygi nuliui.

Statybos
Vyriausybė siūlo kitais metais nebefi- 

nansuoti Kauno valstybinės filharmonijos 
pastato restauravimo, nes darbaikažkodėl 
pabrango 800,000 litų. Tačiau arenų, 
Premjero rezidencijos, Valdovų rūmų sta
tybų darbai nebuvo nutraukti net ir dėl daug 
didesnio pabrangimo. Nė pusės žodžio cen
trinė valdžia nesakė, kai matė, jog Šiaulių 
arena pabrango nuo 63.5 mln. iki 75.5 mln. 
litų, Panevėžio arena - nuo 86 mln. iki 108 
mln. litų, Valdovų rūmai - nuo maždaug 
100 mln. litų iki maždaug 360 mln. litų.

Siekiai Klaipėdos laisvojoje ekonomi
nėje zonoje pastatyti termofikacinę elek
trinę vakar virto protesto akcija. Oponentai

Nukelta į 2 psL

Australijos, Airijos, Kosta Rikos, Slova
kijos, Trinidado ir Tobago, Bangladešo, 
Islandijos, Kroatijos, Kirgizijos, Suomi
jos, Liberijos, Argentinos, Bosnijos ir Her
cegovinos, Šveicarijos, Indijos preziden
tės bei Vyriausybių vadovės.

“Jos suskirstytos be aiškios tvarkos:

Lietuva pasaulyje - 42-a geriausia
Lietuva pagal sąlygas gerovei nukrito 

iš 40-tos į 42-ą vietą pasaulyje, parodė 
bendrovės “Legatum” paskelbtas Ū0 šalių 
reitingas. “Legatum”, įvertinusi įvairiose ša
lyse gerovę skatinančius veiksmus, Lietuvą 
geriausiai įvertino pagal gyventojų išsila
vinimą (35 vieta) ir saugią šalies aplinką 
(taip pat 35), taip pat pagal gyventojų 
verslumą ir galimybes kurti verslą (39).

Prasčiausiai įvertintas šalies ekonomi
kos lygis (79), asmeninė laisvė (70) ir socia
linė erdvė (49). Vyriausybės veikla įvertinta

Ginčas - ant kunigaikščio Algirdo kaulų?
Kaip praneša „Lietuvos rytas“, viename 

Lietuvos teisme prasideda byla, kuri skam
ba beveik fantastiškai. Bylos pagrindas 
toks: Šventoje giraitėje netoli Vilniaus 
galėjo būti sudegintas ir palaidotas didysis 
Lietuvos kunigaikštis Algirdas. Šioje vietoje 
-gausu pagonišką šalies praeitį menančių 
istorinių radinių. Bet netrukus ant jų gali 
būti išlieti naujų namų pamatai. Kukavę ičio 
pavadinimas, išnykęs XVIII a. pabaigoje, 
dabar skambės Lietuvos vyriausiajame 
administraciniame teisme. Čia ietis surems 
keturių sklypų savininkai ir Kultūros

“Musų Pastogė” metams - $80
Paskutinį kartą “Mūsų Pastogės” prenumerata buvo nustatyta prieš beveik 

10 metų. Per tą laiką pabrango praktiškai viskas, įskaitant laikraščio leidybos 
išlaidas. Vien siuntimas paštu skaitytojams Australijoje kainuoja $24 - $27 per 
metus. Gerbiamieji “M.P” skaitytojai supras, kad prenumeratos (nuo 2011 sausio 
1 d.) pakėlimas iki $80 metams yra neišvengiamas. Prenumeratą yra būtina 
sumokėti iš anksto.

Prenumerata į Nauj. Zelandiją oro paštu - $125,
kitur į užsienį oro paštu - $160.
Ta proga primename, kad siunčiant skelbimus, sveikinimus, užuojautas ir t.t. 

prašome kartu juos apmokėti. Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži 
vienkartiniai skelbimai - $25. Plačiau - kainos yra nurodomos paskutiniame 
“M.P.” puslapyje.

Naujos Sydnėjaus Liet. Klubo darbo valandos
Nuo lapkričio 7 dienos pasikeitė Sydnėjaus Lietuvių Klubo darbo valandos.
Prašome žiūrėti skelbimą psl. 8

aštuonerių anūkų močiutė, poetė, kovos 
menų juodojo diržo savininkė, buvusi 
studentų organizacijos viceprezidentė, 
sociologė ir buvusi mokytoja. Jos tikrąja 
to žodžio prasme yra galingiausios pasau
lio moterys: 18 premjerių ir prezidenčių”, 
- teigia žurnalas. □

49-a, sveikatos apsaugos lygis - 38-a vieta.
Pirmoji vieta pasaulyje atiteko Norvegi

jai, antroji-Danijai, trečioji-Suomijai Ke
tvirtoje ir penktoje vietoje liko Australija ir 
N. Zelandija. Estija reitinge užėmė 35-ą, 
Latvija - 47-ą vietą. Prasčiausiai sąlygos 
gyventojų gerovei įvertintos Zimbabvėje.

“Legatum” yra privati, Jungtiniuose 
Arabų Emyratuose įsikūrusi investicijų 
bendrovė, valdanti kelių milijardų dolerių 
fondą, taip pat teikia konsultacijas dėl 
ilgalaikių investicijų. DELFI

paveldo departamentas. Sklypų savininkai 
vietovėje, kuri kadaise vadinta Kukaveičiu, 
ketina statyti namus. O Paveldo departa
mentas nori tai uždrausti. Mat archeologai 
neabejoja, kad Kukaveityje 1377 m. gegužę 
buvo sudegintas ir iškilmingai palaidotas 
Lietuvos valdovas Algirdas. Kažkur 
Vilniaus ir Širvintų rajonų sankirtoje, gali 
būti kunigaikščio kapas su įvairiais daiktais 
ir aštuoniolika žirgų. Tad Kukaveitis, kuris 
mokslininkų ne veltui laikomas didžiausia 
Lietuvos istorijos intriga, dabar tampa 
teismo bylos objektu. □
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Trumpai iš visur
♦ Dilina Rousseff sekmadienį, spalio 31 
d., išrinkta Brazilijos prezidente - pirmą 
kartą šiai šaliai vadovaus moteris, per an
trąjį rinkimų ratą pelniusi 56% balsų ir 
įveikusi savo varžovą Jose Serra.
Iš posto pasitraukiančio Brazilijos pre
zidento ir Darbininkų partijos vadovo Luiz 
Inacio Lula da Silva pasirinktoji kandi
datė 62-ejų D. Rousseff pareigas perims 
ateinančių metų sausio 1 dieną.
♦ Rumunijos gynybos ministerija pra
nešė, jog mokomojo skrydžio metu pirma
dienį, lapkričio 1 d., sudužus vienam nai
kintuvui, žuvo abu lakūnai.
“MiG-21 Lancer” nukrito netoli Kempijos 
Turzi miesto Transilvanijoje. Lakūnai žval
gė orų sąlygas, o vėliau turėjo atlikti mo
komąjį skrydį. Vienas žuvusiųjų buvo Lau- 
rentiu Chirita, patyręs naikintuvo pilotas, 
dalyvavęs tarptautinėse misijose, skraidęs 
Švedijoje, Italijoje, JAV. 2007 metais jis va
dovavo rumunų lakūnams, saugojusiems 
Baltijos šalių erdvę. Apdovanotas Lietuvos 
karinių oro pajėgų medaliu.
♦ Legendinės britų grupės „The Beatles“ 
gerbėjai, o taip pat numizmatai, gali džiū
gauti: Didžiosios Britanijos karališkoji 
monetų kalykla nukaldino 5 svarų sterlin
gų nominalo monetą su velionio daininin
ko John Lennon, kurio 70-osios gimimo 
metinės buvo minimos spalį, atvaizdu. 
Sidabrinė moneta, ant kurių pavaizduotas 
ilgaplaukis J.Lennon su savo apvaliais 
akiniais, išleista 5,000vienetų tiražu.
♦ Bagdado šiitiškuose rajonuose lapkri
čio 2 d. per 10 koordinuotų sprogdinimų 
žuvo mažiausiai 63 žmonės, dar apie 280 
sužeista.
♦ Pirmuoju svarstymu Rusijos Federaci
jos Valstybinės Dūmos deputatai pritarė 
įstatymo projektui, pagal kurį Federacijos 
subjekto vadovo nebebus galima vadinti

Lietuvos Įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
piktinosi ne tik su šio objekto statybomis 
susijusio klausimo svarstymo procedūro
mis, bet ir dėl galimo biokurą deginsian
čios elektrinės neigiamo poveikio aplinkai. 
Protestais bandoma užkirsti kelią termofi
kacinės elektrinės statybai Klaipėdoje: esą 
toks objektas darytų neigiamą poveikį 
aplinkai ir žmonių sveikatai. Elektrinės 
statybos iniciatorė - Suomijos energetikų 
korporacijos antrinė bendrovė “Fortum 
Heat Lietuva”, valdanti 19.6% AB “Klai
pėdos energija” akcijų. Nauja termofika
cinė elektrinė esą padės stabilizuoti bei 
sumažinti šilumos kainą klaipėdiečiams 
bei sumažins priklausomybę nuo dujų 
kainų įtakos.

Rolandas Bražinskas, Liberalų sąjūdis: 
“Termofikacinė elektrinė bus saugi, ji 
privalo tokia būti. Tai garantuoja techno
logijos, bus įmontuoti penkių pakopų 
filtrai Pavyzdžiui Švedijos sostinėje Stock- 
holme, pačiame centre, stovi tokia elektri
nė. Ten degina įvairiausias atliekas. Pasta
čius termofikacinę elektrinę Klaipėdoje, 
30% mūsų miesto iš jos būtų aprūpinama 
pigesne šiluma.”

Finansai
Lietuvoje pradėta nagrinėti precedento 

neturinti byla. Praėjusią savaitę Vilniaus 
apygardos teismas priėmė ieškinį dvidešimt 
vieno Lietuvos investuotojo, patyrusio 
milijoninių nuostolių dėl Norvegijos “DnB 
Nord” banko obligacijų įsigijimo už lėšas, 
pasiskolintas iš to paties banko. Tai - 
pirmasis grupės ieškinys mūsų šalyje, tei
kiamas dėl finansų institucijos veiksmų. 
Teismo prašoma pripažintų kad investavi
mo rekomendacija “aš paskolinsiu pinigų 

prezidentu. Būtent tokiu terminu yra titu
luojami daugelis Rusijos Federacijos su
dėtyje esančių autonominių respublikų 
vadovai Naujasis įstatymas palieka ga
limybę tokio regiono lyderį vadinti re
miantis vietos tradicijomis. Šioms respub
likoms paliekamas penkerių metų perei
namasis laikotarpis, per kurį jų adminis
tracijos turės prie naujojo įstatymo pri
derinti savo vietos teisės aktus.
♦ Didžioji Britanija ir Prancūzija lapkri
čio 2 d. pasirašė sutartis, pagal kurias nu
matomas precedento neturintis abiejų ša
lių bendradarbiavimas gynybos srityje - 
planuojama sukurti bendras karinės pa
jėgas, bendrai naudoti lėktuvnešius ir už
megzti glaudžius ryšius atliekant karinius 
branduolinius tyrimus.
Didžiosios Britanijos min. pirmininkas 
David Cameron ir Prancūzijos prezidentas 
Nicolas Sarkozy Londone pasirašė dvi 
sutartis, kurios, pasak lyderių, leis abiem 
šalims išlikti vienomis iš svarbiausių vei
kėjų tarptautinėje arenoje, tačiau taip pat 
sumažinti gynybos biudžetus, atsižvelgiant 
į pastarąją finansų krizę.
♦ Beveik pusė danų, suomių, norvegų, šve
dų ir islandų norėtų, kad jų šalys sudarytų 
federacinę valstybę, rodo lapkričio 2 d. pa
skelbti visuomenės apklausos rezultatai 
Atsakydami į klausimą, ką mano apie ben
dros Šiaurės valstybės sukūrimą, 11 % res
pondentų šią idėją vertino “labai palankiai”, 
o 31 %—“palankiai”, rodo Šiaurės Tarybos 
užsakymu Oxfordo tyrimų instituto atlikto 
tyrimo duomenys. Tačiau didžioji dauguma 
iš 1032 apklausos dalyvių vis tik gana skep
tiškai vertino tokią galimybę. Maždaug 
40% atsakė esą “prieš” tokią federaciją, o 
18% pasisakė net “labai prieš” ją.
Sujungus penkias šalis gautųsi 25 milijonų 
gyventojų turinti federacija. □ 

tau, kad tu už jas įsigytom mano išleistų 
obligacijų” nepatyrusiems investuotojams 
buvo teikiama netinkamai”, - sakė inves
tuotojų grupei atstovaujantis advokatas. Kai 
kuriems Norvegijos banko klientams per
dėtas pasitikėjimas rožiniais banko paža
dais gali turėti dramatiškų pasekmių.

Lygiai tas pat kadaise buvo atsitikę, 
tarkim, liūdnai pagarsėjusio Kauno “Se
kundės” banko indėlininkams, praradu
sioms ir pinigus, ir visą turtą.

Finansų ministrei Ingridai Šimonytei 
raginant telkti pajėgas šešėlinių pinigų 
upei užtvenkti, ne visos jai pavaldžios 
institucijos suskato tai įgyvendinti. Bene 
didžiausią abejingumą finansų ministrės 
užmojams pademonstravo Antano Nestec- 
kio vadovaujama Kauno valstybinė mokes
čių inspekcija: tirdami stambiomis finansi
nėmis aferomis išgarsėjusio su reklamos 
bendrovės “Rodiklis” įkūrėjo Roberto 
Rėklaičio pavarde siejamo, kaip įtariama, 
nusikalstamo susivienijimo veiklą, mokes
čių inspektoriai nė nesivargina atkovoti 
galbūt iš valstybės nusavintą milijoną litų.

Panašu, kad “šešėlį” tiriantys inspek
toriai ir jų tiriami aferistai veikai išvien. 
Mokesčių inspekcija dengia aferas?

Verslas
Didėjanti lietuvių emigracija likusiems 

Lietuvoje padiktavo dar vieną verslo nišą - 
svetimų kapų priežiūra. Labiausiai ši pa
slauga paklausi didmiesčiuose, beje, - ne 
tik tarp emigrantų. Tuo meto mažesniuose 
miesteliuose kapų tvarkymo monopolį už
ėmusios senyvos moterėlės jaunų versli
ninkų neįsileidžia. □

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

ZVIĮfcJlMJ
Dviguba pilietybė -

Ne!?
Dvigubos pilietybės klausimas tęsiasi 

jau keliolika metų. Už dvigubą pilietybę, ži
noma, pasisako beveik visi užsieniuose at
sidūrę lietuviai, kurie iš savo krašto pasi
traukė Antrojo pasaulinio karo metu, ypač 
jo pabaigoje. Tai vadinamieji “dipukai”, ku
rių tuo metu buvo kelios dešimtys tūkstan
čių. Bet už dvigubą pilietybę daugumoje 
pasisako ir dabartiniai emigrantai, iške
liavę iš Lietuvos jau po Nepriklausomybės 
atstatymo 1990 m. kovo 10 dieną. Jų - dar 
daugiau, jau keli šimtai tūkstančių. Atro
dytų, kad tai svarus balsas, ir Lietuvos Res
publikai turėtų būti naudinga išlaikyti juos 
kaip savo piliečius. Bet, kaip žinome, Kons
titucinis Teismas žiūri kitaip, o priešingai 
galvoja ir nemažai Lietuvos gyventojų.

Kaip galvoja ir argumentuoja tie lietu
viai, kurie dvigubai pilietybei nepritaria? 
Toks galvojimas - svarbu žinoti tiems už
sienyje esantiems tautiečiams, kurie dvi
gubos pilietybės nori. Kaip tik neseniai 
Lietuvoje buvo paskelbtas įtakingas pareiš
kimas, kuriame išdėstoma, kodėl Lietuvai 
dviguba pilietybė nėra priimtina. Austra
lijos lietuvių - ir bendrai visų išeivių - dė
mesiui p erspausdiname aktualųjį repor
tažą. Red.

BNS. Grupė Lietuvos intelektualų iš
platino viešą pareiškimą, kuriuo pasisako 
prieš platų dvigubos pilietybės įteisini
mą. Pareiškimo autorių teigimu, “dvigu
bos pilietybės masinis įteisinimas nepri
imtinas dėl moralinių, politinių, teisinių 
ir socialinių priežasčių”.

Viešą pareiškimą pasirašo veikėjai 
Bronislovas Genzelis, Alvydas Jokūbaitis, 
Kęstutis Dubnikas, Arvydas Juozaitis, 
Romualdas Ozolas, Vytautas Radžvilas, 
poetas Marcelijus Martinaitis, režisierius 
Faustas Latėnas, dalininkas Bronius Leo
navičius, kiti asmenys.

Seimas šią savaitę turėtų balsuoti dėl 
dvigubos pilietybės galimybę išplečiančio 
naujos redakcijos Pilietybės įstatymo 
projekto, kurio kritikai jį sako esant anti
konstituciniu.

Pilietybės įstatymo nauja redakcija 
Seime svarstoma jau antrus metus. 2009 
metais pateiktas tuometinio Prezidento 
Valdo Adamkaus sudarytos darbo grupės 
parengtas įstatymo variantas Seime pa
keistas iš esmės. Gana siauras dvigubos 
pilietybės ribas nustatęs Prezidentūros 
pateiktas variantas buvo išplėstas, dvi
gubą pilietybę leidžiant ne tik išvyku- 
siems iki Nepriklau-somybės atkūrimo 
1990-ųjų kovo 11-ąją, bet ir po šios datos - 
jei jie išvykę įgijo ES ar NATO valstybės 
pilietybę.

Viešą pareiškimą dėl dvigubą piliety
bę plačiai įteisinančio projekto išplatinę 
intelektualai tvirtina, jog dėl tokio teisinio

Prezidentė: reikia referendumo
(ELTA). Prezidentės Dalios Grybaus

kaitės nuomone, klausimas dėl dvigubos 
pilietybės turėtų būti patikėtas tautai 
apsispręsti

“Iš principo manyčiau, kad tokie klau
simai turėtų būti pasiūlyti tautai refe
rendumo būdu apsispręsti ypač jeigu yra 
klausimų arba abejonių, ar tai atitinka 
Konstituciją”, - sakė Prezidentė žurna
listams.

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

reguliavimo atsirastų dvi nelygiaverčių 
Lietuvos piliečių kategorijos: asmenys, 
nuolatos vykdantys valstybės piliečio pa
reigas, ir asmenys, faktiškai tik besinaudo
jantys valstybės piliečio teisėmis.

“Antrąją, “atsarginę” Lietuvos pilietybę 
turintys asmenys išsaugotų politines tei
ses, tarp jų - balsavimo teisę. Tokios teisės 
turėjimas reikštų, kad svarbiausius valsty
bės gyvenimo klausimus spręstų ir spren
džiamojo balso teisę turėtų ne tik joje nuo
latos gyvenantys piliečiai, bet su valstybe 
menkai susiję, realiai jai niekuo neįsipa
reigoję ir nuo jos reikalų faktiškai atitrūkę 
asmenys”, - rašoma pareiškime.

Pasak autorių, tokiomis sąlygomis au
tentiška valstybės piliečių politinės valios 
raiška ir jos tinkamas atstovavimas tampa 
iš principo neįmanomų “jie gali būti ne tik 
iškreiptų bet tapti šalies politinio nesta
bilumo priežastimi ir grėsmių pačiai vals
tybei šaltiniu”.

Autoriai baiminasi jog dvigubos pi
lietybės įteisinimas lėtintų ir stabdytų vals
tybės ekonominę ir socialinę raidą, nes 
tokiai pilietybei tapus masiniu reiškiniu, 
politikams ir valdžios institucijoms, anot 
jų, atsivertų plačios galimybės laisvai 
manipuliuoti statistika.

“Formalių piliečių gausa leistų paslėp
ti ir toliau ignoruoti šalyje susikaupusias 
ekonomines ir socialines problemas, le
miančias didžiulę šalies gyventojų emig
racijos spartą ir mastą”, - rašoma pareiš
kime.

Galimybė išsaugoti Lietuvos pilietybę 
asmenims, pasirinkusiems kitos valstybės 
pilietybę, pareiškimo autorių teigimu, “tap
tų galingu tautinę ir valstybinę sąmonę 
griaunančiu veiksniu”.

“Norimos priimti Pilietybės įstatymo 
pataisos iš tikrųjų grindžiamos paslėpta 
nuostata, kad nacionalinė valstybė mūsų 
laikais yra tapusi atgyvena, o piliečio ryšys 
su ja neturi būti kaip nors įpareigojantis”, 
- rašoma pareiškime.

Pareiškimą pasirašę intelektualai taip 
pat tvirtina, jog vieša retorika, jog dvigu
bos pilietybės įteisinimas yra visuotinai 
paplitusi tarptautinė praktika, yra klai
dinanti

Autorių teigimu, iš tikrųjų tokią pilie
tybę ribotai toleruoja tik kai kurios ša
lys, tačiau ir jose masinė dviguba pilie
tybė, visiškai atsieta nuo bet kokių as
mens įsipareigojimų valstybei įstatymiš
kai nėra skatinama.

“Tokias įstatymo pataisas, kurias 
priėmus dviguba pilietybė taptų masiniu 
reiškiniu, laikome pragaištingomis tautos 
ir valstybės ilgalaikių interesų požiūriu”, - 
teigia pareiškimo autoriai

Jų vertinimu, Lietuvos pilietybė tori 
būti suteikiama kitos valstybės pilietybę 
turintiems asmenims tik ypatingais atve
jais, tačiau ir turi būti įstatymiškai garan
tuota teisė automatiškai susigrąžinti Lie
tuvos pilietybę visiems ją turėjusiems as
menims, jų vaikams ir anūkams su sąlyga, 
jeigu jie atsisako kitos valstybės pilie
tybės. □

Ar pasirašys Seimo priimtą įstatymą, 
Prezidentė sakė apsispręsianti jį išana
lizavusi. “Pirmiausia norėčiau įstatymą 
pamatyti Suprantu, kad, priimdamas šį 
įstatymą, Seimas nutarė pats kreiptis į 
Konstitucinį Teismą, nes tas lyg ir abejoja, 
ar šis įstatymas atitinka Konstitucijos 
reikalavimus. Kai gausiu visą dokumentų 
paketą, sprendimą priimsiu”, - sakė Dalia 
Grybauskaitė. □

______________________________________ da, ELTA, BNS ir “Bernardinai”.
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Bendruomenės baruose
ALB Adelaidės Apylinkės susirinkimas

Viktoras Baltutis
Šių metų pabaigoje Melbourne įvyks 

ALB Krašto Tarybos narių eilinis suva
žiavimas. Kiekviena Australijos lietuvių 
apylinkė ir seniūnija renka ALB Tarybos 
narius į šį suvažiavimą, kur bus išklauso
ma ALB Krašto Valdybos veiklos ir apy
linkių bei seniūnijų pranešimai, svarsto
mos ALB ateities veiklos gairės, renkama 
nauja ALB Krašto Valdyba ir nustatoma 
vietovė sekančioms Lietuvių Dienoms.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba su
šaukė susirinkimą šių metų spalio 31 d. 
Lietuvių Namuose. Dalyvavo virš 30 Apy
linkės lietuvių. Susirinkimą pradėjo Val
dybos narė Gaila Paškevičienė, pakvies- 
dama Apylinkės Valdybos pirmininką An
taną Pocių tarti atidaromąjį žodį. Jis 
trumpai paminėjo Valdybos nuveiktus 
darbus, tarp kurių paminėjo sėkmingai 
vykstančias lietuvių patiekalų pamokas, 
taip pat pranešdamas, kad sekančias 
Australijos Lietuvių Dienas ruošti prisi
ims Adelaidė. Žinoma, tai priklausys nuo 
ALB Tarybos narių sprendimo.

Į susirinkimo prezidiumą pakviesti 
Janina Vabolienė - pirmininkė ir Kristina 
Gudelytė - sekretore. Tuoj buvo pradėta 
siūlyti kandidatus į ALB Tarybos narius. 
Adelaidei skirti 5 nariai, plius Apylinkės 
Valdybos pirmininkas ir Adelaidėje rezi-

Canberros Lietuvių Bendruomenės 
Sąjungos narių metinis susirinkimas

Viktoras Martišius
Šių metų spalio 24 dieną įvyko Can

berros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos 
narių metinis susirinkimas neseniai ati
darytoje, jaukioje Lietuvių Būstinėje, 
Downer. Susirinko 25 nariai ir gauta 15 
atsiprašymų.

Sąjungos pirmininkas Jonas Mockū- 
nas atidarė susirinkimą ir paprašė minute 
tylos prisiminti per paskutinius metus mi
rusius narius: Liudą Budzinauską, Sabiną 
Neville, Vigį Minių ir Jadvygą Viliūnie- 
nę. Nors Canberros lietuvių bendruome
nės skaičius dar labiau sumažėjo, pirmi
ninkas pastebėjo, kad paskutiniu metu 
Canberroje įsikūrė tautiečių iš Lietuvos, 
JAV, Viktorijos ir NSW, nors kai kurie čia 
gyvens tik laikinai.

Sigita Gailiūnaitė perskaitė pereito 
metinio susirinkimo protokolą. Ji taip pat 
pateikė sąrašą darbų, kuriuos turi atlikti 
kaip sekretorė. Daugelis stebėjosi, kaip 
Sigita suspėja viską atlikti. Taip pat buvo 
išreikštas susirūpinimas dėl lietuvių 
bibliotekos smarkiai sumažėjusio naudo
jimosi

Gerų žinių pranešė Sąjungos iždinin
kas Romas Katauskas. Jis sakė, kad per 
paskutinius metus iš investacijų padarytas 
pelnas $88,708, nors prieš tai buvę metai 
buvo nuostolingi dėl pasaulinės ekonomi
nės krizes. Kitaip sakant, atsigauta ir bus 
pakankamai pinigų padengti visas Sąjun
gos sąskaitas. Finansinė padėtis Canberros 
lietuvių bendruomenėje atrodo šviest

Sekė Sąjungos renginių koordinatorės 
Barbaros Šilinis OAM pranešimas. Ji 
priminė, kad buvo suorganizuoti sėk
mingi tradiciniai Kalėdų pietūs, kurie 
pritraukė 80 narių, įskaitant 10 vaikų. 
Nepriklausomybės Šventė šauniai pami
nėta vasario 14 dieną Vokiečių Klube 
vasario 14 d. Mus linksmino mėgiamas 
Sydnėjaus lietuvių choras “Daina” ir tauti
nių šokių grupė “Sūkurys”. Ta praga atvyko 
ir ALB Krašto Valdybos pirmininkė dr. 
Angonita Wallis, kuri tarė trumpą žodį. 
Įskaitant Sydnėjaus svečius, šventėje da

Adelaidės Apylinkės Valdybos pirmininkas 
Antanas Pocius.

duojančio Garbės Teismo pirmininkė 
Janina Vabolienė. Į ALB Tarybos narius 
pasiūlyti penki kandidatai. Kadangi tiek 
skirta Adelaidės Apylinkei, balsuoti ne
reikėjo.

Adelaidės lietuvius ALB Krašto Ta
rybos suvažiavime atstovaus:

ALB Garbės teismo pirmininkė -
Janina Vabolienė,

lyvavo 126 žmonės. Malonu pastebėti, kad 
vėl kartu su latviais ir estais buvo surengtas 
Trėmimų minėjimas. Tautos Šventė buvo 
paminėta suruošiant iškilmingus pietus ir 
netrukus buvo atidaryta nauja Lietuvių 
Būstinė. Visi pranešimai ir Sąjungos revi
zoriaus apyskaita buvo susirinkimo priimti

Viktoras Martišius pateikė revizijos 
pranešimą dėl pensininkų “Paguodos” ir 
skautų židinio organizacijų veiklos. Pa
tvirtinus Revizijos Komisiją, kurią sudaro 
taip pat Mindaugas Mauragis ir Tadas 
Žilinskas, ji sutiko vėl metus laiko atlikti 
šias pareigas.

Gaila buvo išgirsti, kad Jonas Moc- 
kūnas - mūsų populiarus pirmininkas 
nutarė pailsėti po trejų metų darbo. Jo 
pareigas perims Rasa Mauragienė - gerai 
žinoma visuomenininke ir kultūrininkė. 
Kiti Sąjungos Valdybos nariai, būtent Ro
mas Katauskas, Barbara Šilinis, Sigita 
Gailiūnaitė ir Tony Čibiras sutiko tęsti 
darbą. Taigi, Valdyba yra stipri ir mes tiki
mės, kad Rasa įneš naujų idėjų ir labiau 
paįvairins veiklą.

Be konkurencijos į ALB Krašto Ta
rybos suvažiavimą Melbourne gruodžio 
pabaigoje, išrinkti:

Benius Katauskas ir
Viktoras Martišius.
Suprantu, kad Rasa Mauragienė nega

lės dalyvauti Melbourne ir ją pavaduos
Sigita Gailiūnaitė.
Malonu buvo matyti, kad po ilgo laiko 

jaunesnės kartos atstovas Benius Kataus
kas atrodo rimtai nori prisidėti prie 
lietuviškos veiklos. Jis yra iš patriotiškos 
šeimos ir stengiasi surengti Canberros 
Dienos Daugiakultūriniame festivalyje 
lietuviško maisto palapinę. Jis pasiūlė 
pardavinėti koldūnus, bet tuoj atsiado ki
tų nuomonių iš vyresnių tarpo. Ar ne ge
riau pardavinėti kugelį?

Mano manymu, čia yra jaunimo inicia
tyva ir tegul jie nutaria, kaip tai pravesti

Linkime Rasai Mauragienei ir jos 
Valdybai sėkmės bei energijos toliau tęsti 
lietuvišką darbą mažoje mūsų bendruo
menėje. □ 

ALB Adelaidės Apyl. Valdybos pirm. 
Antanas Pocius ir penki išrinkti ALB 
Krašto Tarybos nariai:
Gaila Paškevičienė,
Viktoras Baltutis, 
Ramūnas Dunda, 
Aldona Bagušauskienė ir 
Vytautas Patupas.
Apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

Seimo narius neužsiminta ir nežinia, ar 
Adelaidėje yra Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimo narių, kurie turi teisę daly
vauti ALB Tarybos narių suvažiavime.

Sekančių Lietuvių Dienų klausimas 
buvo labai lengvai išspręstas, nes jau įžan
ginėje savo kalboje Apylinkės Valdybos 
pirmininkas pranešė, kad Adelaidės spor
tininkai, skautai ir tautinių šokių šokėjai 
nori ruošti sekančias (2012 m) Lietuvių 
Dienas Adelaidėje. Susirinkimas tam pri
tarė, tik padaryta užuomina, kad jos nebūtų 
perkrautos, kaip dažniausia būna. Atvyku
sieji į Lietuvių Dienas nebespėja lankyti 
renginių ir dėl to nukenčia renginiai ir jų 
ruošėjai. Užsiminta ir apie sekančios ALB 
Krašto Valdybos buveinę Adelaidėje. Apy
linkės Valdybos pirmininkas pranešė, kad

Nuotraukoje - ALB Adelaidės Apylinkės susirinkimo dalyviai.

Parodoje - ir Rasos Mauragienės darbas
Dovilė Zduobienė

Spalio 23 d. Fairfield City 
Museum and Gallery muzie
juje (Sydnėjaus apylinkėje) 
atsidarė,Australia Wide Two“ 
antklodžių dyksniavimo (art 
quilting) paroda. Rasa Mau
ragienė, gyvenanti Canberroje, 
dalyvavo šioje parodoje su 
pačios e-ksponatu „Snows
cape“. Rasos kūriniai jau ne 
pirmą kartą yra patekę į meno 
parodas. Jos darbai jau yra 
keliavę aplink pasaulį įvai
riose parodose.

Meniškos dyksniuotos ant
klodės apibrėžimas yra „dyks- 
niuotų sluoksnių tekstilės 
dirbinys“. Specifiškai šias ant
klodes apibūdina du dyksniuoti medžia
gos sluoksniai, tarp kurių yra trečias pa
mušalo sluoksnis. Antklodžių dyksniavi- 
mas - tai ne tik siuvimas. Šių eksponatų 
kūrėjos yra menininkės.

Parodoje buvo matyti daug šio meno 
formų ir metodų: dyksniavimas ranka ir 
siuvimo mašinėle, koliažai, įspaudai, me
džiaga, ant kurios dažyta, piešta, net fo
tografiniai vaizdai perkelti. Medžiagos 
visokios: vilna, medvilnė, šilkas, oda, net 
popietis.

Šios parodos reikalavimas, kad visi 
eksponatai būtų tik 40 cm x 40 cm dydžio. 
Taigi, įėjus į parodą, įvairūs kvadratiniai 
„langeliai“ kvietė svečią pažiūrėti į nuo
stabius vaizdus: per vieną „langą“ linguoja 
raudonos tulpės, per kitą - kriauklė ant 
smėlio, dar kitame - Australiškas miškas. 
O kai kurie abstraktūs dirbiniai verčia 
pačios vaizduotę matyti tai, ką menininkė 

Adelaidė sutinka surasti kandidatus ALB 
Krašto Valdybos dvejų metų kadencijai

Sekė Adelaidėje veikiančių organiza
cijų pranešimai. Pranešimus skautų ir 
sportininkų vardu padarė Apylinkės Val
dybos pirmininkas Antanas Pocius, pami
nėdamas, kad skautai neseniai turėjo labai 
sėkmingą stovyklą. Savaitgalio mokyklos 
vardu kalbėjo Irena Petkūnaitė-Ander
son, kuri paminėjo, kad Savaitgalio mo
kyklą lanko daugiau mokinių ir lapkričio 
7-tą, Lietuvių Caritas Ine. patalpose ruošia 
mugę. 8 “Žiburėlio” šokėjai dalyvaus AL 
Dienose. Be to, Savaitgalio mokyklos 
mokinius mokyti tautinius šokius sutiko 
Raminta Kymantaitė. Lietuvių Caritas Ine. 
vardu platesnį pranešimą padarė Viktoras 
Baltutis, paminėdamas, kad lapkričio pa
baigoje Sv. Kazimiero koplyčia švęs 50 
metų nuo jos pašventinimo sukaktį ir kvie
tė joje dalyvauti. Šv. Kalėdų metu Adelai
dę, prieš vykdamas į Lietuvių Dienas Mel
bourne, aplankys Kauno vyskupijos arki
vyskupas Sigitas Tamkevičius.

Jokių pastabų ar paklausimų dėl 
pranešimų nebuvo. Susirinkimas baigtas 
Tautos himnu ir kavute. □ 

Rasa Mauragienė prie savo darbo “Snowscape”.

įsivaizduoja, o gal ir truputį kitaip.
Rasos įkvėpimas yra gamta. O įdomiau

sia tai, kad jos „Snowscape“ kūrinys gimė 
vaizduotėje bekeliaujant per Australijos 
dykumas. Įdėmiai žiūrint į „Snowscape“ 
iš tikrųjų galima įsivaizduoti apledėjusį 
langą, už kurio snaiges pusto ir varvekliai 
žiba: mėlynai baltas ledas - šaltas, gaivi
nantis? Gal tai buvo menininkės troškimas 
bekeliaujant Australijos karščiuose.

Paroda Sydnėjuje tęsis iki gruodžio 5 d. 
(Oxford St. ir The Horsley Drive, Smith- 
field), tada keliaus: balandžio 14-17 d.d., 
2011 - Australasian Quilt Convention and 
Expo, Melbourne VIC; balandžio 22- 
gegužės 1 d.d., 2011 - Artisans Trail - 
StawellVIC; rugpjūčio 6-28 d.d., 2011 - 
Gallery 159, Brisbane QLD; rugsėjo 3- 27 
d.d., 2011- Cooee Heritage Cottage, 
Gilgandra NSW □
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| Lietuva iš arti
Šeimyniškėlių piliakalnio paslaptys

Mena Mindaugo pergalę
Anykščių rajone ant 

Šeimyniškėlių piliakal
nio XIII a. stovėjo vals
tybinė medinė pilis, kuri 
saugojo šiaurinj Lietuvos 
valstybės pasienį. Tai buvo 
pati didžiausia pilis Rytų 
Lietuvoje, spėjama Min
daugo Vorutos pilies vie
ta. Aštuoniolika sezonų 
piliakalnį tyrinėjo archeo
logai, todėl Šeimyniškė
lių piliakalnis laikomas 
plačiausiai tyrinėtu pilia
kalniu ne tik Lietuvoje,
bet irvisose Baltijos šalyse.

Pilies statybai buvo pasirinktas aukš
tumos kyšulys tarp VareŪo ir Volupio upe
lių. Jis buvo skersai perkastas dviem 
grioviais. Buvo supilti pylimai, aikštelės 
pakraščiuose kas 2 m įkasti mediniai 
stulpai, rėmę iš gulsčių rąstų pastatytą 
stulpinės konstrukcijos gynybinę sieną.

NuoVarelio ir kilo pilies pavadinimas 
-Voruta. Taip šį piliakalnį vadino seniau 
gyvenę anykštėnai. Pastarųjų metų tyri
nėjimai šią pilį leidžia susieti su vienin
tele ir tik vieną kartą istorijos šaltiniuose 
paminėta Mindaugo pilimi Voruta. Mūšis 
prie Vorutos buvo lemiamas 1249-1252 m 
vidaus karo tarp Mindaugo ir Tautvilo 
momentas.

1251 m gausiu auksu Mindaugas įtiki
no Livonijos ordino magistrą’Andrių Štir- 
landą išvyti Tautvilą iš Rygos. Netekęs pa
grindinio sąjungininko, Tautvilas puolė 
Mindaugą, kuris užsidarė Vorutos pilyje. 
Prie Vorutos pilies esančiame lauke įvyko 
mūšis, kuris baigėsi Mindaugo pergale. Po 
jo Tautvilas buvo gana greitai išvytas ir iš 
Žemaitijos, o Mindaugas 1253 m buvo ka
rūnuotas Lietuvos karaliumi

XIV a. pagrindinės kovos persikėlė į 
Prūsijos pasienį, todėl Vorutos pilis nete-

Lietuvą vargina
Vida Tavorienė, 

„Valstiečių laikraštis“

Kova su skurdu
2010-ieji Europoje yra paskelbti kovos 

su skurdu ir socialine atskirtimi metais. 
Tačiau Lietuvoje dalis žmonių ir per sunk
metį lobsta, o kita dalis sparčiai ritasi į 
skurdo bedugnę.

„Dūstame nuo diržų veržimosi. Kai 
kurie jau atsidūrė ties pražūties slenks
čiu. Prašome jūsų pagalbos dėl šildymo 
kainų, kompensacijų, įsiskolinimų, kad 
gyventojai galėtų šiek tiek atsikvėpti“, - to
kį laišką Prezidentei Daliai Grybauskai
tei parašė Vida Mažylienė, kuri surinko 
kelis šimtus anykštėnų parašų.

Vieni lobsta, kiti ritasi į bedugnę
Anykštėnai skundžiasi, kad jau nebe

pakelia augančių mokesčių, maisto kainų, 
sumažintų pensijų, nedarbo naštos. Jų 
skundas atspindi nemažos Lietuvos dalies 
gyventojų - pensininkų, bedarbių, už mi
nimalias algas dirbančių žmonių - nebylų 
šauksmą: „Kaip išgyventi?!“

Statistikos departamento duomenimis, 
pernai žemiau skurdo ribos gyveno kas 
penktas šalies gyventojas - iš viso 690,000 
žmonių. Jei iš gyventojų būtų atimtos so
cialinės išmokos, skurstų maždaug trečda
lis gyventojų. Nemažai žmonių šiaip taip 
išgyvena, tenkindami tik pačius būtiniau
sius poreikius. Per metus padaugėjo su 
ekonominiais sunkumais susiduriančių 
žmonių. 53% teigė, kad negalėtų iš savo
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Atstatytas medinis gynybinis bokštas, 
ko reikšmės ir kurį laiką stovėjo apleista.

Stovėjo dvi pilys
Archeologiniai duomenys rodo, kad 

XIV a. paskutiniame ketvirtyje pilis Šei
myniškėlių piliakalnyje buvo atstatyta ir 
kurį laiką čia virė intensyvus gyvenimas. 
Statant antrąją pilį, aikštelės paviršius bu
vo išlygintas, jos šlaitai buvo padaryti 
statesni, kur kas paaukštinti pylimai ir

augantis skurdas
lėšų apmokėti nenumatytų išlaidų, 20% 
negali bent kas antrą dieną valgyti mėsos ar 
žuvies.

„Jei trūksta duonos, tegu valgo bande
les!“ - garsi prancūzų karalienei Marijai 
Antuanetei priskiriama frazė labai tinka 
Lietuvos politikams, besidžiaugiantiems 
vykusia diržų veržimosi politika.

Ką daro valdžia?
Kad badas ir skurdas kamuoja vis dau

giau žmonių, mato ir nevyriausybinių orga
nizacijų atstovai. Štai maisto paketai iš 
intervencinių Europos Sąjungos atsargų 
išdalijami daugiau nei pusei milijono Lie
tuvos gyventojų. Maža to, pasak „Maisto 
banko“ direktorės Deimantės Žebraus- 
kaitės, šis skaičius vis dar auga. Tiesa, ne 
taip sparčiai kaip praėjusių metų rudenį.

„Per sunkmetį visuomenė tapo soli
daresnė, gyventojai nori dalytis, padėti 
kitiems. Tačiau žmonių, nevyriausybinių 
organizacijų iniciatyvos skurdo problemų 
negali išspręsti, o atsakingos valstybės 
institucijos nesukuria naujų būdų, kaip 
pagelbėti skurstantiems gyventojams“, - 
apgailestavo „Maisto banko“ vadovė.

Greitai niekas nepasikeis
Kol kas nėra prielaidų tikėtis, kad 

socialinė padėtis Lietuvoje greitai pasikeis, 
nes nėra struktūrinių atramų skurdui su
mažėti. Tokią mintį Seime vykusioje kon
ferencijoje „Socialinė atskirtis ir gyvenimo 
kokybė“ išsakė Europos gyvenimo ir dar
bo sąlygų gerinimo fondo tyrimų vadovas 
Tadas Leončikas. Pasak Darbo ir sociali- 

_nių tyrimų instituto direktoriaus prof. Bo- 
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pagilinti grioviai. Žemės buvo kasamos 
mediniais kastuvais su geležiniais ap
kaustais (vieno tokio sulūžusio kastuvo 
apkausto dalis rasta įplūkta į molį).

Antroji pilis konstrukcijos požiūriu ge
rokai skyrėsi nuo pirmosios. Silpnas stul
pinės konstrukcijos sienas pakeitė sienos, 
statytos iš vienas prie kito suglaustų ren
tinių. Įrengtas sudėtingas priėjimas prie 
pilies vartų, tiltą per Vorelį ir kelią į pilį 
saugojo Sargybos bokštas ant mažojo py
limo. Ant didžiojo pylimo stovėjo dar du 
bokštai - vienas iš Varelio, kitas iš Volupio 
pusės.

Pilis buvo padalyta į atskirus ūkinius 
sektorius. Arčiau didžiojo pylimo buvo 
laikomos maisto atsargos, čia buvo ūkinis 
kiemas. Jame rasta įvairių kaulų, žuvų 
žvynų, molinių puodų šukių. Aikštelės vi
duryje, matyt, būta arsenalo - čia aptiktas 
tuzinas arbaletinių strėlių antgalių, tarsi 
surištų į ryšulėlį. Šie ir kiti piliakalnyje su
rasti strėlių antgaliai rodo, kad XIV a. pilies 
gynėjams arbaletas jau buvo įprastas 
ginklas, nors buvo naudotas ir paprastas 
lankas. Po Žalgirio mūšio (1410 m.) ir 
Melno taikos (1422 m) antroji pilis neteko 
reikšmės ir buvo apleista. Visas gyvenimas 
persikėlė į Anykščius, kur įsikūrė valdovo 
dvaras ir valsčiaus centras (minimi nuo 
1440 m.).

Lobių paieškos
Apie piliakalnį sklando daug legendų 

ir padavimų, ne kartą jį bandė kasinėti lo
bių ieškotojai. XIX a. pabaigoje Šeimyniš
kėlių senkapį tyrinėjo Jonas Basanavičius, 
vėliau archeologas, baltų kalbų tyrėjas 
Eduardas Volteris, filologas Kazimieras 
Būga. Impulsą konkrečiai Vorutos loka
lizacijai suteikė šia problema susidomė
jęs anykštėnas rašytojas Antanas Vienuo
lis. Jo pakviestas, 1942 m. piliakalnį 
apžiūrėjo, aprašė ir jo planą nubraižė 
žymiausias to meto Lietuvos piliakalnių 
tyrinėtojas Petras Tarasenka.

Po Antrojo pasaulinio karo Voruta tapo 
Anykščių kultūros istorijos savastimi. Ant 
piliakalnio būdavo rengiamos gegužinės, 
rašytojas AVienuolis čia dažnai vesdavo 
ekskursijas.

Dabar sėkmingai įgyvendinamos jau 
nuo 1997 m. Anykščiuose keliamos idėjos 
paverstipiliakalnį „gyvosios istorijos“ mo
kykla ir taip sukurti dar vieną originalų 
turistinį objektą. Vietinių entuziastų dėka 

guslavo Gruževskio, Lietuvoje skurdas ne
mažėjo ir ekonominio pakilimo metais. 
Europos Bendrijų statistikos tarnybos 
„Eurostat“ duomenimis, nuo 2003 iki 
2008 metų, priešingai nei Europos Sąjun
gos senbuvėse ar, pavyzdžiui., Estijoje, 
materialinių nepriteklių turinčių žmo
nių skaičius Lietuvoje išaugo nuo 17 
iki 27%.

Taigi, ekonomikos augimas socialinės 
situacijos Lietuvoje iš esmės nepakeitė. 
Anot prof. B.Gruževskio, gerovės valsty
bėje skurdas ir socialinė atskirtis yra ne
pakankamo valstybės valdymo socialinio 
jautrumo bei žmogiškojo abejingumo re
zultatas.

Kartūs valstybės politikos vaisiai
„Kuo socialinė atskirtis didesnė, tuo 

daugiau žmonių gyvena skurdžiai. Socia
linė praraja gilėja, tačiau jokių veiksmų jai 
įveikti nėra daroma“, - pastebi ir sociolo
gas Vytautas Rubavičius. Anot jo, sociali
nės atskirties lygis priklauso nuo valdžios 
politikos. „Vakarų Europos šalyse sunku 
būtų įsivaizduoti, kad savivaldybės, kuri 
skęsta skolose, įmonėje būtų taškomasi 
pinigais. Savivaldybei turi rūpėti, kaip 
dirba jos įmonės, kur nueina uždirbti 
pinigai. Taip mūsų valstybėje legaliai 
„išplaunama“ daug lėšų, kurios galėtų 
būti nukreiptos piliečių reikmėms. Tai 
vyksta visuose lygmenyse, o tokia susikū
rusi sistema yra valstybės politikos pa- 

piliakalnis buvo sutvarkytas, buvo iškirsti 
menkaverčiai krūmai ir medžiai.

Atidžiausiai tyrinėtas
Lietuvos istorijos institutas 1990-2008 

m. atliko Šeimyniškėlių piliakalnio ar
cheologinius tyrinėjimus. Jiems vadovavo 
archeologas dr. Gintautas Zabiela. 2000 m 
buvo pastatytas tiltas per Varelį anksčiau 
stovėjusiojo vietoje. 2004 m. vasarą prie 
piliakalnio iškilo medinis apžvalgos 
bokštas, skirtas istorijos ekspozicijai bei 
edukacinei veiklai, kur galima susipa
žinti su buvusios pilies istorija, apžiūrėti 
pilies maketą, archeologinių radinių pa
vyzdžius, pilėnų buities fragmentus, vi
duramžių ginklus ir taip pajusti XIII-XIV 
a. pilies gyventojų dvasią.

Ant Šeimyniškėlių piliakalnio tradiciš
kai švenčiamos šventės (Lietuvos karaliaus 
Mindaugo karūnavimo diena, Europos 
diena, Rasos (Joninių) diena, minima ir 
Vytauto Didžiojo karūnavimo diena) 
traukia ir anykštėnus, ir miesto svečius.

Ketinama ant Šeimyniškėlių piliakal
nio pastatyti medinę pilį, menančią XIII- 
XIV a. Čia bus siūloma susipažinti su 
kasdieniu gyvenimu, išbandyti viduramžių 
amatus, karybą, organizuoti Aukštaitijos 
regiono senovinių amatų dienas, senovi
nės muzikos koncertus, pilies teatro spek
taklius ir kitokias kultūrines akcijas.

Dabar prie pilies, šalia vienintelio 
Lietuvoje medinio gynybinio bokšto, 
įkurtas pilies kiemelis. Jame vyksta 
edukacinės programos. Jų dalyviai sužino 
apie senovės lietuvių papročius, gyvenseną, 
drabužius ir papuošalus, susipažįsta su 
vienos didžiausių medinių pilių Rytų 
Europoje istorija, apžiūri pilies maketą, 
archeologinių radinių pavyzdžius, atlieka 
įvairias istorines užduotis, išbando pilies 
karybos meną. Istorinio kiemelio židiny
je verdama čiobrelių arbata, žaidžiami 
senoviniai žaidimai - grumtynės su mai
šais, „kerėplos“ mušimas. Akies taiklumas 
ir rankų miklumas išmėginamas šaudant 
iš lankų. Gardžiuodamiesi židinyje virta 
žuviene, žmonės klausosi pasakojimų apie 
pagonybės laikų pagrindinius žmonių 
verslus - žvejybą ir medžioklę, sužino 
apie įvairius žuvų gaudymo ir žvėrių vi
liojimo būdus, patys pina valą, skaptuoja 
luotą, išbando vilbynes žvėrims vilioti, 
kaip tikri medžiotojai šaudo iš lanko.

Asta Ražanskienė, „Gimtasis kraštas” 

darinys“, - aiškino VRubavičius. Pasak jo, 
situacija šalyje nesikeis, o skurdas ir so
cialinė atskirtis tik augs, jei iš vietos ne
pajudės valstybės demokratizavimas.

Demokratijos esmė
„Šalis neturi būti valdoma vien parti

nių veikėjų. Demokratijos esmė - savivalda, 
kuri nepriklauso nuo partijų. Demokrati
jos sąlygomis partijos veikia kaip vienos 
iš konkurentų dėl valdžios. Ir pavieniai 
piliečiai, ir visuomeninės organizacijos 
turi turėti lygias teises tiesioginio atsto
vavimo būdu veikti valdžioje, ypač savi
valdoje. Tik realisavivalda gali laiduoti tam 
tikrą skaidrumą. Tačiau tam priešinamasi. 
Matome, koks pasipriešinimas Konstitu
cinio Teismo išaiškinimui, kad ir piliečiai 
gali dalyvauti savivaldos rinkimuose“, - 
tvirtino VRubavičius.

Be to, kalbėti apie turtinę nelygybę 
darosi tabu, sako Dr. Romas Lazutka, 
Vilniaus universiteto Socialinio darbo 
katedros vedėjas. “Lietuvoje nelabai kas 
daroma, kad mažėtų skurdo lygis. Apskri
tai kalbėti apie turtinę nelygybę darosi 
negražu. Pajamų nelygybės augimą, so
cialinę atskirtį sukuria rinka, kurioje vie
niems viskas sekasi sėkmingai, kitiems - 
ne taip sėkmingai. Valstybės pareiga yra 
sušvelninti nelygybę, kad žmonės galėtų 
išgyventi ir neprarasti orumo. Tačiau tam 
Lietuvoje skiriama mažai dėmesio.”

□
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Bendruomenės baruose
Mes be Kristaus nenurimsim!

Melbourno parapijos šventė
Alena Karazijienė

Kaip ir kiekviena didelė šventė, Mel
bourno Katalikų Parapijos 60-ies metų 
jubiliejus prasidėjo išvakarėse su pamal
domis parapijos namų koplyčioje ir ap
lankant a.a. kun. Pr. Vaserio kapą, o sek
madienį, spalio 31 d., šv. Marijos Jūrų 
Žvaigždės bažnyčioje buvo aukojamos 
mišios už visus parapijiečius, gyvenusius, 
gyvuosius ir gyvensiančius.

Pamaldų metu giedojo parapijos cho
ras, “Dainos Sambūris” ir “Danos Sesės”.

Įspūdinga marga Katalikių Moterų, 
ramovėnų ir skautų procesija su vėliavo
mis priėjusi prie altoriaus išsiskyrė ir pra
leido kun. Algirdą Šimkų, kuris ten pa
dėjo skautų stovykloje pagamintą kryžių. 
Po to buvo atneštos aukos ir sudėtos prie 
kryžiaus. Ir kas 
per aukos! Kun. 
Algis paaiškino 
kiekvienos jų 
prasmę.

Daiva, sta
žuotoja iš Lie
tuvos, atnešė 
laurų puokštę. 
Laurai Šv. Rašte 
apibūdinami 
kaip pergalės 
ženklas. Ši auka 
sakė: “Viešpatie, 
Tu mus paža
dėjai apdovanoti 
garbe, bet mes Nuotraukoje - radiniai, rasti Parapijos kieme.

visą garbę atnešam Tau.”
Paulius atnešė parapijos 60-ties metų 

nuopelnų dėžutę. Neseniai parapijos kie
me po beržu buvo atlikti “archeologiniai 
kasinėjimai” ieškant reikšmingų praei
ties reliktų. Buvo surastas sulinkęs šaukš
telis, aprūdijusių vinių, alaus butelio šu
kės ir kitų nuolaužų. Viskas sudėta į dė
žutę, kuri dabar reiškė: “Viešpatie, mes 
esame Tavo nenaudingi tarnai”.

Henrikas atnešė ąsotį vandens, kuris 
priminė vestuves Kanoje ir kalbėjo: 
“Viešpatie, pasibaigė mūsų džiaugsmo 
vynas, liko tik vanduo, ir tą mes Tau 
aukojame.”

Birutė atnešė dėželę su Parapijos 
namų raktu :”Mes Tau aukojame visus 
savo darbus, rietenas ir pykčius”.

Dona atnešė skaidrų stiklinį indą su 

jame plūduriuojančiomis uždegtomis 
vėlinių žvakutėmis: “Tavo gailestingumui 
mes pavedame mūsų mirusiuosius.”

Tradicinę auką - duoną ir vyną, kurie 
bus naudojami Eucharistijoje - atnešė 
Rūta, kuri retai apsilanko bažnyčioje, bet 
yra krikštyta ir tuo pačiu yra mylima Die
vo dukra, ir Linas, kurį daktarai jau prieš 
ketverius metus buvo pasmerkę mirčiai, 
bet kuris beveik stebuklingai pagijo.

Smilkalai, kaip visi žinome, yra mal
dos simbolis.

Paėmęs_atneštąjj kryžių, kun. Algis 
tarė: “Viešpatie, per šitą kryžių Tau 
aukojame save, kokie esame - gerus ir 
negerus, su savo džiaugsmais ir išsakytais 
ar neišsakytais rūpesčiais. Ačiū, kad 60 
metų padėjai mums nešti savo kryžių.

Paskui, per pamokslą iš sakyklos, kun. 
Algis pabrėžė, kad jo paaiškinimai buvo 
dalis pamokslo, o antrąjai daliai jis pa
sirinko seną, visiems lietuviams žinomą 
šūkį “Mes be Vilniaus nenurimsim” ir jį 
perfrazavo į “Mes be Kristaus nenurim
sim”.

Kaip lietuviai daug metų kartojo savo 
šūkį, kol pagaliau susijungė su Vilniumi, 
taip katalikai turi be atvangos stengtis 
susijungti su Kristumi. Šv. Luko evangelijos 
pasakojimas apie Kristų ir muitininką 
vaizdžiai parodė, kad nė vieno žmogaus 
negalima atstumti (ir ne mums spręsti, kam 
Viešpats suteiks savo malonę).

Po pamaldų visi pakilia nuotaika nu
žygiavo į Lietuvių Namus, kur jau laukė 
padengti stalai ir Katalikių Moterų 
Draugijos ir Socialinės Globos Draugijos 
bendrom jėgom paruoštos vaišės. Tikrai 
buvo pasistengta - ir gardžiai, ir gražiai, ir 
daug.

Nepamiršdami, kad ir Kristus mėgo 
pasisvečiuoti ir pasilinksminti, susėdom 
prie stalų. Paulius Petraitis pravedė prog

ramą, pirmiausia pakviesdamas mūsų 
artimiausius kaimynus ir nepamainomus 
bičiulius - Geelongo “Aidus”.

Stasė Lipšienė pristatė dainininkus ir 
lengvo džiazinio stiliaus daineles: “Pa
budau”, “Pasakyki, mylimoji”, “Nieko 
gražesnio”, “Šilagėlė mamai” ir “Kaskart 
kai uždainuojam”.

Parapijos Tarybos pirmininkas Henri
kas turėjo daug kam padėkoti už šios 
šventės pasisekimą: dainininkams už 
giesmes, Geelongo “Aidui” už palinks
minimą, Klubo Valdybai už salę, moterų 
draugijoms už vaišes ir šv. Marijos Jūrų 
Žvaigždės bažnyčios kunigams, tėvui Max, 
Ed ir Joe už draugišką bendradarbiavi
mą.

Jis trumpai peržvelgė parapijos 
įsikūrimą ir darbą ir paminėjo tris išskir
tinai aktyvius ir pasišventusius parapijos 
narius: parapijos choro dirigentę Zitą 
Prašmutaitę, Antaną Jankevičių ir adv. 
Juozą Lukaitį.

Parapiją sveikino ALB Melbourno 
Apylinkės Valdybos pirmininkas Dennis 
Gaylard ir Katalikų Federacijos Valdybos 
pirmininkė Birutė Kymantienė, kuri taip 
pat perdavė kardinolo George Pell, Mel
bourno arkivyskupo Dennis Hart ir Ade
laidės arkivyskupo Philip Wilson svei
kinimus.

Sveikinimą gyvu žodžiu baigė Katalikių 
Moterų Draugijos pirmininkė Rasa Stat
kuvienė, kuri net nebuvo gimusi, kai 
parapija įsikūrė. Atsiųstus sveikinimus iš 
Adelaidės ir Sydnėjaus katalikų ir Bris- 
banės lietuvių bendruomenės perskaitė 
Dalia Didžienė.

“Tėviškės Aidai” šia proga išleido 
specialų jubiliejinį leidinį, kuris buvo 
padėtas prie vaišių stalo - kiekvienas ga
lėjo pasiimti. Ačiū “Tėviškės Aidams”.

□

Poezijos ir gyvenimo paslaptis
Lidiją Šimkutę kalbina Jolanta Sereikaitė 
(Publikuota “Metuose” 2010 m lapkričio mėn.)

Apie kūrybos paslaptį
Poetė iš Australijos Lidija Šimkutė 

birželį Vilniuje, M.K.Čiurlionio namuose, 
surengė savo poezijos vakarą, kurio metu 
pristatė kompaktinį diską „Balti šešėliai“, 
įrašytą su Sauliaus Šiaučiulio pianino 
muzikos intarpais. Vakaro metu trapi, 
minimalistinė jos poezijos žodžių magija 
harmoningai derėjo su Šiaučiulio atlik
tomis improvizacijomis. Vėliau mūsų po
kalbyje poetė pasidalino savo mintimis, 
atsakydama į pateiktus klausimus apie 
lietuviškumą ir poezijos svarbą, apie savo 
keliones bei pasaulėžiūrą. Nors Lidijos 
kūrybą veikia ir Australijos erdvės bei ki
tos aplankytos vietos, poetė tvirtino: „...iš 
esmės poezijoje kuriu savo dvasios peizažą. 
Nežinau, kiek jis skirtųsi, jei gyvenčiau ki
tur. Poezijoje mes suvokiame žodžio reikšmę, 
garsą, intonaciją ir vizualinę koncepciją, 
bet manau, kad mano, kaip poeto, sielas yra 
surasti tokį kalbėjimo būdą, kuris yra gile
snis už žodžius. Žodis yra simbolis, rašant 
simboliais, žmogaus sąmonė gali aprėpti 
visatą ir laiką.”

Lidija Šimkutė priminė užtikusi jai 
artimą Rene Magritte citatą: “Klausiu sa
vęs to pačio klausimo. Ką tai reiškia? Tai 
nieko nereiškia, nes paslaptis irgi neturi 
reikšmės, ji nesuvokiama. ”

* * ♦
Kiek supratau, „Balti šešėliai“ yra 

sudarytas iš pirmųjų poezijos rinkinių. Kuo 
jūsų ankstyvoji poezija skiriasi nuo da
bartinės, kaip pasikeitė jūsų požiūris į kū
rybą per tą laiką?

Šio disko pavadinimas siejasi su vo
kiečių ir anglų kalba išleista knyga 2000 
m. Vienoje “Weisse Schatten / White 
Shadows.” Turėjau atrinktus eilėraščius pri
statyti anglų kalba vertimui į vokiečių kalbą 

iš savo lietuvių kalba išleistų knygų “Vėjas 
ir šaknys” (1991,Vaga) bei “Antrasis ilge
sys” (1978) ir “Prisiminimų inkarai” (1982, 
JAV). Versdama šiek tiek pakeičiau or- 
ginalius eilėraščius, tarp kitų pakeitimų, 
pirmoji eilėraščio eilutė tapo ir pavadini
mu - integrali eilėraščio dalis. Tokios nuo
statos laikausi iki šiol. Šis rinkinys išėjo 
mano gero bičiulio, poeto ir kritiko iš Vie
nos Christian Loidl dėka. Jis išvertęs eilė
raščius į vokiečių kalbą, parašė įžvalgų 
knygos įvadą ir pasiūlė savo poezijos 
leidėjui. Mūsų abiejų nuostabai Edition 
Selene leidykla sutiko išleisti šį rinkinį. Po 
knygos išleidimo buvo suorganizuoti keli 
sėkmingi knygos pristatymai Vienoje.

Man nelabai patinka aptarti savo poe
ziją. Palieku tai skaitytojui arba kritikams. 
Christian Loidl mano išverstus eilėraščius 
kartu su aprašymu publikavo Austrijos 
žurnale „Limes” šitaip apibūdindamas: 
„Šimkutės eilėraščiai persunkti pagonišku 
gamtos, kūno, kalbos, emocijų sakrališku
mo vienybe... poezijos magija remiasi ta 
pačia įtampa tarp nujautimo ir paslapties... 
Lyginant su Lietuvoje rašančiais poetais, 
kurie vartoja ištisą metaforų sriautą, jos 
poezijoje įvaizdžių nedaug: joje sukristali
zuotas aukščiausias misterijos nujautimo 
intensyvumas, situacija, kada atsiranda su
vokimas arba atsiveria galimybės. Jos eilė
raščiai spinduliuoja ta pačia paslaptinga 
šviesa kaip Lietuvos peizažas: kopos, upės, 
ežerai, iki šios dienos šventais tebelaikomi 
miškai, ant kryžių išlikusi gyvybės davėja, 
saulė, mėnulis ir žaltys...” O minėtos dvi
kalbės knygos įvade jis rašo: .”..Izoliacijos, 
praradimo ir ilgesio temos dominuoja poe
tės ankstyvojoje kūryboje. Tai paprastai pa
sireiškia dialektine įtampa, kurios pasekmė 
kartais būna priešybių įvardinimas... Kasyra

Iš kairės: dailininkai-Mikas Vilutis, Dalia Mataitienė, I. Veliuvienė, Jolanta Sereikai
tė, Saulius Šiaučiulis, Lidija Šimkutė, Rimtis Tarabilda, Daliutė Ivanauskaitė, poetė 
Sonata Paliulytė su vaikais, Vija Tarabildienė. Priekyje atsitūpęs dailininkas Slava 
Karmalita, vaikai.

tas „Tu“ - neįvardyta. Sis eilėraštis pirminėj 
savo struktūroj gali turėti kelias prasmes. 
„ Tu “gali būti taikomas žmogui, žemynui ar 
metafizinei būtybei. Čia, kaip ir daugelyje 
kitų vietų, Šimkutės poezija turi polifoninę 
formą, būdingą mistiniam vaizdavimui: fi
zinių daiktų negalima aiškiai atskirti nuo 
metafizinių. Jų reikšmės susipina. Lygiai taip 
pat ištirpsta ribos tarp individo ir gamtos:

MANO PASLAPTTNGOSE ŽEMĖSE 
Ošia jūros banga 
Toje jūros bangoj 
Plaukia pradžia
Galima drąsiai teigti, kad, be lietuviškų 

šaknų, Šimkutės kūryboje gilų pėdsaką pa
liko ir Australijos žemyno erdvumas, įneš- 
damas į ją šviesos ir erdvės. Josypatinga sa
vybė yra kalbos atsivėrimas erdvumui - net 

ir tais momentais, kai išreiškiamos depre
sijos ir nykumo emocijos. Šimkutės poezija 
balansuoja ties išnykimo riba kaip Buto šo
kėja ties praraja... kyla asociacijos su Japo
nija ir tos šalies poezija, kur vienas ryškus 
įvaizdis, apsuptas tylos žiedo, pasako dau
giau negu milijonas žodžių. “ Manau, kad 
mano anksvtyvoje poezijoje buvo daugiau 
įtampos, dramatiškumo, nors iš esmės kar
tojasi amžinos tiesos ir temos apie poezijos 
paslaptį, meilę, žmogaus nepastovumą, gy
venimo trapumą. Vėliau rašytuose eilėraš
čiuose pastebimas formos kitimas: jis ra
mesnis, daugiau budistinis, įvaizdžiai gal 
kiek sudėtingesni ir ne tiek asmeniški Patys 
pirmieji eilėraščiai buvo gana aistringi ir

NukeltaįūpsL
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Sportas
V Laurinaitis - imtynių turnyro nugalėtojas
Kolbotne (Norvegija) vykusiame tarp

tautiniame graikų-romėnų imtynių tur
nyre „Kolbotn Cup-2010“ Vilius Lauri
naitis iškovojo aukso medalį. Lietuvos 
olimpinio sporto centro auklėtinis svorio 
kategorijoje iki 96 kilogramų įveikė švedą 
Tom Jonsson (4:0/4:0) bei norvegus John 
Frederik Isaksen (2:l/3:0) ir Benjamin 
Swedrup (7:1/5:1). Šioje svorio kategorijo
je kovojo šeši atletai.

Svorio kategorijoje iki 84 kilogramų 
Julius Matuzevičius nugalėjo Hamlet 
Nilsen (2:0/1:0) ir Tommy Christensen 
(7:0/2:0) iš Švedijos, tačiau suklupo im- 
tyje su Panamerikos čempionato nugalė
toju amerikiečiu Mark Stenberg (0:1/1:5) 
ir kovoje prieš Europos jaunimo čempioną 
Viktor Lorincz (0:l/0:l) iš Vengrijos. J. 
Matuzevičiu tarp devynių dalyvių liko 
ketvirtoje vietoje.

Šešiolika imtynininkų kovojo svorio

Sportininkams teks dar labiau veržtis diržus
Kiti metai bus itin svarbūs, nes prasidės 

atranka į Londono olimpines žaidynes, 
tačiau šalies biudžeto projekte papildomų 
lėšų sportui nenumatyta. Todėl specialistai 
prognozuoja, kad Londone Lietuvos olim
pinė delegacija bus smarkiai sumažėjusi, o 
jauniems ir perspektyviems sportinin
kams 2016-ųjų Rio de Žaneiro olimpiada 
taip ir liks neišsipildžiusia svajone.

2010-ieji Lietuvos sportininkams buvo 
vieni sunkiausių per kelerius metus. Net j 
valstybės finansuojamų sportininkų sąrašą 
įtrauktiems aukščiausio lygio atletams teko

Poezijos ir gyvenimo paslaptis
Atkelta iš 3 psl.
ilgesni, figūravo ilgesys. Prieš pirmą publi
kaciją „Metmenyse“ 1977 m. redaktoriai 
patarė, kad reikėtų išmokti juos konden
suoti. Tuo metu pradėjau žavėtis rytų 
filosofija ir menais, kurie be abejo įtakojo 
mano norą išgauti eilėraščio kristalinę 
esmę. Taip ir pradėjau palaipsniui išbrauk
ti daug nereikalingų žodžių. Pagaliau gi
miau Žemaitijoje, o juk to krašto žmonės 
pasižymi mažakalbiškumu. Vėliau didelę 
dalį tų pačių eilėraščių pateikiau Sigitui 
Birgeliui, kuris išvertė į lenkų kalbą ir 
išleido mūsų abiejų poezijos knygą, sugal
vojęs jai pavadinimą: „Iš toli ir arti/Z bliska 
izdaleka” (2003).

Jūsų poezija tarsi persmelkia tylos, kuri 
labai svarbi rytuose. IS kur tai atsirado ?

Kaip minėjau, pradėjau domėtis rytų 
filosofija, literatūra ir menais. Vienu metu 
daug skaičiau KG. Jung’o knygų. Įsiminiau 
vieną jo mintį. Tiksliai negaliu pacituoti, 
bet esmė tokia: reikia išmokti gyvenime 
daugką kaip skulptoriui nukalti, kas nerei
kalinga, neesminga. Jungas savo namų so
delyje laisvalaikiu šią idėją įgyvendino 
skaptuodamas akmenį. Atsimenu, ta jo 
idėja man imponavo. Savo kasdieninėje kal
boje mes daug tuščiažodžiaujame, aišku tai 
yra neišvengiama bendraujant. Juk ir tuš

Oi Dievuli Tu žinai, kaip mum sunkuyr čionai 
Be tėvynės, be laukų, kaip čigonui be namų

Leisk mums grįžti dar tenai kur bus mums tikrai 
linksmai
Su paukšteliais ten skraidyt ir vaininkus rūtų pyt

Ten ir gėlės tos gražesnės irjų kvapas malonesnis 
Nors ir čia nėra blogai bet kas palygins su tenai

Lidija Šimkutė
Parašyta kai buvau 7-8 metukų, Australijoje

Mūsų Pastogė Nr. 44, 2010.11.10, psl. 6

Vilius Laurinaitis.

kategorijoje iki 74 kilogramų. Eivydas 
Sekus nugalėjo švedus Stefan Eriksson (5:1/ 
4:0) ir Anton Nordstrom (4:0/2:2/l:0). 
Pusfinalyje Eivydui teko pripažinti Švedi
jos atleto Manfred Edsberg pranašumą 
(2:0/0:l/l :7). Paguodos imtyje E. Sekus 
nusileido amerikiečiui Corey Hope □ 

smarkiai susiveržti diržus. Jie buvo pri
versti rinktis mažiau kainuojančias, pras
tesnių sąlygų treniruočių stovyklas, kuriose 
teko atsisakyti gyvybiškai reikalingų me
dikų, masažuotojų, o kartais net trenerių.

Į Londono olimpiadą vykti pretenduo
jantiems sportininkams iš minėtų pinigų 
numatyta atriekti apie 11 mln. litų - 30% 
mažiau nei prieš Beidžingo olimpines 
žaidynes, nors reiktų dar bent 2 milijonų.

„Sumažėjus finansavimui mes pagrin
dinį dėmesį skiriam būtent pirmajam są
rašui - pagrindinių rinktinės kandidatų

čiažodžiaudami daug ką pasakome vienas 
kitam. Antra vertus, bėgant metams suvo
kiau, kiek daug mes galime perduoti ir su
vokti per tylą ir erdvę. Tą įsisąmoninau 
skaitydama ir stebėdama rytų meną ir li
teratūrinę kūrybą bei savo asmeninę gy
venimo patirtį.

Prisiminu ir Jung‘o prasitarimą kokia 
svarbi yra paslaptis. Savo knygoje „Prisi
minimai, sapnai, mintys” (Memoirs, 
Dreams, Reflections) jis užsimina apie 
Naujosios Meksikos Pueblo indėnų mažą 
kultūrą, išlaikusią savo identitetą remiantis 
religija, kurią jie laikė paslaptyje. Jie buvo 
įsitikinę, kad tik dėl jų ritualinių apeigų

saulė rieda dangumi ir nuo jų 
priklauso gyvybė pasaulyje. 
Jung‘as papbrėžia kokia svarbi 
yra paslaptis. Paslaptis, kaip aš 
ją suprantu, yra ne tik reikala
vimas, kad kartais neišduotume 
to ką žinome, bet kad kartais iš 
viso nesuformuotume, neištar
tume kai kurių tiesų, kurias tik 
širdimi galime suprasti.

Poezija mane traukė nuo pat 
jaunų dienų, mano tėvai, ypač 
tėvas, man įskiepijo meilę 
lietuvių kalbai ir literatūrai. Jis 
buvo puikus pasakorius. Mama 
buvo daugiau praktiška ir labai

Lietuvių triumfas pasaulio čempionate
Lietuvos fitneso federacijos komanda 

grįžo iš WFF-WBBF pasaulio mėgėjų 
fitneso ir kultūrizmo čempionato vykusio 
Slovakijoje. Mūsų komandą lydėjo sėkmė. 
Čempionate dalyvavo daugiau kaip 300 
profesionalų ir mėgėjų iš Lietuvos, Pietų 
Afrikos Respublikos, Indijos, Irano, Ar
gentinos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, 
Didžiosios Britanijos, Bulgarijos, Vokie
tijos, Austrijos, Danijos, Lenkijos, Estijos, 
Vengrijos, Serbijos ir Slovakijos. Lietuvių 
komanda šįkart buvo itin gerai ai pasi
ruošusi ir savo kategorijose skynė pergales.

Vidmantas Malakauskas (Vilnius) ve
teranų virš 50 metų kategorijoje pakartojo 
pernai metų laimėjimą ir parsivežė aukso 
medalį. Marijampolietė Janina Sergejeva 
moterų virš 50 metų kategorijoje taip pat 
iškovojo aukso medalį.

Kaunienė Aušra Tasiukevičiūtė „Model 
Fitnes“ kategorijoje (170 cm ūgio katego
rijoje) pakartojo pernai metų rezultatą ir 
vėl iškovojo aukso medalį, antrąkart tapusi 
pasaulio čempionė.

pasiruošimui Europos ir pasaulio čempio
natuose ir tuo būdu užtikrinam pasirengimą 
Londono žaidynėm. Tačiau mes turim ne
užmiršt, kad ūmdono žaidynės pasibaigs 
ir dar po ketvėrių metų bus Rio de Žanei- 
ras. Jei norime, kad būtų kam ten atstovauti 
ir atitinkamam lygyje, mes, be abejo, turime 
galvoti apie pamainos sportininkų finan
savimą ir užtikrinimą“, - kalbėjo Kūno 
kultūros ir sporto departamento gen. direk
toriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas.

Valstybės finansuojamame olimpinės 
programos „Londonas-2012“ pirmame są
raše, planuojama, bus 12 sportininkų ir 
krepšinio rinktinė, antrame - dar 38 atletai.

darbšti. Bet jos mama, pasirodo, pati 
savarankiškai išmoko skaityti. Tarp kitų 
knygų skaitydavo Mikaldos pranašystes. 
Jai dažnai tekdavo skaityti pasislėpus nuo 
vyro, kuris, kaip ūkininkas, ją skatino 
daugiau dirbti laukuose.

Tačiau visuomet nujaučiau kalbos ri
botumą. Juk kalboje mes pajėgiame išsakyti 
tik dalį savęs. Žinoma, tas pats galioja ir 
kūryboje. Mane domina kūryba, kuri yra 
daugiasluoksnė. Manau, kad kūryba - poe
zija, menas ir muzika - turi kažkaip mus 
pagauti ir atrasti pirmykštį atskambį mu
myse. Neišvengiama, kad yra žmonių, kurie 
lieka nepaliesti meno. Atsimenu Australi
joje gyvenusio žinomo dailininko Henriko 
Šalkausko prasitarimą: jei žmogus neturi 
prigimto meno pajutimo, jokie mokslai ir 
eilė įgytų daktaratų laipsnių nelabai pa
dės. Jų akademiniai išvedžiojimai dažnai 
bus bergždūs.

Ta jūsų minėta kūrybinė pagava prilygtų 
sąmonės nušvitimui?

Yra analogijų su tuo, kad mes galime 
įžvelgti ir kitas plotmes. Manau, kad įsigi
linę į mus suintrigavusį ar pagavusį kūrinį 
išsamiau skaitydami, klausydami, žiūrėda
mi ar analizuodami, pajusime tyloje kaip 
kūrinys veiks mūsų sąmonės ir pasąmonės 
sluoksniuose. Tyla tarsi ta trečioji akis ar 
ausis, per kurią suvokiame tai, ką nepajė
giame suvokti paprastu regėjimu ar klausa.

Būna ir taip, kad autorius ar skaitytojas 
kūrinyje ne viską sąmoningai gali pastebė
ti. Todėl mane ir domina įžvalgios recen
zijos. Kitų poetų, kaip girdėjau, recenzijos 
nedomina. Jiems atseit nei šilta nei šalta, 
ką kiti rašo apie jų kūrybą, bent taip sako. 
Man įdomu, nes tai kita kūrybinė plotmė, 
ypač jei recenzija atsakingai aptaria kūrinį, 
o ne recenzento nuklydimus į savo išminties 
klodus, kurie kartais mažai ką bendro turi 
su to autoriaus kūryba. Huizinga savo kny
goje „Homo ludens“ pabrėžė, kad kiekvie
nas matome pasaulį kitaip, net ir kalboje 
bei kūryboje. Juk daug kas priklauso nuo 
mūsų asmeninio jautrumo, išsilavinimo, įsi
gilinimo į savo ar kito kūrybą ir kiekvienas

Aušra Tasiukevičhitė.

Kiti Lietuvos atstovų rezultatai:
Sandra Syciova (Kaunas, „Model fitnes“ 

virš 170 cm ūgio kategorija) - bronzos 
medalis;

ZitaSatkauskaitė (Klaipėda, raumenin- 
giausių dalyvių kategorija) - bronzos 
medalis;

Rosita Paulauskaitė (Klaipėda, grupės 
„Junior“ lyderė, „Model fitnes“, 164 cm 
ūgio kategorija) - bronzos medalis;

Nerijus Anapka (Vilnius, jaunimo iki 
21 metų kategorija) - bronzos medalis;

Viktoras Topolis (neįgaliųjų kategorija)
- aukso medalis;

Karolis Stockus (neįgaliųjų kategorija)
- bronzos medalis;

Leda Našlėnaitė (jaunimo iki 16 metų 
„Model Fitness“ kategorija) - aukso 
medalis; Augustina Grainytė (jaunimo iki 
16 metų Model Fitness kategorija) - 
bronzos medalis irlnga Skripkauskaitė 
(jaunimo iki 18 metų) - aukso medalis.

gali suprasti tą pati eilėraštį kitaip. Kitas 
galbūt pajėgs suvokti tik kūrybos nuotrupas. 
Žodžiais galime perduoti tik labai mažą 
dalį to, kas mumyse glūdi, tos vaizduotės, 
patirties, atminties. Visų mūsų atmintis 
skiriasi. Tą galima pavadinti ir žmogiška 
tragiką. Mes niekada pilna to žodžio pras
me negalime pasidalinti viskuo su kitais, 
nes vis tiek kažkas lieka nepasakyta ir 
nesuvokta. Todėl ir tiesos ieškojimas dažnai 
būna bergždžias dalykas, nes kiekvienas į 
tą patį įvykį žiūri kitaip - per savo išminties, 
nusiteikimo ar nuomonės prizmę.

Papasakokite apie savo gimtinę bei tėvus 
ir vaikystę, nors jūs buvote per maža atsiminti 
Lietuvą?

Gimiau viena iš dvynių 1942 m sausio 
24 d. Krakių kaime, netoli Mosėdžio. Toji 
žiema buvo viena iš šalčiausių -40C. Gi
miau antroji, silpnoji Sako, mane kelis sy
kius kišo į šaltą vandenį, kol pasigirdo silp
nokas balselis. Atėjo kaimynė, turbūt kai
mo žiniuonė, ir prasitarė, kad stiprioji Liu- 
selė mirs, o antroji gyvens. Taip ir buvo. 
Prieš mums apleidžiant tėvynę, Liuselė 
susirgo ir mirė.

Mūsų 37 ha ūkis buvo gražioje vietoje 
prie miško, daubos ir upelio. Kadangi tėvas, 
Pranas Šimkus buvo kelių kaimų seniūnas, 
tad iš karto su visa šeima atsidūrė tremia
mųjų į Sibirą sąrašuose. Tėvams buvo neap
sakomai sunku apleisti tėvynę ir stambų 
ūkį, priklausiusį kelioms generacijoms 
Šimkų, kurie irgi buvę seniūnai.

Papūnė (senelis) maldavo tėvų mane 
palikti, kai ruošėsi bėgti. Manė, kad neiš
laikysiu kelionės ir nebus net kur palaidoti 
pakely į Vokietiją. Bet tėvų nuostabai tapau 
atspari. Dažnai sakydavo - matyt, Liuselė 
manyje įsikūnijo. Aišku, ten nuvažiavusi 
gimtinės neprisiminiau, tik ją įsivaizda
vau. Po daugelio metų atvykusi sodybos 
neradau. Tiesa, apie tai jau žinojau iš tėvų 
pasakojimo. Pasirodo, karo metu komunis
tai naudojo patalpas kaip ligoninę karei
viams, bet kažkokiom neaiškiom aplinky
bėm pastatas buvo padegtas. Viskas dingo.

Tęsinys kitame MP nr.
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SHOWCASING TALENT HU
December 29, 2010, 7pm Lithuanian House

Qld1^*^We welcome all future stars to the XXVI Australian 
Lithuanian Days Youth Talent Night in Melbourne!

The “Showcasing Talent” coordinators invite any Lithuanian performers 
up to 30 years of age to participate on the night. Ideas for performances 
include: playing a musical instrument, singing a ballad, reciting poetry, short 
drama pieces, comedy acts, magic tricks, dance routines, and for the first 
time - VIDEO acts!

Please visit the ald2010melboume website www.ald2010.org or email 
Aldona Gaylard at aldona_gaylard@unitracesoft.net for more 
information. Get in quick as places will fill fast!

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

XXVI Australijos Lietuvių Dienų Jaunimo Talentų Vakaro koordinatoriai 
Melbourne maloniai kviečia visą, iki 30 metų amžiaus, jaunimą - būsimas 
žvaigždes - pasidalinti savo gabumais. Siūlome pagroti bet kokj muzikos 
instrumentą, padainuoti, padeklamuoti, pavaidinti, prajuokinti, pašokti. Taip 
pat šiais metais bus galimybė iš anksto VIDEO nufilmuoti savo pasirodymą 
ir mes juo pasidžiaugsime per JTV.
Daugiau informacijos rasite ald2010melboume tinklapyje www.ald2010.org 
Galima susisiekti su Aldona Gaylard aldona_gaylard@unitracesoft.net

Ar norite prisidėti? 
Su kuo reikia susisiekti?

Want to participate in the following 
events? Who to contact?

NEW YEAR’S EVE BALL 
-TICKET SALES

old1 meitxxwne scho
Unlike other ALD events the New Year’s Eve Ball 

attendance numbers have to be finalised two weeks before the event (by 19th 
December). The following information will help you to get in early and ensure that 
you and your friends will bring in the New Year with a bang.

* From October 1st tickets can be ordered by phone or post from
Bronė Staugaitis
9 Argus Cres., East Doncaster, Vic. 3109
Tel.: (03) 9842-5220

* Cost - adult $75, child (12 and under) $45, (babies and toddlers who do not 
require a meal - free entry).

* A table seats up to 12 people.
* Payment can be made by cheque, money order or electronic funds transfer.
* Cheques and money orders to be made out to - ALD Melb. 2010 New Year’sEve 

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

Commonwealth Bank of Australia BSB 063158
LITHUANIAN CREDIT SOCIETY A/cl004 6605
Ref. 9417-03 and your name

* Bookings will be confirmed and tickets sent when payment is made.
* Limited bus transport will be available from the Melbourne Lithuanian Club 

to Ultima Function Centre and return. Bus will leave from the club at 7.30pm and 
from the ball at 1.00am If required, transport should be booked together with table 
booking. Cost $10

* From November 7th to December 19th tickets can be purchased in person 
every Sunday between 1.00pm and 2.00pm at the Melbourne Lithuanian Club.

* Anyone wishing to spend the night closer to the ball venue should contact:- 
Keilor Motor Inn, 765 Old Calder Hwy., Keilor. Tel. (03) 9336-3011 (about 1km 
from ball venue).

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

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

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

Come and be a part of the festivities during Qld201 Omelboume.

*■ ’mTW* - The ald2010melbourne
invite all youth between the ages of 5 and 18 to aid meftxxirn* KHo participate in the

Youth Art Show, 27 - 30 December 2010 
during the Lithuanian Days in Melbourne 2010 

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

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

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

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

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

Mieli dainos mylėtojai, 
Kviečiame įSydnėjaus lietuvių choro “Daina”

Mietinį Koncertą
Koncertas įvyks lapkričio 28 dieną, sekmadienį, 2 vai. p.p. Lietuvių Klube.
Po koncerto vyks loterija, kurioje galėsite laimėti lietuvių dailininkų darbus ir 
lietuviškus saldumynus.
Bilieto kaina - $10.

Sydnėjaus lietuvių choro “Daina” Valdyba

NAUJŲJŲ METŲ BALIUS
Visi ALD renginių ruošos darbai eina prie galo. Taip pat ir pats ALD 

užbaigimas - tai NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS - kuriam patalpos, maistas, 
muzika, autobusai, jau užsakyti. Lieka tik pritraukti kuo daugiau linksmų 
dalyvių. Tuo tikslu pateikiu sekančią informaciją ir raginu kuo anksčiau 
užsisakyti vietas, kad vėliau nebūtų nusivylimo. Be to, patalpų savininkai turi 
žinoti galutinius skaičius iki gruodžio 19tos.

*Nuo spalio 1 d. bilietus bus galima užsisakyti pas mane telefonu ar paštu:
Bronė Staugaitis
9 Argus Cres., East Doncaster, Vic. 3109
Tel.: (03) 9842-5220
*Kaina - suaugusiem $75, vaikam iki 12m $45, vaikam iki 3m, kuriem 

nereikia vakarienės, įėjimas veltui.
*Stalas talpina 12 žmonių.
*Susimokėti galima čekiu, money order arba electronic funds transfer.
*Čekį ar money order išrašyti - ALD Melb. 2010 New Year’s Eve - ir aiškiai 

pažymėti kas jį siunčią.
* ELECTRONIC FUNDS TRANSFER:

Commonwealth Bank of Australia BSB 063 158
Lithuanian Credit Society A/C 10046605
Ref. 9417-03 ir jūsų pavardę

* BILIETAI NEBUS UŽTIKRINTI, KOL NEBUS SUSIMOKĖTA
*Tiem, kuriem gali būti problema su transportu, bus ribotas skaičius vietų 

autobuse iš Melbourne Lietuvių Klubo į balių ir atgal. Autobusas išvažiuos iš 
klubo 7.30 vakare - iš baliaus 1.00 ryto. Kaina $10. Būtina užsakyti vietą 
autobuse kartu su stalo užsakymu.

* Nuo lapkričio 7 d. iki gruodžio 19 d. bilietai bus parduodami Melboumo 
Lietuvių Klube kas sekmadienį nuo l.OOval iki 2.00val po pietų. Susimokėti - 
cash, cheque ar money order.

*Jei kas norėtų pernakvoti tą naktį arčiau baliaus patalpų (maždaug 
kilometras nuo Ultima Function Centre) galite susisiekti su:- Keilor Motor Inn, 
765 Old Calder Hwy. Keilor, Tel. (03)9336-3011.

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

Bronė Staugaitienė, Naujųjų Metų Baliaus ko-ordinatorė

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, lapkričio 21 dieną, 1130 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Katalikų Kultūros Draugija

LR Užsienio reikalų ministerijos informacija
Lietuvos Užsienio reikalų ministerija kviečia užsienyje gyvenančių lietuvių or

ganizacijas teikti projektus ugdymo ir kultūros srityse, kuriais būtų siekiama įtraukti 
lietuvius užsienyje į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, 
stiprinti bendruomeniškumą, plėtoti lituanistinį švietimą, puoselėti lietuvišką kultūrą, 
remti užsienio lietuvių žiniasklaidą. Smulkesnę informaciją galima rasti šioje nuorodoje:

http://www.urm.lt/index.php7406350485

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

Svarbus pranešimas
Kaip buvo skelbta spaudoje, į Australijos Lietuvių Dienas atvyksta Kauno arkivys

kupas Sigitas Tamkevičius SJ ir jo asistentas kun. Mindaugas Pūkštąs. Jo Ekscelencija 
lankys ir kitas lietuvių bendruomenes. Į Sydnėjų garbingi svečiai atvyks sausio 1 d. Sausio 
2 d., sekmadienį, 11.30 vai. ryto iškilmingas šv. Mišias laikys JE arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius SJ. Po pamaldų - pietūs su svečiais ir parapijiečiais 13 vai. Lietuvių Klube.

Parapijiečiai, pageidaujantys dalyvauti pietuose, prašomi užsiregistruoti iki gruodžio 
19 d. Trijų patiekalų lietuviški pietūs - $25. Užsakymus priima Onutė Kapočienė Lietu
vių Klube, arba Danutė Ankienė, teL: 98712524 ir Antanas Kramilius, tel: 97273131, 
e-mail: kramilius@optusnet.com.au

Sydnėjaus Katalikų Kultūros Draugija
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ALB Sydnėjaus Apyl. Metinis Susirinkimas
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba praneša narių dėmesiui, kad metinis narių 

susirinkimas įvyks šių metų lapkričio 14 dieną (sekmadienį) Sydnėjaus Lietuvių 
Klube. Detalės bus praneštos vėliau.

Norintys kandidatuoti į sekančią Apylinkės Valdybą nominacijos anketą gali 
gauti pas Kęstutį Protą adresu: (PO) 43B Edgar St., Auburn, NSW 2144, (mob. 
tek: 0407214290), pas Apylinkės Valdybos narius ir Klubo raštinėje.

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

Pranešame, kad nominacijos anketos privalo būti pristatytos ir gautos ne 
vėliau kaip lapkričio 7 dieną.

Taip pat pagalvokite apie kandidatus į ALB Krašto Tarybos Suvažiavimą, kuris 
įvyks Melbourne šių metų gruodžio 29-31 dienomis.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

į

Lietuvių Caritas Ine. ir Šv. Kazimiero koplyčios

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

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

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

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

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

Po pamaldų jubiliejinės vaišės Adelaidės Katalikų Centro salėje.
Pakvietimus į vaišes galima įsigyti sekmadieniais po pamaldų pas Lietuvių 

Caritas Ine. Tarybos sekretorių Petrą Gasiūną.
Lietuvių Caritas Ine. Taryba

Melbourne “Dainos Sambūrio” metinis koncertas

“"Dainos Sparnai”
įvyks sekmadienį, lapkričio 14 dieną, 130 vai. p.p. Melbourne Lietuvių 

Namuose. Įėjimas - $12.
Po koncerto kviečiame pasivaišinti kava ir pyragais. Laukiame visų.

Melbourne “Dainos Sambūrio” Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

Naujos Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir antradieniais - Klubas uždarytas
Trečiadieniais - ketvirtadieniais - nuo 12.00 vai. - iki 8.00 vai. vakaro
Penktadieniais - nuo 12.00 vai. - iki 11.00 vai. vakaro
Šeštadieniais - nuo 12 .00 vai. - iki 9 vai. vakaro
Sekmadieniais - nuo 12 .00 vai. - iki 6 vai. vakaro

Klubo restoranas
Pietūs - nuo 12.00 vai. dienos iki 3 vai. p.p.
Vakarienė - nuo 6 vai. p.p. iki 8 vai. p.p.
Šeštadieniais - nuo 12 vai. iki 9 vai. p.p.
Sekmadieniais - nuo 12 vai. iki 6 vai. p.p.

Sekmadieniais - Svetlanos lietuviški patiekalai

Sekmadienį, lapkričio 21 d., 230 vai., Klubo salėje bus rodomas režisieriaus

Andrzej Wajda video filmas “Katynė”-

Klubo narių dėmesiui
Primename, kad visada galima susimokėti ir atnaujinti Klubo nario mo
kestį. Kaina - $5. Išduodamos nario kortelės.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Pranešimas MP skaitytojams
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį į tai, kad metų pabaiga jau ne už 

kalnų. Šiais metais išeis dar 4 “Mūsų Pastogės” numeriai.
Šventiniai sveikinimai bus paskelbti paskutiniame šių metų “Mūsų Pastogės” 

numeryje gruodžio 15 dieną, kad skaitytojai šventinį numerį spėtų gauti dar prieš 
Kalėdas. Primename, kad laikas siųsti juos jau dabar.

Iš patirties žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą atidė
lioja, todėl jų sveikinimai Redakciją pasiekia per vėlai.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20.
Redakcija jų lauks iki gruodžio 10 dienos! MP Redakcija

Kariuomenės Šventė Hobarte
Kariuomenės Šventės minėjimas Hobarte įvyks šeštadienį, lapkričio 20 d., 

2 vai. p.p. Vokiečių Klube, 30 Bowden Street, Glenorchy.
Programoje - paskaita, ALB Hobarto Apylinkės Valdybos metinis veiklos 

pranešimas ir suneštinės vaišės.Maloniai kviečiame visus atvykti. <
ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Lietuvos Baleto Bičiuliai Sydnėjuje 
maloniai kviečia visus

sekmadienį, lapkričio 14 dieną, 330 vai p.p.,
po Sydnėjaus Apylinkės Metinio susirinkimo,

prie kavutės ir pyragėlių pažiūrėti puikų, trumpą (1 vai.)

filmą apie baletą “Nerijus”.
Įėjimas su auka, maloniai visų laukiam!

Lietuvos Baleto Bičiuliai

LB Spaudos Sąjunga / Lithuanian Community Publishing Society Ltd.

Narių dėmesiui
Visi Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos nariai yra prašomi atsiliepti 

pranešant savo dabartinį adresą. Pagal įstatus, narių sąrašas turi būti tikslus.
Ph: (02) 9782 0080 email: mpastoge@bigpond.com
RO. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

•Į-

Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija 
“Talka” (Sydnėjaus skyrius) 

Šeštadienį, lapkričio 27 dieną, 2 vai. p.p. kviečia narius į

Metinį Susirinkimą,
kuris įvyks Sydnėjaus Lietuvių Klube.

11 y
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių

METINIS SUSIRINKIMAS
įvyks šių 2010 metų lapkričio 21 dieną, sekmadienį, 130 vai. p.p. Sydnėjaus 

Lietuvių Klubo konferencijų kambaryje, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.
Dėmesio: pradžia 130 vai. p.p.

DARBOTVARKĖJE:
1. Praėjusio metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 2010 birželio 30 d., direktorių veiklos ir finansų vedimo 

pranešimai, Sąjungos naujo auditoriaus pristatymas.
3. Valdybos rinkimai.
4. Kiti reikalai, kuriuos pagal Sąjungos įstatus galima iškelti susirinkime.

Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių įgaliojimus (proxies), turi juos pateikti 
“Mūsų Pastogės” redakcijos kambaryje ne vėliau kaip pusė valandos prieš 
susirinkimo pradžią.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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

ir leidėjų nuomone
Prenumerata metams $80.

Užsienyje oro paštu - $160.00. N.Zelandijoje oro paštu $125.00.
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. i
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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